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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Cancer i tjock-eller ändtarmen, inflammatoriska tarmsjukdomar eller medfödda 
missbildningar kan leda till att en stomioperation blir nödvändig för många patienter. 
Tidigare forskning belyser vikten av stöd och hjälp från sjuksköterskor och närstående i den 
pågående processen. Samtidigt framkommer det att sjuksköterskor kan ha bristande kunskap 
kring stomivård, vilket kan påverka patienter i den livsförändrande situationen med stomi. 
Syfte: Syftet är att skapa en översikt av patienters erfarenheter av att leva med stomi. 
Metod: En allmän litteraturöversikt, med analys av både kvantitativa och kvalitativa 
artiklar. Resultat: Resultatet utgjordes av fyra teman. Likheter och skillnader i utmaningar 
i vardagen med stomi, andra som en resurs i anpassningen till livet med stomi, 
erfarenheter av bristfällig information och utbildning och acceptans. Slutsatser: 
Omställningen till livet med stomi blir större än förväntat och påverkar patienter både fysiskt 
och psykiskt. Sjuksköterskor och närstående har en väsentlig roll i att stödja patienter i den 
pågående processen. Patienter hade erfarenhet av bristande kunskap hos sjuksköterskor 
gällande stomivård, vilket sen också mynnade ut i en bristande kunskap hos de själva. Med 
ökad kunskap kring omvårdnaden av patienter med stomi kan förutsättningarna för 
sjuksköterskors möjlighet att ge en god och tillförlitlig vård öka.  

 

Nyckelord: Anpassning, erfarenhet, förändring, patient, sjuksköterska, stomi   

  



 

 

ABSTRACT  

Background: Colon cancer, inflammatory bowel disease or congenital malformations may 
cause a stoma surgery to be necessary for many patients. Previous research highlights the 
importance of support and assistance from nurses and close relatives in the ongoing process. 
While it appears that nurses may have insufficient knowledge about stoma care. Which may 
affect patients in the life-changing stoma situation. Aim: The aim was to create an overview 
of patients experiences of living with a stoma. Method: A general literature review with 
analysis of both quantitative and qualitative articles. Results: The result was four topics. 
Similarities and differences in challenges in everyday life with a stoma, others as a resource 
in adapting to life with stoma, experiences of inadequate information and education and 
acceptance. Conclusion: The conclusion shows that the transition to life with stoma 
becomes larger than expected and affects patients in both physically and mentally aspects. 
Nurses and close relatives have a significant role in supporting patients in the ongoing 
process. Patients had experience of lack of knowledge in nurses regarding stoma care, which 
then also resulted in insufficient knowledge of themselves. With increased knowledge about 
the care of patients with ostomy, the conditions for nurses' opportunity to provide a good and 
reliable care can increase. 
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1 INLEDNING 

Att drabbas av cancer i tjock- eller ändtarmen, inflammatoriska tarmsjukdomar eller 
medfödda missbildningar kan betyda att en stomioperation blir nödvändig. En del patienter 
blir friskförklarade men måste samtidigt lära sig att anpassa sig till den nya livssituationen 
med stomi. Utifrån ett antal intresseområden från verksamma inom sjukvården valdes 
intresseområdet ”livet efter stomioperation”, ur ett patientperspektiv. Beställare av 
intresseområdet är Södertälje sjukhus. Under vår verksamhetsförlagda utbildning och i vårt 
yrkesutövande har vi kommit i kontakt med patienter som haft stomi, och intresset för att 
skriva om ”patienters erfarenheter av att leva med stomi” växte vid mötet och omvårdnaden 
av dessa patienter, då vi upplevt att de behövt stöd och hjälp vid stomihanteringen. Vi har 
valt att utgå från patienternas perspektiv för att få en inblick i hur livet kan påverkas efter en 
stomioperation. Som framtida sjuksköterskor är det dessutom vanligt förekommande att 
möta patienter med stomi, sjuksköterskor är också omvårdnadsansvariga och i yrkesrollen 
ingår det att vårda patienter med stomi. Med mer kunskap och förståelse kring patienters 
erfarenheter kan det därför innebära att de får den stöttning och hjälp som behövs för 
anpassningen till den nya livssituationen. Sjuksköterskor kan då informera om eventuella 
svårigheter som kan uppstå i vardagen efter en stomioperation, och råd om hur patienter på 
bästa sätt hanterar dessa. Detta bör bidra till att patienter blir säkrare i stomihanteringen 
samtidigt som deras autonomi bevaras, vilket kan underlätta i anpassningen och acceptansen 
till livet med stomi. En samlad bild av området kan därför öka förutsättningarna för 
sjuksköterskors kunskap i att ge patienter så god vård som möjligt. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden innehåller definitioner av begreppen patient och närstående som är 
genomgående för examensarbetet. Sedan följer rubrikerna vad är stomi?, skötsel av stomi, 
styrdokument och lagar, tidigare forskning, vårdvetenskapligt perspektiv och avslutningsvis 
en problemformulering.  

2.1 Definitioner av begrepp  
Nedan följer definitioner av begreppen patient och närstående.  



 

 

2 

2.1.1 Närstående 

Enligt Socialstyrelsens termbank (2004) är en närstående en person som den enskilde 
individen har en bra relation till. I detta examensarbete kommer termen ”närstående” att 
användas för att beskriva de individer (en vän, en kollega, en familjemedlem) som fungerat 
som ett stöd för patienter innan, under och efter stomioperationen.  

2.1.2 Patient 

Enligt Socialstyrelsens termbank (2007) är en patient en individ som tar emot eller är 
bokförd för att erhålla hälso- och sjukvård. I detta examensarbete kommer termen ”patient” 
att användas för att beskriva de individer som har genomgått stomioperation.  

2.2 Vad är stomi? 
Stomi är en förkortning av det grekiska ”stoma” som betyder mun. Inom sjukvården beskrivs 
stomi som en förbindelse mellan tarmen och hudytan, som har till syfte att avleda 
tarminnehållet, detta kallas tarmstomi (Järhult & Offenbartl, 2012). En tarmstomi bör vara 
röd eller rosa till färgen, fuktig och varm (Burch, 2013). Det kan också vara en kirurgiskt 
anlagd förbindelse mellan urinblåsan och hudytan, vilket benämns som urostomi (Järhult & 
Offenbartl, 2012). Det här examensarbetet kommer endast att beröra tarmstomi, närmare 
bestämt kolostomi, ileostomi och transversostomi. 
 
Vanliga orsaker till att patienter måste genomgå en stomioperation kan vara inkontinens, 
cancer, inflammatoriska tarmsjukdomar, ryggmärgsskada och perforation av tarmen. Även 
trauma kan innebära att en tarmstomi blir nödvändig (Schreiber, 2016). En kolostomi är 
utformad från kolon, vanligtvis placerad på vänster sida av buken och ligger ofta platt mot 
huden, eller minimalt upphöjd. Efter cancer i tjock-eller ändtarmen är det vanligt att få en 
kolostomi. En ileostomi utformas från ileum, placeras vanligen på höger sida av buken och 
sticker ut en bit från huden. Det kan finnas olika orsaker till att patienter får en ileostomi. Till 
de vanligaste orsakerna hör inflammatoriska tarmsjukdomar som Ulcerös Kolit och Chrons 
sjukdom (Burch, 2008). Vid mer akuta lösningar kan det bli nödvändigt med en temporär 
stomi, vanligtvis transversostomi. Transversostomi har ofta en sämre funktion och placering 
än ileostomi och kolostomi, då de oftast inte är planerade (Järhult & Offenbartl, 2012).  
 
Det finns både permanenta och temporära stomier. Utformandet av en permanent stomi sker 
ofta då patienter drabbats av en tumörsjukdom och kan innebära att rektum, anus och hela 
kolon avlägsnas tillsammans. En mer tillfällig lösning är en temporär stomi som vanligen 
utformas för tre till nio månader innan den försluts igen (Burch, 2013). En temporär stomi 
kan bli aktuell för att avlasta tarmen eller för att minska riskerna och se till att nya 
tarmförbindelser läker optimalt, samtidigt som det skyddar det läkande operationsområdet 
mot avföring (Järhult & Offenbartl, 2012). Vid operation för en temporär stomi ska dessutom 
så stora delar av tarmen som möjligt räddas, för att se till att patienter fortfarande kan ta vara 
på de näringsämnen kroppen behöver (Burch, 2013).    
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2.3 Skötsel av stomi 
I bästa fall ska patienter lära sig hur de tar hand om stomin redan de kommande dagarna 
efter operationen. De flesta patienter med tarmstomi byter stomipåsen generellt sett varje 
dag till var fjärde dag. Vid kolostomi töms stomipåsen aldrig utan byts vanligen en gång 
dagligen, men det förekommer också att påsen byts tre gånger dagligen upp till tre gånger i 
veckan (Burch, 2008). Patienter med kolostomi får möjligheten att lära sig irrigation, vilket 
innebär att med hjälp av lavemang tömma tjocktarmen. Metoden är att spola med 600-1000 
ml varmt kranvatten och därmed spänna ut tjocktarmen som besvarar detta med en 
sammandragning som bidrar till en tömning av tarmen. Detta utförs vanligtvis dagligen och 
gör det möjligt för patienter att förhindra läckage (Burch, 2013).  

För patienter med ileostomi töms avföringen regelbundet fyra till fem gånger per dag för att 
förhindra läckage, och stomipåsen byts oftast dagligen (Burch, 2008). En nackdel för 
patienter med ileostomi är att tarminnehållet är rikligare och mer tunnflytande. Detta 
medför att stomipåsen snabbare fylls på och att frätande tarmsaft kan läcka ut (Järhult & 
Offenbartl, 2012). Avföringsfunktionen påverkas också i stora drag av patienters diet (Burch, 
2008). Patienter med ileostomi löper ökad risk att drabbas av vätskebrist eftersom 
tjocktarmen inte längre tar upp vätska. För att undvika vätskebrist kan vätska med 
kolhydrater och salter tillföras. För att patienter i möjligaste mån ska kunna undvika 
eventuella komplikationer som stomin kan medföra bör de besöka sjuksköterskor 
regelbundet för att få råd och undersökning av området kring stomin (Burch, 2013).  

Även materialet till de olika stomierna är av stor betydelse för att underlätta patienters 
omvårdnad av stomin. Patienter med ileostomi behöver tömma stomipåsen mer frekvent och 
använder sig därför av en återförslutningsbar påse. Vid kolostomi används istället en sluten 
påse eftersom patienter inte tömmer den utan byter hela stomipåsen. Det är också vanligt att 
stomin utgör två delar, en del som består av en mjuk platta som fästs kring stomin på huden. 
I plattan fästs sedan den andra delen vilket är stomipåsen. Det är också möjligt att använda 
sig av en en-delad stomi där platta och stomipåse redan är fastsatta till varandra, vilket kan 
vara lämpligt för de patienter som föredrar att byta både platta och stomipåse samtidigt. 
Därför väljs materialet till stor del ut efter patienters tycke och smak (Burch, 2013).  

2.4 Styrdokument och lagar 
Patientlagen (SFS, 2014:821) syftar till att bevara patienters integritet, autonomi och 
delaktighet. Enligt lagen har hälso- och sjukvårdspersonalen skyldighet att informera 
patienter om olika aspekter av patienters hälsa som exempelvis hälsotillstånd, 
behandlingsförlopp, biverkningar och hur man förebygger sjukdom eller skada. För att 
undvika missförstånd är det viktigt att all information som lämnas till patienter ska anpassas 
efter exempelvis ålder, tidigare erfarenhet, individuella förutsättningar och språklig 
bakgrund. I de fall som patienter inte kan motta informationen själva ska informationen ges 
till närstående. Sjuksköterskor som ger informationen ska även försäkra sig om att patienter 
förstått betydelsen av informationen. ICN:s etiska kod (2014) skriver om sjuksköterskors 
ansvarsområden, ett av dessa är ansvara för att patienter får anpassad och tillräckligt med 
information oberoende av kulturell bakgrund, för att patienter ska kunna förstå vad given 
vård innebär.  
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Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) avser att alla ska ha rätt till lika vård, den som har 
störst behov av vård ska prioriteras. Lagen säger även att hälso- och sjukvården har en 
skyldighet att förebygga, utreda samt behandla ohälsa. Sjukvården ska vara av god kvalitet 
samt tillämpa god sanitär standard. Patienters behov av trygghet, sammanhang och säkerhet 
ska tillfredsställas och vården ska grundas på patienters självbestämmande och integritet.  
 
ICN:s etiska kod (2014) belyser att sjuksköterskor ska visa på professionella värden som 
bland annat medkänsla, integritet, trovärdighet och respektfullhet.  
 
Patientsäkerhetslag (SFS, 2010:659) kräver att hälso- och sjukvårdspersonalen i största 
möjliga mån ska förebygga och undvika vårdskador hos patienter. En vårdskada syftar på de 
sjukdomar, olyckor, skador och dödsfall som hade kunnat undvikas med rätt kompetens och 
förutsättningar för att kunna ge en god vård.  

2.5 Tidigare forskning  
Nedan presenteras tidigare forskning utifrån rubrikerna sjuksköterskors perspektiv på att 
vårda patienter med stomi och närståendes roll för patienter med stomi.  

2.5.1 Sjuksköterskors perspektiv på att vårda patienter med stomi 

Sjuksköterskors kunskap gällande omvårdnad och utbildning för patienter med stomi spelar 
en stor roll i rehabiliteringsprocessen eftersom att de arbetar i nära anslutning till både 
patienter och närstående (Santos-Ardigo & Nazareth Amante, 2013). 
 
I studien av Santos-Ardigo och Nazareth Amante (2013) observerar sjuksköterskor att 
patienter visar känslor av ångest och rädsla inför att acceptera det nya hälsotillståndet och 
det faktum att det snart ska genomgå en stomioperation. Detta innebär att sjuksköterskor 
även har en viktig uppgift i den preoperativa perioden, genom att se till att patienter får 
tillräckligt med information och utbildning, för att uppkomsten och omvårdnaden av stomin 
inte ska bli överväldigande i det postoperativa-skedet (Vujnovich, 2008). Att ge stöd och råd 
till patienter med stomi har visat sig ha en positiv effekt då patienter blir mer motiverade till 
sin egenvård och sjuksköterskor finner det lättare att undervisa patienter som själva är 
engagerade i sin egenvård (Sampaio, Aquino, Araúja & Galváo, 2008).  
 
Det är sjuksköterskors ansvar att lära ut och ge patienter stöd i den pågående processen. 
Undervisning och stöd från sjuksköterskor gör det möjligt för patienter att självständigt 
utföra sin stomivård och därmed stärka patienters autonomi (Burch, 2011). God omvårdnad 
utifrån patienters individuella behov och förutsättningar är något som alltid ska beaktas och 
utföras av sjuksköterskor. Omvårdnaden ska bygga på kunskap och beprövad erfarenhet för 
att bästa möjliga vård ska ges till patienter. Sjuksköterskor har även ett ansvar i att fungera 
som en mentor och ge pedagogiskt stöd och vägledning i omställningen till livet med stomi 
(Bagheri, Sharifan, Behboudi, Pouresmail & Kavaousi, 2016). Då sjuksköterskor lär ut 
omvårdnaden vid stomi och patienter blir allt mer självständiga, reduceras även 
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sjukvårdskostnaderna. Detta rör både samhället och enskilda patienter, då kontakten med 
sjukvården blir allt mindre (Lo, Wang, Wu, Hsu, Chang & Hayter, 2010). 
 
Det framkommer att sjuksköterskor saknar kunskap gällande stomivård. Denna 
kunskapsbrist ses bland annat i förebyggande och handhavande av stomikomplikationer, 
byte av stomipåsar, symptom på obstruktion, att ge information om sexuell aktivitet med 
stomi samt utförandet av irrigation. Det framkommer också att en majoritet av 
sjuksköterskor inte såg stomivård som en av uppgifterna de har skyldighet att utföra, vilket 
kunde leda till en bristande kunskap hos patienter. Den bristande kunskapen hos 
sjuksköterskor betyder då att patienter inte får den utbildning och information som krävs för 
att förenkla livet med stomi (Spiers, Smith, Simpson & Nicholls, 2016; Bagheri et al., 2016; 
Duruk & Ucar, 2013). Kunskapsluckan gällande stomivård hos sjuksköterskor påverkas av 
bland annat tiden de varit verksamma, utbildning och sjuksköterskors vilja att på egenhand 
läsa faktabaserade böcker kring stomivård (Duruk & Ucar, 2013).  
 
 
Sjuksköterskors kunskap gällande stomivård baserades i huvudsak på teoretisk kunskap och 
inte praktisk erfarenhet (Chang et al., 2002). Sjuksköterskor menar att mer träning i 
omvårdnad kring patienter med stomi krävs för att de ska vilja ta till sig stomivård som ett 
ansvarsområde (Spiers et al., 2016). I studien av Cross, Roe och Dongliang (2014) framkom 
det att utbildning i stomivård var ett betydande hjälpmedel för sjuksköterskor, då de påvisar 
att de uppfattas som tryggare i sin vård och vågar ta till sig stomivård som en arbetsuppgift 
de innehar. 

2.5.2 Närståendes roll för patienter med stomi  

Närstående spelar en viktig roll för patienter som ska genomgå och som har genomgått 
stomioperation. De närstående är de som kommer att finnas där långt efter operationen i 
hopp om att fungera som ett stöd för patienter i den förändrade livssituationen (Ferreira-
Umpiérrez & Fort-Fort, 2014). Det är viktigt att närstående blir involverade i patienters vård 
och undervisning, för att de närstående ska ha möjlighet att finnas där som stöd och hjälp 
för patienter (Santos Ardigo & Nazareth Amante, 2013). Olika patienter kräver olika lång tid 
för att anpassa sig till livet med stomi utifrån individuella förutsättningar, därför ska de i ett 
tidigt skede få veta att de har stöd av antingen en närstående eller en stödperson i processen. 
De närstående ska också bli medvetna om att de flesta patienter kommer att klara 
omvårdnaden av sin stomi självständigt, efter en tid. Patienter och närstående kan ha olika 
föreställningar om vad som förväntas av dem i samband med inlärningen av stomivård, 
därför är det viktigt att det tydliggörs så tidigt som möjligt i processen (Vujnovich, 2008).  
 
När närstående deltar i byte av stomipåsen upplever de att de får en förståelse för hur normal 
och onormal hud runtom stomin ska se ut. När de närstående sedan fungerar som vårdgivare 
och assisterar patienter kring omvårdnaden av stomin leder det till att patienters 
hudirritation minskar. Närstående är också behjälpliga med att söka hjälp från 
sjuksköterskor, primvården och dermatologer för att utreda patienters problem med bland 
annat hud och stomimaterial. För att underlätta de närståendes assistans vid stomi-
skötsel är det betydelsefullt att patienter och närstående bor ihop. De närstående som inte är 
gifta beskriver assistansen och omvårdnaden som en omvänd ”barn- och förälder” relation, 
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vilket skapar en belastning på både vårdgivare och patienter. Rådande omständigheter kring 
relationen hos patienter och närstående kan därför påverka de närståendes assistans och vilja 
att lära sig omvårdnaden av stomin (McMullen et al., 2011). 
 
Närstående anser att informationen till dem i vissa fall uteblir, eftersom fokus ligger på 
patienters delaktighet. I de fall där patienters makar är med på varje vårdbesök och tar del av 
informationen bidrar till att de bli mer aktiva i sin partners sjukdom. Anpassningen till ett liv 
med stomi blir en stor omställning även för närstående, men efter en tid kan patienters 
partner acceptera det nya livet och hjälpa till med stomihanteringen (Persson, Severnisson & 
Hellström, 2004). 

2.6 Vårdvetenskapligt perspektiv 
Här följer en beskrivning av Dorothea Orems teori om egenvårdskapacitet. 
Omvårdnadsteoretikern valdes på följande grunder, att när en människa genomgår en 
stomioperation och erhåller stomi så blir patienters egenvårdbehov ofta större än tidigare. 
Här kommer följande begrepp att beskrivas, egenvård, egenvårdsbrist och 
omvårdnadssystem. 
 

2.6.1 Egenvård 

Egenvård är en mänsklig föreskriven funktion, som människor måste utföra självständigt 
eller med hjälp av någon annan. Detta för att upprätthålla ett gott liv och bibehålla fysiska 
och psykiska funktioner i form av hälsa och välmående. Egenvård är något människor utför 
för att kunna bevara hälsan. Människor måste själv lära sig att utföra egenvård, för att 
medvetet utföra detta fortlöpande. Det är viktigt att de själva förstår vilka behov de har och 
vad egenvård innebär. Faktorer som ålder, hälsotillstånd, livserfarenhet, miljö, 
familjeförhållanden och den sociala kulturen påverkar en människas förutsättningar till att 
utföra egenvård. De material som är nödvändiga för att upprätthålla egenvård är luft, vatten 
och mat. Egenvård är något som kräver tid, energi, finansiella tillgångar och vilja att utföra 
egenvård. Behov som tillgodogörs med hjälp av människors kapacitet till egenvård är 
personlig hygien, bibehållande av normal kroppstemperatur, skydd mot miljö och andra 
faror samt vad som behövs för obehindrad fysisk, kognitiv, känslomässig och social 
utveckling (Orem, 2001). 

2.6.2  Egenvårdsbrist 

Egenvårdsbrist bygger på varför en människa inte klarar av att utföra egenvård självständigt 
och därför blir i behov av omvårdnad. De människor som har en befintlig egenvårdsbrist är 
de som är berättigade omvårdnad. Behovet av egenvård kan antingen vara permanent eller 
övergående efter en viss tid. Det är här sjuksköterskors kunskap blir nödvändig, för att fylla 
de behov som människan inte klarar av på egen hand och som han eller hon är beroende av. 
Omvårdnadsbehovet kan helt eller delvis elimineras eller övervinnas då patienter har de 
nödvändiga verktygen för att ta sig ur egenvårdsbristen. Till dessa syftar vilja, motivation och 
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mänskliga förmågor. För att sjuksköterskor ska kunna stötta människor till att ta sig ur 
egenvårdsbristen är det viktigt att låta patienter själva använda de förmågor som fortfarande 
finns bevarade. Sjuksköterskor ska kunna hjälpa patienter att ta sig ur egenvårdsbristen i en 
antingen stabil eller förändrande miljö (Orem, 2001).  
 

2.6.3 Omvårdnadssystem  

Omvårdnadssystem innebär att sjuksköterskor kompenserar för de existerande eller 
framväxande hälso-relaterade begränsningar som patienter drabbas av i den förändrade 
livssituationen. Det är sjuksköterskors uppgift att identifiera dessa problem och sedan 
tillfredsställa de behov patienter har och inte klarar av att utföra självständigt. Målet med 
själva omvårdnaden är att människor ska bli så självständiga som möjligt genom att 
sjuksköterskor undervisar, stöttar och låter de träna på det de inte klarar av. Först då, med 
hjälp av sjuksköterskors omvårdnadsystem, kan patienter övervinna hinder och 
begränsningar och ta sig ur egenvårdsbristen. Omvårdnaden kan ses som en konst, en 
intellektuell förmåga hos sjuksköterskor som utformar och frambringar omvårdnad för 
andra. De resultat som efterfrågas av sjuksköterskor genom omvårdnad kan uttryckas som 
vårdformer som slutligen resulterar i god hälsa och välbefinnande. Omvårdnaden påverkas 
även av sjuksköterskors vilja att utöva denna befogenhet och yttre omständigheter som 
underlättar eller hindrar sjuksköterskor att utöva omvårdnad (Orem, 2001). 

2.7 Problemformulering  
Att vårda patienter som har stomi eller ska genomgå stomioperation är vanligt 
förekommande inom vården och därför något som sjuksköterskor kommer i kontakt med i 
stor utsträckning. För att patienter som genomgått stomioperation ska kunna ta hand om sig 
själva och leva ett gott liv är det viktigt att de bemästrar egenvården. I vissa fall, exempelvis 
efter en stomioperation, kan egenvårdsbehovet bli större än kapaciteten och då blir 
människan i behov av professionell hjälp, förslagsvis av sjuksköterskor. Här är 
sjuksköterskors omvårdnadssystem av största vikt för att kunna tillfredsställa de problem 
och behov som patienter inte klarar av självständigt. Tidigare forskning visar att 
sjuksköterskor spelar en viktig roll i omvårdnaden kring patienter i samband med 
stomioperation och fungerar som ett stöd i den förändrade livssituationen. Sjuksköterskor 
har därmed ett ansvar i att utbilda patienter, ge rätt information och identifiera de hinder och 
problem som kan komma att uppstå efter en stomioperation. Dock framkommer det att 
sjuksköterskor kan ha bristande kunskap gällande komplikationer och omvårdnaden vid 
stomi, vilket ibland leder till att sjuksköterskor frånsäger sig stomivård som deras uppgift. 
Detta mynnar därmed ut i en bristande kunskap hos patienter. Denna kunskapsbrist kan 
därmed försvåra anpassningen till livet med stomi för patienter och begränsa vardagen. 
Sjuksköterskor har en unik position till att kunna hjälpa patienter att acceptera nya livet med 
stomi. För att sjuksköterskor ska ha möjlighet att ge patienter en god och tillförlitlig vård 
krävs det därför ökad kunskap kring stomivård. Mer kunskap om bakomliggande orsaker, 
patienters förväntningar, hälsa och erfarenheter efter stomioperation kan komma att ha 
betydelse för framtida vård. Med detta examensarbete är förhoppningen att en ökad kunskap 
kring patienters erfarenheter av att leva med stomi bidrar till att sjuksköterskor får en 
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djupare förståelse för stomi och stomivård, och därmed kan underlätta patienters anpassning 
till livet med stomi. 

3 SYFTE 

Syftet är att skapa en översikt av patienters erfarenheter av att leva med stomi.  

4 METOD 

Metoden som användes i examensarbetet var en allmän litteraturöversikt enligt Friberg 
(2012) för att skapa en överblick av redan befintlig forskning. Metoden valdes eftersom att 
det ger en bred bild över det nuvarande kunskapsläget inom ämnesområdet, då både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderas. Syftet med examensarbetet var att skapa en 
översikt av patienters erfarenheter av att leva med stomi och därför tillämpades både 
kvalitativ och kvantitativ forskning.  

4.1 Datainsamling och urval   
Det första steget i litteraturöversikten beskrivs enligt Friberg (2012) som att skapa ett 
helikopterperspektiv eller en översikt av det valda området. Detta görs för att få en överblick 
av vilka typer av studier som finns inom området. Detta genomfördes genom att läsa 
artiklarnas titelnamn och abstract. Läsningen av abstract måste genomföras med ett kritiskt 
förhållningssätt. Det andra steget beskrivs av Friberg (2012) genom att skapa inkluderings- 
och exkluderingskriterier som är tydliga för att kunna avgränsa urvalet ytterligare.   

För att få fram relevanta artiklar för studien har artikelsökningar genomförts i databaserna 
Cinahl Plus och PubMed. Inklusionskriterierna var att studierna skulle svara an på syftet, 
vara peer- reviewed, skrivna på engelska, vara vårdvetenskapliga, publicerade mellan årtalen 
2012 till 2017 samt att deltagarna i studien skulle vara över 18 år. Artiklarna skulle även utgå 
från ett patientperspektiv. De artiklar som exkluderades var studier med deltagare som var 
under 18 år, de som inte utgick ifrån ett patientperspektiv och de som inte svarade an på 
syftet. Det gjordes inga avgränsningar beträffande kön, demografi eller om stomin var 
temporär eller permanent. Både kvalitativa, kvantitativa och mixade artiklar inkluderades.   

För att få fram relevanta artiklar användes boolesk sökteknik. Boolesk sökteknik innebär att 
fastställa vilken anknytning orden ska ha till varandra. Detta kan genomföras med de tre 
operatorerna ”AND”, ”OR” och ”NOT” belyser Östlundh (2012). ”AND” användes för att 
koppla samman två eller flera ord, databasen sökte då på artiklar som innehöll alla de 
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sammankopplade termerna. T.ex. Ostomy ”AND” stoma ”AND” patient. För att få fram 
väsentliga sökord användes ämnesordlistan Svensk MeSH, vilket resulterade i termerna 
”quality of life”, ”attitudes” och ”ostomy”. Östlundh (2012) beskriver att trunkering används 
för att få fram ett sökords alla böjningsformer. Vid trunkering sattes ett trunkeringstecken ut 
efter ett sökord, t.ex. patient* eller experience*. Då sökte databasen på både patient och 
patients eller experience och experiences. Följande sökord användes, ostomy, stoma, 
colostomy, ileostomy,perspective, patient*, attitudes, experience*, lived experience*, impact, 
body image, personhood, qualitative och quality of life. Sökordet ”qualitative” användes för 
att öka urvalet av kvalitativa artiklar då det var något begränsat. En artikel från 2007 hittades 
genom manuell sökning via Google Scholar efter att ha funnit artiklar i referenslistor. Ett 
undantag från inklusionskriterierna gjordes avseende tidsspannet då den ansågs tillföra 
väsentlig data till examensarbetet. I sökmatrisen redovisas datainsamling och urval med 
sökorden som användes och antalet träffar, se bilaga A.  

Artiklarna ska sedan kvalitetsgranskas för att avgöra om de ska inkluderas eller exkluderas i 
enlighet med Friberg (2012). Tolv artiklar valdes ut för kvalitetsgranskning, sex kvalitativa 
artiklar, fyra kvantitativa artiklar samt två artiklar med mixad studie. Frågorna i Friberg 
(2012) omformulerades till frågor som kunde besvaras med ”Ja” eller ”Nej”. Vid svar ”Ja” fick 
artiklarna 1 poäng och vid svar ”Nej” fick artiklarna 0 poäng. Frågorna var beroende av om 
ansatsen är kvalitativ eller kvantitativ. De kvalitativa artiklarna följde 14 kvalitetsfrågor 
medan de kvantitativa artiklarna följde 13 kvalitetsfrågor. Artiklarna med mixad studie följde 
samma kvalitetsfrågor som kvantitativa artiklarna då de bedömdes att de bestod till större 
del av en kvantitativ enkätundersökning än en kvalitativ intervjustudie. I kvalitetsgranskning 
bedömdes de kvalitativa artiklarna ha hög kvalitet om de hade över 10/14 ”ja”  på frågorna. 
De kvantitativa artiklarna bedömdes ha hög kvalitet om de hade över 9/13 ”ja”. 
Kvalitetsgranskningen redovisas i bilaga B. Endast artiklar med hög kvalité inkluderades i 
resultatet. Tolv artiklar kvalitetsgranskades och valdes ut till analys.  

4.2 Dataanalys  
Dataanalysen genomfördes enligt Fribergs (2012) analysmetod som innefattar tre steg. Steg 
ett innefattar repetitiv läsning av de valda studierna för att få en djupare förståelse. 
Artiklarna kan sedan sammanfattas i en tabell för att försäkra att det väsentliga i artiklarna 
dokumenteras (Friberg, 2012). Dataanalysen inleddes med att artiklarna lästes igenom i 
pappersformat både enskilt och gemensamt tills dess att ökad förståelse uppnåtts. De valda 
artiklarna skrevs sedan in i en tabell, där syfte, metod och resultat redogörs för att få en 
övergripande bild av artiklarnas innehåll, se bilaga C.  

Andra steget i analysmetoden enligt Friberg (2012) innebär att synliggöra likheter och 
skillnader, där tydliggörs och väljs det ut vilka fokusområden som beskrivs i examensarbetets 
resultat. Förslag på dessa kan vara teoretiska utgångspunkter, metodologiska 
tillvägagångssätt, analysgång, syften och resultat (Friberg, 2012). Fokus i detta 
examensarbete var på syften, metodologiska tillvägagångssätt och studiernas resultat. I vissa 
av artiklarna fanns även anhörigas och sjuksköterskors perspektiv beskrivet, detta togs inte 
med i resultatet utan endast patientperspektivet. Steget inleddes med att syften och metoder 
markerades i alla de vårdvetenskapliga artiklarna för att enkelt kunna urskiljas i texten. 
Artiklarnas syften och metod översattes och skrevs på ett papper, för att på ett enkelt sätt 
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kunna jämföras och identifiera likheter och skillnader. Därefter lästes artiklarnas resultat 
igenom upprepande gånger för att få en helhetsbild av vad studierna hade kommit fram till, 
de delarna som ansågs väsentliga i artiklarnas resultat markerades. Slutligen i andra steget så 
sammanfattades det väsentliga i artiklarnas resultat i ett enskilt dokument. Där särskildes 
kvalitativa respektive kvantitativa resultat. De två artiklar som var av mixad karaktär delades 
upp så den kvalitativa delen skrevs med de kvalitativa resultaten och den kvantitativa delen 
skrevs med de kvantitativa resultaten.  

Tredje steget innebär att sortera det insamlade materialet utifrån de likheter och skillnader 
som hittades i tidigare steg. Artiklarnas resultat är ofta det som det läggs mest fokus på. 
Kvalitativa och kvantitativa resultat ska skiljas åt, eftersom det inte är möjligt att göra en 
exakt jämförelse mellan dessa då de är av olika karaktär. Det kvalitativa innehållet 
sorteras som överensstämmer under lämpliga rubriker för att skapa teman. Resultat från de 
kvantitativa artiklarna ska presenteras utifrån beräkningarna som har genomförts (Friberg, 
2012). Tredje steget inleddes med att likheter och skillnader som hittades i de 
vårdvetenskapliga artiklarnas syften och metoder skrevs ned i examensarbetets 
resultatavsnitt, först från de kvalitativa artiklarna och sedan de kvantitativa artiklarna och 
slutligen artiklarna med mixad metod. Därefter lästes sammanfattningen av artiklarnas 
resultat för att kunna dela upp resultaten i teman. För att redovisa likheter i artiklarna 
skapades fyra olika teman som ligger till grund för resultatet i examensarbetet, kvalitativa 
resultaten presenterades först sedan kvantitativa resultaten. De teman som identifierades var 
utmaningar i vardagen med stomi, andra som en resurs i anpassningen till livet med stomi, 
erfarenheter av bristfällig information och utbildning och acceptans, under varje tema 
fanns det både kvalitativa och kvantitativa resultat.   

4.3 Etiska överväganden 
Examensarbetet skrevs med hänsyn till de lagar och riktlinjer som Codex (2017a) hänvisar 
till. Detta möjliggjorde en fortlöpande reflektion över etiska överväganden som berör 
forskningsområdet. För att oredlighet ej fick förekomma skulle examensarbetet vara 
plagiatfritt, fri från förfalskning och refereringen skulle framföras sannenhetligt (Codex, 
2017a). Polit och Beck (2012) styrker detta med att belysa vikten av att referera kontinuerligt 
för att undvika eventuella feltolkningar. För att artiklarna skulle uppfylla specifika 
vetenskapliga kvalitetskrav genomfördes sökningarna med kriteriet ”peer review”. Vilket 
innebär att artiklarna ska ha granskats utifrån metodologisk, argumentativ och källkritisk 
synvinkel (Codex, 2017b). För att läsaren ska kunna följa referenserna som användes i 
arbetet tillämpades APA-manualen enligt American Psychological Association (2009). I detta 
arbete har samtliga artiklar kvalitetsgranskats utifrån Friberg (2012). Då examensarbetet är 
en allmän litteraturöversikt som genomfördes på redan publicerat material var en ny etisk 
prövning obefogad.  
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5 RESULTAT  

Resultatet i artiklarna sammanställdes genom att beskriva likheter och skillnader i 
artiklarnas syfte, metod och resultat. Artiklarnas resultat är redovisade i fyra olika teman.  

5.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syfte 
De sex kvalitativa artiklar hade som syfte att undersöka patienters erfarenheter av att leva 
med stomi (Danielsen, Soerensen, Burcharth & Rosenberg, 2013; Hernán Ferreira 
Umpiérrez, 2013; Morris & Leach, 2017; Ramirez, Altschuler, McMullen, Grant, Hornbrook 
& Krouse, 2014; Siew Hoon, Wai Chi Chan & Hong-Gu, 2015; Thorpe, McArthur & 
Richardson, 2014).  Av de kvalitativa artiklarna var det två artiklar som fokuserade på att 
beskriva patienters erfarenheter av att leva med en permanent stomi och hade som avsikt att 
informera sjukvården om rådande problem som patienter med stomi möter i vardagen 
(Morris & Leach, 2017; Thorpe et al., 2014). En av artiklarna fokuserade på patienters 
förväntningar på omvårdnaden (Hernán Ferreina Umpiérrez, 2013). En av de kvalitativa 
artiklarna hade som syfte att undersöka patienters erfarenhet av att leva med en temporär 
stomi (Danielsen et. al., 2013). I en av artiklarna var syftet att beröra både temporär och 
permanent stomi (Hernán Ferriera Umpiérrez, 2013). Två av artiklarnas syfte var att beröra 
patienters erfarenhet av att leva med tarmstomi (Danielsen et. al., 2013; Thorpe et. al., 2014). 
En av de kvalitativa artiklarna undersökte patienters erfarenhet av livskvalité med kolostomi, 
medan en annan undersökte patienters livskvalité med ileostomi (Hernán Ferriera 
Umpiérrez, 2013; Morris & Leach 2017). I en av de kvalitativa artiklarna utvärderades 
patienters erfarenhet av före och efter stomioperation med Chrons sjukdom (Morris & Leach, 
2017). Syftet i en av artiklarna belyste patienters erfarenheter av sexualitet och att leva med 
stomi samt hur de anpassat sig till livet med en stomi (Ramirez et. al., 2014). Slutligen hade 
en kvalitativ artikel som syfte att beröra patienters erfarenheter av att utföra egenvård för 
stomi i den post-operativa perioden (Siew Hoon et. al., 2015).  

De fyra kvantitativa artiklar hade som syfte att utvärdera patienters erfarenheter av livet med 
stomi (Claessens, Probert, Tielemans, Steen, Nilsson, Andersen & Størling, 2015; Davidson, 
2016; Haughey & McGroggan, 2017; Kilic, Taycan, Korkut Belli & Özmen, 2007). Alla de 
kvantitativa artiklarna inkluderade permanent stomi (Haughey & McGroggan, 2017; 
Claessens et al., 2015; Russel, 2017; Kilic et al., 2007).  En av artiklarna hade som syfte att 
belysa de svårigheter och utmaningar som patienter med stomi hade erfarenheter av i 
vardagen (Claessens, et al., 2015). En annan artikel fokuserade på vad patienter hade för 
erfarenheter av att leva med stomi i vardagen, och om det erfor några problem relaterat till 
stomin (Davidson, 2016). En annan av de fyra kvantitativa artiklarna hade syftet att beskriva 
effekterna av permanent stomi på kroppsbild, sexuell funktion, självkänsla och civilstånd 
(Kilic et al., 2007). Slutligen hade en av de kvantitativa artiklarna som syfte att undersöka 
den fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska påverkan på patienters erfarenheter av livet 
med stomi (Haughey & McGroggan, 2017).  

Två av artiklarna hade mixad studie där den ena hade att undersöka patienters erfarenheter 
av den fysiska hälsan och sitt välbefinnande efter genomgången stomioperation (Russel, 
2017). Den andra hade syftet att undersöka välbefinnande och kroppsbild hos patienter tre år 
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efter de hade genomgått en stomioperation (González, Holm, Wennström, Haglind & 
Angenete ,2016).   

5.2 Likheter och skillnader i artiklarnas metod 
I de sex artiklar med kvalitativ ansats användes intervjuer som datainsamlingsmetod, alla 
intervjuer spelades in och transkriberades därefter (Hernán Ferriera Umpiérrez, 2013; 
Danielsen et al., 2013; Morris & Leach, 2017; Thorpe et al., 2014; Ramirez et al., 2014; Siew 
Hoon et al., 2015). 
  
Tre av dessa använde sig av semistrukturerade intervjuer (Morris & Leach, 2017; Ramirez et. 
al., 2014; Siew Hoon et. al., 2015). Morris & Leach (2017) tillämpade en existentiell 
longitudinell fenomenologisk studie för att få bättre förståelse för den levda individuella 
erfarenheten. Deltagarna till studien valdes ut med hjälp av en sekreterare från United 
Kingdom Ileostomy Association som frivilligt ställde upp att identifiera potentiella deltagare, 
för att sedan skicka ett brev med en inbjudan till 36 deltagare som mötte 
inklusionskriterierna. Totalt medverkade 10 deltagare som uttryckt intresse för att delta i 
studien. Frågor som berördes i studien handlade om livet före och efter stomioperation, hur 
livet påverkats av stomi och vilket stöd de medverkande fått i den postoperativa-perioden. 
Medelåldern i studien var 52.2 år och både kvinnor och män deltog. I studien av Ramirez et. 
al. (2014) valdes deltagarna ut genom att bjuda in potentiella deltagare som tidigare deltagit i 
en nationell cancerinstitutsfinansierad studie som undersökt hälsorelaterad livskvalité bland 
långsiktiga CRC-överlevande. Deltagarna rekryterades genom ett brev i likhet med Morris 
och Leach (2017) där de medverkande fick en inbjudan att delta i en timmes lång intervju, 
där de fick möjligheten att berätta om erfarenheter av att leva med stomi. Totalt medverkade 
30 deltagare som mötte inklusionskriterierna. Intervjufrågorna fokuserade på problem 
relaterat till sexualitet och livet med stomi samt anpassningen till livet med stomi. Till 
skillnad från de övriga kvalitativa artiklarna deltog endast kvinnor i denna studie. 
Medelåldern var 69 år. I studien av Siew Hoon et al. (2015) valdes lämpliga deltagare ut som 
mötte inklusionskriterierna på en kirurgisk avdelning på ett sjukhus i Singapore. 16 patienter 
mötte inklusionskriterierna men totalt valdes 12 stycken ut till studien efter att tre stycken 
uteslöts för att de inte längre ville delta, samt att en patient fick en postoperativ komplikation 
av stomin vilket inte möjliggjorde deltagande i studien. Intervjufrågorna hade fokus på 
utbildningen patienter fått kring stomin, hur de själva hanterat att ta hand om stomin och 
vad som varit de största bekymren för dem gällande stomin. Medelåldern var 58,9 år och 
både kvinnor och män medverkade i studien. 
 
I likhet med  studien av Morris och Leach (2017) tillämpades en existentiell longitudinell 
fenomenologisk studie (Hernán Ferriera Umpiérrez, 2013; Danielsen et al., 2013; Thorpe et 
al., 2014). Ramirez et al. (2014) använde sig av djupintervjuer vilket även Hernán Ferriera 
Umpiérrez (2013) genomförde. I studien av Hernán Ferriera Umpiérrez (2013) valdes 
deltagare som mötte inklusionskriterierna ut genom en databas. Totalt medverkade nio 
deltagare, både män och kvinnor, i åldrarna 49–72 år. Frågorna fokuserade på hur det var att 
leva med stomi, vad deltagarna förväntade sig på omvårdnaden och om synen på sig själva 
förändrats efter stomioperationen. Till skillnad från de övriga kvalitativa studierna som 
använde sig av enskilda intervjuer använde sig Danielsens studie (2013) av gruppintervjuer 
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som datainsamlingsmetod. Lämpliga deltagare valdes ut genom en stomi-klinik, en variation 
av kön och ålder efterfrågades till studien. Med hjälp av sjuksköterskor tillfrågades 17 
patienter om att delta i studien. Därefter valdes patienter ut av forskaren genom en 
telefonintervju för att se om de mötte inklusionskriterierna och var intresserade av att delta. 
Totalt valdes sju patienter ut till att medverka i studien. De medverkande var i åldrarna 40–
75 år och både män och kvinnor deltog. Intervjufrågorna fokuserade på hur deltagarna 
upplevde livet med stomi, om och hur det lärt sig att leva med stomi samt om och hur 
behovet av lärande kring stomin förändrats över tid, efter undervisning av sjuksköterskor. I 
studien av Thorpe et al. (2014) användes en öppen ostrukturerad intervju för att beröra 
erfarenheter som tidigare kan ha varit oidentifierade. En ostrukturerad intervju ger 
deltagarna möjligheten att leda intervjun och minimerar risken av att deltagarna blir 
påverkade av forskarens egna erfarenheter. Deltagarna valdes ut med hjälp av sjuksköterskor 
som var delaktiga i omvårdnaden av patienter med stomi. Totalt medverkade tolv deltagare i 
studien. Åldersspannet var 30-70 år och både kvinnor och män deltog. 
 
De fyra kvantitativa artiklarna använde sig alla av enkäter som datainsamlingsmetod 
(Claessens et al., 2015; Haughey & McGroggan, 2017; Davidson, 2016; Kilic et al., 2007). 
Åldersfördelningarna i de olika studierna var någorlunda jämnt, i Davidson (2016) var 
åldersfördelningen 18-91 år med medelåldern 61 år. Haughey och McGroggan (2017) hade 
åldrarna 18-92 år. I studien av Kilic et al. (2007) var deltagarna mellan 20 och 70 år. I 
studien av Claessens et al. (2015) medverkade ett större antal deltagare, det var det 14 000 
patienter som fick enkäten via e-post, av dessa var det 4138 som besvarade den.  Då studien 
hade ett stort antal deltagare så täcktes alla åldersgrupper och typer av stomi in. 
Enkätfrågorna behandlade huvudsakligen deltagarnas erfarenheter om vad stomin hade haft 
för påverkan i vardagen. Ett inklusionskriterium var att deltagarna skulle vara över 18 år. I 
Davidson studie (2016) hade undersökningen 256 deltagare av de 595 patienter den fanns 
tillgänglig för medan 547 deltagare deltog i Haughey och McGroggan (2017). I studien av 
Kilic et al. (2007) var det totalt 60 deltagare varav 40 var patienter och 20 deltagare från 
kontrollgruppen. Ett inklutionskriterium var att de patienter som deltog antingen skulle ha 
en permanent ileostomi eller kolostomi, kontrollgruppen hade som inklusionskriterium att 
de skulle vara över 20 år och friska. Den genomsnittliga tiden som patienter i studien hade 
haft stomin var 33 månader 

Slutligen var det två av de tolv artiklarna som använde sig av mixad metod. I den ena 
genomfördes både en enkätundersökning och ett antal intervjuer för att samla in både 
kvantitativa och kvalitativa data. Enkäten delades med 10 000 patienter via en 
patientdatabas online och genom sociala medier. Varje fråga var frivillig och deltagarna 
kunde välja att hoppa över en fråga om de önskade. Totalt besvarade 2631 patienter enkäten. 
Även ett antal enskilda intervjuer genomfördes för att samla kvalitativa data. Både män och 
kvinnor medverkade i studien och den största åldersgruppen var 60–69 år. Frågorna i 
studien fokuserade på den fysiska hälsan och välmående hos patienter med stomi (Russel, 
2017). Den andra studien med mixad metod bestod även den av enkätfrågor och en del 
djupintervjuer. Deltagarna till studien var patienter med rektalcancer som hade 
abdominoperinal excision identifierades på genom Swedish ColoRectal Cancer Registry 
(SCRCR). Inklusionskriterierna för studien var att deltagarna skulle ha haft stomin i minst 
tre år och var villiga att svara på enkäten. Enkäten bestod av 253 frågor, det fanns även två 
öppna frågor, dessa fokuserade på välmående och kroppsbild. 1397 patienter hade möjlighet 
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att vara med i studien, 545 patienter besvarade enkäten och de två öppna frågorna 
besvarades av 320 patienter. Medianåldern var 65 år (González et al., 2016).  

5.3 Likheter och skillnader i artiklarnas resultat  
Nedan presenteras resultatet i fyra olika teman, utmaningar i vardagen med stomi, andra 
som en resurs i anpassningen till livet med stomi, erfarenheter av bristfällig information 
och utbildning och acceptans. Under dessa rubriker kommer kvantitativa och kvalitativa 
artiklar att särskiljas. Varje tema inleds med likheter och skillnader i de kvalitativa artiklarna 
för att sedan avslutas med likheter och skillnader i de kvantitativa artiklarna. Artiklarna med 
mixad metod presenteras i både det kvalitativa och kvantitativa resultatet beroende på vilken 
del i varje tema som använts. 

5.3.1 Utmaningar i vardagen med stomi 

Patienter uttryckte ett behov av att ha kontroll över den nya livssituationen, samtidigt som de 
kände sig hjälplösa. De förstod att de inte hade något annat val än att genomgå 
stomioperationen men att de samtidigt kände att de mist kontrollen över livet, vilket skapade 
en oro hos många patienter. Många patienter var frustrerade över stomins närvaro, besvären 
och obehaget från stomin samt processen att lära sig handha stomin. Att få stomi ledde till 
många fysiska förändringar som visade sig medföra en stor omställning i vardagen för många 
patienter. Patienter skildrade en erfarenhet av att stomin begränsade de i dagliga aktiviteter, 
som val av kläder, diet, fysisk aktivitet, sömn, personlig hygien, att resa och att byta om på 
publika platser (Siew Hoon et al., 2015; Danielsen et al., 2013; González et al., 2016). 
 
Patienter uttryckte också frustration över de svårigheter som uppkom när de skulle lära sig 
att hantera stomin, de uppgav tekniska problem och att ett av huvudproblemen visade sig 
vara att hitta rätt material till stomin (Ramirez et al., 2014). De var obekväma när de 
självständigt skulle sköta omvårdnaden av stomin i den initiala postoperativa-perioden. Det 
framkom att de bland annat oroade sig över att någon annan skulle känna lukten av avföring 
(Siew Hoon et al., 2015; Hernán Ferreira Umpiérrez, 2013). En del patienter var också 
oroade över stomins utseende och bekymrade sig över om stomin skulle vara synlig under 
kläderna i sociala situationer. Därför begränsades patienters klädval vilket medförde att de 
förändrade klädstilen efter stomioperationen. Många patienter kände skam över stomins 
närvaro och att det därför blev nödvändigt att dölja stomin i sociala sammanhang för att 
bevara identiteten. Det tog ungefär två till fyra veckor att vänja sig vid uppkomsten och 
utseendet av stomin efter att de lämnat sjukhuset (Siew Hoon et al., 2015; Ramirez et al., 
2014; González et al., 2016). 
 
Ett annat betydande problem som majoriteten av patienter beskrev var läckage. Många 
patienter uttryckte en oro över att stomipåsen skulle lossna och orsaka läckage. Olyckor som 
inträffat och orsakat läckage offentligt beskrevs som traumatiskt och genant, vilket även 
gjorde att en del patienter valde att begränsa sociala och fysiska aktiviteter. En del patienter 
uttryckte också en oro över att utföra fysiska aktiviteter i vetskap om att ett parastomalt 
bråck kunde utvecklas. Patienters oro över att avföringen skulle läcka ut under dagen då de 
var på jobbet ledde till att en del undvek att äta under tiden då de arbetade, och att de 
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planerade vilken tid på dygnet maten konsumerades. Det framkom också att en del patienter 
lärde sig att utföra irrigation, vilket innebar att de sköljde tarmen och därmed spände ut den 
för att orsaka en sammandragning, vilket ledde till en tömning av tarminnehållet. Detta sågs 
som en lyckad strategi till att undvika läckage. Oron över läckage var något som inte bara 
närvarade dagtid, utan även nattetid, då en del patienter var tvungna att vakna upp flera 
gånger per natt för att tömma stomin, samtidigt som de oroade sig över att stomipåsen skulle 
bli full och börja läcka. En del kände sig också begränsade i att ändra läge när de sov på 
grund av kännedomen om att stomin kunde börja läcka (Russel, 2017; Ramirez et. al., 2014; 
Siew Hoon et al., 2015). 
 
En del patienter med temporär stomi uttryckte en oro över framtiden, och föreställde sig det 
värsta, däribland att aldrig bli av med stomin. Patienterna hade en föreställning om att en 
permanent stomi skulle begränsa de i livet och ha en påverkan på alla sociala aspekter. I 
hopp om att stomin skulle bli borttagen kände patienterna inte ett behov av att visa den för 
makarna, då stomin sågs som skamlig och tabubelagd (Danielsen et al., 2013).  
 
Majoriteten av studiens deltagare (77%) hade erfarenhet av läckage, samtidigt som nästan 
alla (91%) ansåg sig vara oroade över läckage. Av studiens deltagare var det 40% som 
uttryckte att oro påverkade sömnvanor och att de vaknade upp på natten i rädsla att 
stomipåsen läckt. 1/3 patienter ansåg att oro över läckage begränsade fysiska och sociala 
aktiviteter. Medan 12% svarade att de var så bekymrade över eventuellt läckage att de valde 
att isolera sig (Claessens et al., 2015). I studien av Davidson (2016) var det 66% av studiens 
deltagare  som svarade att de hade små eller inga problem med läckage, 26% uppgav att de 
hade måttliga problem och 9% ansåg att de hade svåra problem. I studien av Haughey och 
McGroggan (2017) var det 12 % av de patienter som deltog i studien som uppgav att de ofta 
hade problem med läckage och 9% uppgav att de hade problem ibland. I Russel’s studie 
(2017) var det 19% av de patienter som deltog i studien som oroade sig över läckage eller att 
stomipåsen skulle lossna och orsaka läckage. 
 
Hälften (50%) av alla patienter i studien som använde sig av en två-delad stomi hade 
erfarenhet av kopplingsfel och 81% oroade sig över att stomipåsen inte skulle vara ordentligt 
fastsatt i basplattan. Kopplingsfel skedde huvudsakligen under natten (30%), när patienter 
böjde sig (24%) och vid fysiska aktiviteter (20%). Hälften (50%) av de patienter som deltog i 
studien kände en konstant oro att behöva kontrollera kopplingen mellan stomipåsen och 
basplattan i rädsla för läckage (Claessens et al., 2015).  
 
Majoriteten (74%) av de patienter som deltog i studien oroade sig över ifall stomin skulle vara 
synlig i sociala sammanhang  och 57% kände att de var tvungna att sitt begränsa klädval 
(Claessens et al., 2015). Mer än hälften 54% uppgav att de hade förändrat klädstilen efter 
stomioperationen och 46% svarade att de inte förändrat klädstilen (Davidson, 2016). 

5.3.2 Andra som en resurs i anpassningen till livet med stomi 

Att få stöd och hjälp, framförallt i den initiala perioden efter stomioperationen betraktades 
som betydelsefullt för många patienter (Siew Hoon et al., 2015; Ramirez et al., 2014; Hernán 
Ferreira Umpiérrez, 2013; Danielsen et al., 2013). Stöd ifrån makar och barn sågs som en 
nödvändighet, i takt med att en del patienter lärde sig att handha stomin, så lärde sig också 
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makar och barn skötseln av stomi, för att sedan kunna assistera vid bland annat tömning och 
byte av stomipåsen (Siew Hoon et al., 2015). Det framkom även att patienter fann det 
betydelsefullt att sjuksköterskor inkluderade närstående i undervisningen av stomin, genom 
att visa hur den fungerade och togs hand om (Thorpe et al., 2014). För de patienter som haft 
en närstående som genomgått stomioperation såg det som inflytelserikt att kunna ta del av 
erfarenheter och kunskaper, för att själva kunna lära sig och bilda sig en uppfattning kring 
skötseln av stomin (Danielsen et al., 2013). Patienter menade att ett stöd från närstående var 
viktigt, oavsett om det var av familjen, en vän eller en kollega. Makarna lyftes särskilt fram, 
då de beskrevs som en högra hand för patienter i den nya livssituation (Hernán Ferreira 
Umpiérrez, 2013). En stöttande partner som accepterat patienters kroppsliga förändringar 
och fortfarande värnat om ett kärleksfullt förhållande sågs som väldigt betydelsefullt. Många 
patienter som var äldre beskrev en föreställning om att det förmodligen varit värre att 
genomgå stomioperationen i ung ålder och utan ett stöd från partner (Ramirez et al., 2014). 
Patienter som inte hade stöd från en partner hade en uppfattning om att det var svårare att 
bli vän med de kroppsliga förändringarna (González et al., 2016). 
 
För att undvika att skapa oro och stress hos närstående valde patienter många gånger att 
hålla mycket av tankarna kring stomin för sig själva. Samtidigt uttryckte många patienter att 
de var i behov av stöd, då den postoperativa perioden många gånger kändes överväldigande, 
med bland annat information och handhavandet kring stomin. En del patienter beskrev att 
hanteringen av stomin var svår, särskilt i den initiala postoperativaperioden, vilket ledde till 
att närstående ofta fick sköta om stomin innan de själva hade mod och vilja att stå på egna 
ben (Siew Hoon et al., 2015).  
 
Även sjuksköterskor spelade en viktig roll för patienter i anpassningen till den nya 
livssituationen och fungerade som en konsult i övergången. Många patienter beskrev en 
förväntning och förhoppning om att få vägledning i skötseln av stomin från sjuksköterskor, 
då det erfor att det var så mycket annat som var nytt. Det framkom att patienter framförallt 
efterfrågade information och utbildning i omvårdnaden kring stomin, stomins utseende, 
material till stomin och råd kring diet och livsstil (Hernán Ferreira Umpiérrez, 2013; Siew 
Hoon et al., 2015; Russel, 2017). Även ett behov av att få medkänsla, närhet och värme i den 
redan jobbiga situationen uttrycktes av patienter (Hernán Ferreira Umpiérrez, 2013).  
 
Många patienter beskrev att de hade en positiv erfarenhet av sjuksköterskors information 
och kommunikation innan operation eftersom att det underlättat i att kunna anpassa sig till 
stomin, även för de som hade akutopererats. De patienter som fått information var betydligt 
mer aktiva och belyste betydelsen av råd från sjuksköterskor, som hade en direkt påverkan på 
dem. Många patienter såg sjuksköterskors information som extra betydelsefull eftersom att 
de ansåg att de talade ett mer lättförståeligt språk än läkarna. Att få stöd och hjälp i att lära 
sig hur de skulle sköta stomin minskade därför sjukvårdsbehovet och ledde till att de kunde 
återfå autonomi (Thorpe et al., 2014; Russel, 2017, Hernán Ferreira Umpiérrez, 2013).  
 
I studien av Davidson (2016) uppgav 54 % av deltagarna att de hade fått hembesök av 
sjuksköterskor. Av dessa var det 95% som upplevde det som väldigt behjälpligt. Mer än 
hälften (65%) uppgav också att de hade någon närstående som de kunde ta hjälp av och prata 
om stomin med, vilket hade en god inverkan på patienter. Det var ett signifikant samband 
mellan de totala BIS-poängen (Body Image Scale) och DAS-poängen (Dyadic Adjustment 
Scale) samt GRISS-poängen (Golombok-Rust Inventory of Sexual Satisfaction). Detta 
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samband tolkades som att stomipatienter med en god relation till en partner hade en bättre 
kroppsuppfattning (Kiliç, Taycan, Korkut Belli & Özmen, 2007). 
 

5.3.3 Erfarenheter av bristfällig information och utbildning  

Det fanns också patienter som erfor att otillräcklig information och utbildning från 
sjuksköterskor, detta medförde bland annat att det inte kände sig tillräckligt förberedda i det 
postoperativa skedet då de skulle börja sköta stomin självständigt (Siew Hoon et al., 2015; 
Thorpe et al., 2014; Russel, 2017). En del patienter uttryckte att om de hade haft vetskap om 
vad de hade att förvänta sig efter operationen skulle de varit bättre förberedda mentalt, men 
istället hade de en erfarenhet av att bli överväldigade av information kring stomi och 
stomivård (Siew Hoon et al., 2015; Danielsen et al., 2013).  
 
Patienter hade erfarenhet av att problem och bekymmer kring stomin startade då de lämnat 
sjukhuset och sjuksköterskor inte var nära tillhands. För att kunna sköta stomin självständigt 
uttryckte en del patienter att det hade varit användbart att få broschyrer om stomivård i syfte 
att lära sig att handha stomin. De hade också en föreställning om att ett undervisningstillfälle 
eller ett telefonsamtal efter att de lämnat sjukhuset hade varit nyttigt i den pågående 
processen (Thorpe et al., 2014; Siew Hoon et al., 2015). De flesta patienter menade att 
sjuksköterskor främst fokuserade på det praktiska kring omvårdnaden, och saknade att bli 
undervisade i hur de skulle sköta stomin. En del patienter kände också en viss osäkerhet inför 
sjuksköterskors omvårdnad, då de uppfattade att de inte hade rätt kompetens inom ämnet 
(Danielsen et al., 2013; Thorpe et al., 2014).  
 
I Haughey och McGroggan (2017) uppgav 76% av de patienter som deltog i studien att de 
saknade information och utbildning från sjuksköterskor kring diet, livsstil och skötseln av 
stomin vilket mynnade ut i problem med den dagliga omvårdnaden. I studien av Russel 
(2017) angav 67,7 % att de inte fått någon information om fysisk aktivitet vid något tillfälle på 
sjukhuset, och 82,3 % uppgav att de saknade information om bukövningar. Vid frågan om 
patienter själva efterfrågade information kring stomin svarade 71% att de inte gjort det. Trots 
det svarade 94% ja på frågan om de önskat att få mer information. I studien av Kilic et al. 
(2007) uttryckte 57,5% av de patienter som deltog i studien att det inte var tillräckligt 
informerade kring stomin varken före eller efter operationen. 

5.3.4 Acceptans 

I studien av González et al. (2016) uttryckte patienter att det varierade hur lätt det var att lära 
sig att leva med stomin, ålder och familjesituation var något som påverkade detta. Efter tre år 
hade ändå de flesta till slut accepterat den nya livssituationen. Det var ofta lättare att 
acceptera situationen för de patienter som levde i ett förhållande. Patienter kunde också, en 
viss tid efter operationen, känna tacksamhet för stomioperationen och för att allt gått så bra. 
De uppgav att de nu kunde leva ett i stort sett normalt liv tack vare stomin. Det framkom 
också att även om en del patienter till en början känt att det var svårt att anpassa sig till 
stomin så insåg det rätt snart att det var tvungna att göra det för att acceptera den nya 
livssituationen med stomi. En tid efter operationen berättar de flesta patienter att de ser nya 
horisonter och vill fokusera på framtiden, det visar att de har accepterat stomin. Flera 



 

 

18 

patienter i studien uppgav att sjuksköterskor har hjälpt dem att acceptera den nya 
situationen och få dem att inse att de kommer att kunna göra allt de tidigare har gjort 
(Hernán Ferreira Umpiérrez (2013).  
 
En del patienter belyste stomioperationen som något positivt, då symptom från tidigare 
sjukdom försvann eller minskade drastiskt. Oron över att ständigt behöva vara nära en 
toalett försvann och patienter ansåg att de hade större möjlighet till att leva ett normalt liv 
igen (Morris & Leach, 2017). Patienter belyste även att stomin hjälpte de att återuppta 
kontakten med gamla vänner och att den gynnade det sociala livet med större möjlighet till 
att umgås med vänner och familj (Morris & Leach, 2017). De patienter som hade haft 
temporär stomi uttryckte hopp för framtiden om att ha möjligheten att leva utan stomi. Det 
hade en enorm påverkan på patienter som redan hade ett datum för att genomgå operation 
och bli av med den temporära stomin (Danielsen, et al., 2013).  
 
I studien av González et al., (2016) hade 47% av de patienter som deltog i studien accepterat 
situationen även om de upplevde fysiska begränsningar och/eller psykiskt lidande. En 
tredjedel (36%) av de patienter som deltog i studien hade accepterat situationen utan att ha 
några fysiska begränsningar eller psykiskt lidande. Endast 18% av de patienter som deltog i 
studien hade inte accepterat situationen utan beskrev fysiska begränsningar och/eller 
psykiskt lidande. I frågan om hur lång tid det tog för att de skulle känna sig bekväma med 
stomin svarade 45% att det tog över sex månader. Av de som hade återupptagit sexuella 
aktiviteter efter stomioperationen uppgav 81% av de patienter som deltog i studien att det var 
tillfredställande (Davidson, 2016).  
 
I Haughey och McGroggan (2017) beskrev 39% av de patienter som deltog i studien livet som 
positivt efter stomioperationen, 21% var neutrala i frågan och 33% negativa. Även i studien  
av Russels (2017) uppgav 17,7 % av de patienter som deltog i studien att de hade en bättre 
livssituation efter stomioperationen än innan, 38% ansåg att de gick vidare med livet och 
36% svarade att stomin påverkade dem till och från. 

6 DISKUSSION  

I det här avsnittet behandlas resultat-, metod- och etikdiskussion följt av förslag på vidare 
forskning inom området. Resultatdiskussionen inleds med diskussion om likheter och 
skillnader som identifierades i artiklarnas syften och metod, därefter diskuteras likheter och 
skillnader i artiklarnas resultat mot de olika delarna i examensarbetets bakgrund. 
Metoddiskussionen sammanför den valda metoden med dess styrkor och svagheter. I 
etikdiskussionen diskuteras de forskningsetiska aspekter som har behandlats under arbetes 
gång.  
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6.1 Resultatdiskussion  
Nedan presenteras en diskussion om likheter och skillnader i artiklarnas syfte, metod och 
resultat. Resultatet kommer sedan att diskuteras mot lagar och styrdokument, tidigare 
forskning samt vårdvetenskapligt perspektiv. 

6.1.1  Diskussion om likheter och skillnader i syfte 

De tolv artiklar som inkluderades i examensarbetet hade ett syfte som undersökte patienters 
erfarenheter av att leva med stomi. Dessa artiklar anses därför besvara examensarbetets syfte 
utifrån ett patientperspektiv. De sex kvalitativa artiklarna hade liknande syfte och fokuserade 
på erfarenheter och rådande problem som patienter med stomi möter i vardagen. Friberg 
(2012) menar att syftet med kvalitativa studier är att skapa en ökad förståelse, därför bidrar 
kvalitativa studier till att deltagarnas erfarenheter och upplevelser kan förstås bättre 
samtidigt som det kan upplevas svårt att hitta det väsentliga i en stor mängd studier. Till 
skillnad från de övriga kvalitativa artiklarna var det en av de som enbart syftade till att 
beskriva patienters erfarenheter av att leva med temporär stomi. Detta kan ses som en 
nackdel då patienters livssituation troligtvis påverkas på olika sätt av att leva med temporär 
och permanent stomi. En fördel kan däremot vara att belysa den skillnaden och få en till 
infallsvinkel i studien. De fyra kvantitativa artiklarna hade förutom syftet att studera 
patienters erfarenheter av att leva med stomi, riktat in sig på olika aspekter. Detta stärker 
examensarbetet eftersom att syftet är att skapa en översikt över det valda området. En av de 
kvantitativa artiklarna hade ett syfte som skilde sig från de övriga och undersökte 
välbefinnande och kroppsbild för patienter som genomgått stomioperation för minst tre år 
sedan. Polit & Beck (2012) menar att syftet med kvantitativa studier är att förklara och ge en 
bild av vad studien har granskat och kommit fram till. Båda artiklarna med mixad metod 
fokuserade på patienters välbefinnande, en var inriktad på den fysiska hälsan medan den 
andra hade mer fokus på kroppsbild. De fokuserade på olika aspekter och är därför relevanta 
för att en översiktsbild ska skapas. Enligt Friberg (2012) ska en litteraturöversikt också 
belysa de aspekter som inte blivit föremål för forskning ännu. Dessa tolv artiklar ansågs ha 
liknande syfte vilket kan ses som en fördel då infallsvinklar från både kvalitativa och 
kvantitativa data tillfaller och skapar ett bredare perspektiv. Vidare skriver Friberg (2012) 
också att en kombination av både kvalitativ och kvantitativ forskning stärker studiens 
resultat.  

6.1.2 Diskussion om likheter och skillnader i metod 

I detta examensarbete användes totalt tolv artiklar av både kvalitativ och kvantitativ 
forskning. Detta ger enligt Granskär & Höglund-Nielsen (2012) en förutsättning för att skapa 
en sann och trovärdig bild av området. Av de sex kvalitativa artiklarna använde sig alla utav 
intervjuer som datainsamlingsmetod. Fem av dessa var enskilda intervjuer och en var 
gruppintervju. Tre av dessa var semistrukturerade. Enligt Polit och Beck (2012) innebär 
semistrukturerade intervjuer att intervjuaren förbereder intervjun genom att skriva upp vissa 
ämnen som den vill fråga om, sen ska intervjuaren uppmuntra deltagarna att berätta med 
egna ord om ämnet. Denna metod säkerställer att intervjuaren kommer få all information 
som krävs och deltagarna får friheten att ge de förklaringar de önskar. En nackdel med 
semistrukturerade intervjuer kan vara att intervjuarens förförståelse kan sätta prägel på 
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intervjun. En av intervjuerna var av öppen, ostrukturerad karaktär. En ostrukturerad intervju 
ger deltagarna möjligheten att leda intervjun och minimerar risken av att deltagarna blir 
påverkade av forskarens egna erfarenheter. Enligt Polit & Beck (2012) bidrar en öppen 
intervju också till att öka studiens tillförlitlighet. En nackdel kan däremot vara att en 
ostrukturerad intervju försvårar analysprocessen eller att det blir svårt att hålla sig inom 
området. Två artiklar tillämpade djupintervjuer. En djupintervju kan vara lämplig för att få 
en djupare förståelse inom ett specifikt område då den bjuder in till en djupare diskussion 
kring individers känslor, handlingssätt och innersta tankar. En av de kvalitativa använde sig 
av gruppintervjuer. En fördel med gruppintervjuer kan vara att deltagarnas tankar och 
erfarenheter diskuteras i grupp och på så sätt släpper fram många olika synvinklar kring ett 
ämne. En nackdel skulle kunna vara att deltagarna får svårare att uttrycka personliga 
erfarenheter och tankar inför en grupp deltagare. En annan kvalitativ studie hade enbart 
kvinnliga deltagare. Detta kan ses som en nackdel då examensarbetets resultat inte ska 
särskilja kvinnor eller män beträffande kön. Artikeln valde ändå att inkluderas då den inte 
bara ansågs vara av hög kvalité utan även gav viktig information kring patienters 
erfarenheter av att leva och anpassa sig till livet med stomi. Då det enbart var en artikel som 
endast hade kvinnliga deltagare ansågs det inte heller påverka resultatet avsevärt. 
Genomgående för artiklarna var att de hade en tydligt beskriven metod med datainsamling, 
urval och analys. Polit & Beck (2012) menar att detta anses öka en studies trovärdighet.  
  
Av de fyra kvantitativa artiklarna använde sig samtliga av enkäter som datainsamlingsmetod. 
Att ha enkäter som datainsamlingsmetod har både fördelar och nackdelar. Resultat från 
enkäter är lättare att jämföra vid analysprocessen och inkluderar ofta flera deltagare vilket 
gör resultatet bredare när en översiktsbild ska skapas. Enligt Polit & Beck (2012) bidrar också 
ett omfattande antal deltagare till att öka en studies generaliserbarhet. Samtidigt som att 
kravet på flera deltagare kan ses som en nackdel då studien är svårare att genomföra än en 
kvalitativ studie med ett mindre antal deltagare. Medan nackdelar kan vara att deltagarna 
inte tolkar frågorna på samma sätt och att det inte finns någon möjlighet till följdfrågor.  
 
I examensarbetet finns det även två artiklar med en mixad studie. Där kombinerades öppna 
och stängda enkätfrågor med intervjuer, det kan vara en fördel då data som inte tillkommer 
genom enkäter kan tillkomma via intervjuerna. Polit & Beck (2012) menar att öppna frågor 
ökar en studies tillförlitlighet då det låter deltagarna lyfta fram deras egna erfarenheter och 
inte låta studien baseras på forskarens erfarenheter. En annan fördel är att det är möjligt att 
inkludera ett stort antal deltagare i studien. Både mätbara data och individers personliga 
erfarenheter och tankar utgör föremål för studien. Den ena studien hade ett betydligt större 
deltagare än den andra, det kan vara en fördel med ett större antal deltagare då det skapar en 
bredare bild av det nuvarande kunskapsläget. I en av studierna var ett inklusionskriterium att 
de patienter som deltog skulle ha haft stomin i mer än tre år, detta kan vara en nackdel då det 
gör att det blir svårare att jämföra studierna då tiden patienter har haft stomin kan påverka 
erfarenheter kring den.  

6.1.3 Diskussion om likheter och skillnader i resultat  

Resultatet visade att patienter kände oro och skam över eventuella missöden, såsom läckage, 
att stomin var synlig för någon annan eller att någon skulle känna lukten av avföring, vilket 
gjorde att de undvek sociala sammanhang. För att undvika detta tänkte patienter till stor del 
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på vilken tid på dygnet det åt eller fann knep som att utföra irrigation för att inte drabbas av 
läckage. Att lära sig att vårda sig själv och att undvika eventuella biverkningar utifrån de 
förutsättningar och begränsningar som människan har, kan härledas till Orems (2001) teori 
om egenvård, där det ses som en mänsklig föreskriven funktion att utföra egenvård för att 
bevara hälsa och upprätthålla välmående. För att göra detta krävs det också att människan 
själv förstår vilka behov och begär hon har, och därefter finner konkreta lösningar för detta. I 
hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) står det att sjuksköterskor ska tillfredsställa 
patienters behov av trygghet och sammanhang. Detta kan kopplas till att då patienter känner 
oro betyder det att det brister i sjuksköterskors förmåga att tillgodose dessa behov.  
 
I resultatet synliggörs att patienter ansåg att stomioperationen innebar en stor omställning, 
vilket bidrog till en uppfattning av att inte ha kontroll. De kände en hjälplöshet i situationen 
och det skapade en frustration hos patienter. Det framkom även svårigheter i att lära sig 
skötseln kring stomin och för att vänja sig vid nya livsförhållanden och kunna återgå till sitt 
vanliga liv. Att ha erfarenhet av att stomioperationen innebär en stor förändring i livet och att 
svårigheter med att lära sig uppkommer går i linje med Orems (2001) teori om 
egenvårdsbrist, som syftar till att patienter inte klarar av att utföra egenvård. Det är 
sjuksköterskors ansvar att identifiera och tillgodose dessa behov, i en antingen stabil eller 
förändrade miljö, tills dess att patienter självständigt klarar av att utföra egenvård. I studien 
av Bagheri et al. (2016) tydliggörs det att sjuksköterskor alltid måste beakta patienters 
individuella behov och förutsättningar i omvårdnaden. Sjuksköterskor har även till uppgift 
att vägleda och stötta patienter i den stora omställningen och på så sätt undvika att patienter 
erfarit en förlust av autonomi.  
 
I resultatet framgår det att patienter kände ett ökat behov av närståendes stöd och hjälp efter 
stomioperationen och att de föredrog att sjuksköterskor inkluderade närstående i processen 
genom utbildning och omvårdnad av stomin. Detta går i enlighet med patientlagen (SFS, 
2014:821) som tydliggör att sjuksköterskor har en uppgift att inkludera patienters närstående 
i vården och att information ska ges till de närstående i de fall då patienter själva inte är 
mottagliga för information. Tidigare forskning belyser även vikten av att sjuksköterskor är 
tillgängliga för både patienter och närstående, då de arbetar i nära anslutning (Santos-Ardigo 
& Nazareth Amante, 2013). Vidare framgår det i tidigare forskning att patienter och 
närstående kan ha olika uppfattningar om vad som efterfrågas av de under inlärningen av 
stomiskötsel vilket betyder att det är av största vikt att detta klargörs, då de närstående spelar 
en betydande roll för patienter i det postoperativa-skedet (Vujnovich, 2008).  
 
Patienters positiva erfarenheter av att få information före operation framkom utifrån 
resultatet, då det ansågs underlätta själva anpassningen till livet med stomi. Patienter som 
fick information var betydligt mer aktiva i det postoperativa-skedet och ansåg att 
sjuksköterskors information var extra betydelsefull då den var mer lättförståelig än läkarnas. 
Dessutom minskade sjukvårdsbehovet och detta ledde till stärkt autonomi. Tidigare 
forskning belyser vikten av att patienter är välinformerade i den pre-operativa perioden för 
att i möjligaste mån undvika att de blir överväldigade med information efter operation 
(Vujnovich, 2008). I studien av Burch (2011) beskrivs att då sjuksköterskor bidrar med råd 
och stöd till patienter så stärks autonomin, vilket bidrar till ett minskat sjukvårdsbehov. Likt 
resultatet beskriver studien av Lo et al. (2010) att stärkt autonomi bidrar till ett minskat 
sjukvårdsbehov och dessutom gynnar patienter och sjukvården genom att dra ner på 
eventuella sjukvårdskostnader. Vidare skriver ICN:s etiska kod (2014) att bland 
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sjuksköterskors uppgifter finns ett ansvar att se till att patienter får tillräckligt med 
information. Även patientlagen (SFS, 2014:821) styrker detta genom att beskriva 
sjuksköterskors skyldighet att ge rätt information och informera patienter om bland annat 
eventuella biverkningar, hälsotillstånd och hur de förebygger sjukdomar eller skador.  
 
I resultatet framkom det också att en del patienter ansåg att den information och utbildning 
de fick i samband med stomioperation var otillräcklig och att det i vissa fall blev 
problematiskt när de skulle lämna sjukhuset och sköta stomin på egen hand. Sjuksköterskor 
hade haft för stort fokus på praktiska delarna och utbildning om hur stomin skulle skötas 
uteblev. I Orems (2001) teori beskrivs omvårdnadssystem där sjuksköterskor ska väga upp 
de begränsningar som en patient drabbas av livsförändrande händelser. Sjuksköterskor ska 
då undervisa patienter i det de själv inte klarar av och på så vis återfå egenvårdskapaciteten. I 
studien av Sampaio et al. (2008) tydliggörs det att när patienter hade fått de råd och stöd de 
var i behov av blev de mer motiverade till att lära sig att sköta stomin. Enligt patientlagen 
(SFS, 2014) ska sjuksköterskor också försäkra sig om att patienter har förstått informationen, 
för att eventuella missförstånd ska undvikas. 
 
Utifrån studiens resultat framgår det att patienter har en uppfattning om att sjuksköterskor 
inte har rätt kompetens kring stomivård. Vilket kunde leda till att patienter inte fick den 
utbildning som de behövde för att ställa om sig till ett liv med stomi. I enlighet med resultatet 
belyser tidigare forskning också att det finns en kunskapslucka hos sjuksköterskor gällande 
stomivård (Bagheri et al., 2016). Därför var det vanligt förekommande att sjuksköterskor 
med lite kunskap kring stomi avsade sig stomivård som deras uppgift (Duruk & Ucar, 2013; 
Spiers et al., 2016). Det var flera faktorer som kunde påverka sjuksköterskors självsäkerhet 
och kunskap i stomivård, bland annat hur länge de varit verksamma och vilken utbildning de 
fått (Duruk & Uçar, 2013). Sjuksköterskors bristfälliga kunskap kunde leda till bristande 
kunskap hos patienter (Spiers et al., 2016). För att sjuksköterskor ska våga utföra stomivård 
sågs utbildning som ett betydande hjälpmedel (Cross et al., 2014). Enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) ska sjuksköterskor tillämpa en vård som är av god kvalité och 
tillfredsställa patienters behov av trygghet och säkerhet. Ytterligare beskriver 
patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) ett krav på att sjuksköterskor ska ha rätt kompetens 
för att säkerhetsställa en god vård, utan eventuella vårdskador.  
 
Resultatet visade att patienters familjesituation hade en bidragande faktor i hur lätt de hade 
att acceptera den nya livssituationen. I många fall var det lättare att acceptera situationen för 
de patienter som hade en stöttande partner. I tidigare forskning förklarar studien av Santos 
Ardigo och Nazareth Amante (2013) att närstående ska ha möjlighet till att stötta och hjälpa 
patienter i processen och att det är viktigt att även de får ta del av information om vården. 
Tidigare forskning belyser också att närståendes assistans kunde göra att patienters symptom 
på bland annat hudirritation kring området runt stomin minskade, vilket kopplas till att en 
stöttande partner i många fall bidrar till att patienter lättare kan acceptera situationen 
(McMullen et al., 2011). I Orems (2001) teori om egenvård står det att det finns olika 
aspekter som påverkar patienters förmåga att utföra egenvård, däribland familjesituation, 
ålder och hälsotillstånd. Detta kan kopplas till patienters acceptans kring stomin och de nya 
livsförhållandena, genom att patienter lyckats identifiera egna hinder och begränsningar, 
börjar de även utföra egenvård och därmed återfår de autonomi. Vilket leder till att 
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patienters symptom minskar, de får ökat självförtroende och det medför också en bättre 
livssituation vilket gör att de får det lättare att acceptera livet med stomi. 

I resultatet framgick det att en större del patienter hade börjat acceptera den nya 
livssituationen efter en tid, och att sjuksköterskor sågs som en betydelsefull del i processen 
till att acceptera stomin. Vissa kunde även känna tacksamhet då symptom från tidigare 
sjukdom försvann eller minskade, vilket också förbättrade livssituationen. Sjuksköterskors 
del i processen kan kopplas till tidigare forskning som belyser att sjuksköterskor observerat 
patienters känslor av bland annat rädsla och ångest inför det nya hälsotillståndet (Santos-
Ardigo & Nazareth Amante, 2013). Detta gör att det blir extra viktigt för sjuksköterskor att 
finnas som ett stöd i den pågående processen, vilket även nämns i Burch studie (2011). 
Orems (2001) teori om omvårdnadssystem handlar om att sjuksköterskor ska kunna hjälpa 
patienter i de hinder de kan komma att drabbas av, i en förändrad livssituation. Målet är 
därmed att sjuksköterskor hjälper patienter att återfå autonomi och tar sig ur 
egenvårdsbristen, vilket leder till att symptom minskar och livssituationen med stomi 
förändras till något positivt. 
 

6.2  Metoddiskussion  
I det här avsnittet kommer en diskussion föras kring datainsamlingen, urvalsprocessen och 
dataanalysen. 

Metoden som valdes var en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012). Metoden valdes 
då syftet var att göra en översikt av det nuvarande kunskapsläget inom området. Då metoden 
är en översikt av redan publicerat material ges således inga nya resultat, för att få fram nya 
resultat kunde exempelvis intervjuer ha genomförts, detta ansågs dock för omfattande för 
hinnas med under den tidsram examensarbetet skulle skrivas på. 

En av fördelarna med den valda metoden var att både kvalitativa och kvantitativa artiklar 
kunde användas, det gjorde att urvalet blev större. Då det inte fanns så stort urval av artiklar 
som stämde in på examensarbetes syfte så var det fördelaktigt att kunna använda både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar. Av artiklarna som valdes att användas i examensarbetet 
var sex av kvalitativ ansats, fyra var av kvantitativa och två artiklar var av mixad karaktär. 
När sökningarna genomfördes strävades det efter att denna fördelning skulle vara så jämn 
som möjligt.  Det var viktigt att artiklarna var nära i tiden, sökningarna gjordes inom 
tidsramen år 2012–2017, detta för att det skulle vara så aktuell forskning som möjligt. En av 
artiklarna var från år 2007 men bedömdes vara relevant för arbetet ändå eftersom den hade 
användbara kvantitativa resultat. När artikelsökningarna genomfördes inkluderades både 
temporär och permanent stomi, alla åldersgrupper över 18 år, ingen geografisk begränsning 
gjordes heller, detta kan vara både en fördel och nackdel. En fördel kan vara att det blir en 
bredare bild av området och inkludera så mycket som möjligt, medan en nackdel är det kan 
vara svårt att jämföra eftersom det är olika typer av stomi, vården skiljer sig även en del i 
olika länder så därför kan det bli problematiskt att jämföra erfarenheter.  

Två olika databaser användes för att söka artiklar. Alla artiklar från databasen Cinahl Plus 
uppfyllde kriteriet Peer reviewed, denna funktion fanns inte i databasen PubMed, detta kan 
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ha gjort att artiklarna som hittades via PubMed inte håller samma kvalitet som artiklarna 
som hittades via Cinahl Plus. För att säkerställa kvalitén ytterligare så kunde Ulrichs web ha 
använts för artiklarna som hittades i PubMed.  

Polit och Beck (2012) skriver om fyra olika begrepp som ska användas för att konfirmera 
artiklarnas kvalitet, giltighet, överförbarhet, trovärdighet och tillförlitlighet. Det första 
begreppet är giltighet och det innebär att artiklarnas resultat ska vara förenligt med 
verkligheten (Polit & Beck, 2012). Genom att examensarbetets syfte besvarades och utgick 
från Fribergs (2012) kvalitetsfrågor anses resultatet bygga på giltighet. Överförbarhet innebär 
att en likadan studie ska kunna genomföras på andra grupper (Polit & Beck, 2012). Genom 
att i examensarbetet varken särskilja individer utifrån sociodemografiska egenskaper, kön 
eller åldersgrupper anses resultatet vara överförbart på andra grupper. Trovärdighet handlar 
om att en annan grupp ska kunna utföra samma studie och få samma resultat (Polit & Beck, 
2012). Genom att examensarbetets metodologiska tillvägagångssätt är utförligt beskrivet och 
att tillhörande bilagor hjälper läsaren att förstå examensarbetets metod anses detta öka 
trovärdigheten. Tillförlitlighet handlar i stora drag om noggrannhet och att resultatet 
framförts sanningsenligt (Polit & Beck, 2012). Ett kritiskt och objektivt förhållningssätt har 
varit genomgående för examensarbetet och inga egna tolkningar utgjort föremål för studien. 
Därför anses examensarbetets tillförlitlighet som hög.  

Samtliga artiklarna kvalitetsgranskades för att säkerställa kvalitén. När kvalitetsfrågor 
utformades användes Friberg (2012) kvalitetsfrågor men dessa omformulerades och gjordes 
om till frågor det gick att svara JA eller NEJ på. Denna omformulering kan ha bidragit till att 
frågorna uppfattades fel och resultatet från kvalitetsgranskningen blir i så fall inte helt 
trovärdigt.  

Då metoden var en allmän litteraturöversikt fick inga omtolkningar göras (Friberg, 2012). 
För att detta skulle undvikas lästes artiklarnas syfte, metod och resultat upprepade gånger av 
båda uppsatsförfattarna.  

6.3 Etikdiskussion  
Examensarbetet skrevs under hela arbetets process med hänsyn till de lagar och riktlinjer 
som Codex (2017a) hänvisar till. Detta tillämpades i examensarbetet för att inte plagiera eller 
fabricera innehållet i de vårdvetenskapliga artiklarna Codex (2017a). De tolv 
vårdvetenskapliga artiklarna som användes i examensarbetet var skrivna på engelska, därför 
fanns det en risk att innehållet i artiklarna förvrängdes när det skulle översättas till svenska, 
dock användes lexikon för att undvika detta. Examensarbetet följde Fribergs (2012) 
kvalitetsgranskning. Ett gemensamt fenomen mellan de vårdvetenskapliga artiklarna i 
examensarbetet är att det var Peer- Reviewed, etiskt granskade. För att tydliggöra källor för 
läsaren och minska risken för plagiat skrevs referenserna i examensarbetet efter APA-
manualen, enligt American Psychological Association (2009). För att minimera risken för 
feltolkningar tillämpades även kontinuerlig referering (Polit & Beck , 2012).  
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6.4 Förslag på vidare forskning 
I resultatet framkom det att en del patienter med stomi har erfarenheter av att sjuksköterskor 
inte har tillräckligt med kompetens i omvårdnaden av stomi. Därför är ett förslag till vidare 
forskning att undersöka vad som orsakar sjuksköterskors bristande kunskap och om mer 
utbildning i stomivård kan öka sjuksköterskor förutsättningar till en god och tillförlitlig vård 
som bygger på rätt kompetens. Vidare visade resultatet att patienter erfarit en stor 
omställning och svårigheter i anpassningen till livet med stomi, därför vore det av största vikt 
att undersöka vilka konkreta strategier som kan underlätta patienters anpassning till den nya 
livssituationen. Då examensarbetet endast utgått från vuxna individers erfarenheter vore en 
studie som jämförde vuxna personers erfarenheter med hur yngre patienter påverkas av en 
stomioperation intressant. Även hur män respektive kvinnor påverkas i livssituationen efter 
en stomioperation.  

7 SLUTSATSER  

Syftet med examensarbetet var att göra en översikt av patienters erfarenheter av att leva med 
stomi. Resultatet visade att patienter erfarit en stor omställning till livet med stomi. De 
uttryckte en erfarenhet av att känna sig hjälplösa i den förändrade livssituationen, samtidigt 
som de förstod att stomioperationen var en nödvändig del i behandlingen. Patienter hade 
erfarenhet av att stomin begränsade dem i sitt vardagliga liv, då de bland annat undvikit att 
vistas på publika platser eller i sociala sammanhang i rädsla att stomin skulle börja läcka. 
Patienter uttryckte en skam över att ha stomi och att det sågs som en nödvändighet att dölja 
stomin i sociala sammanhang för att bevara identiteten. Både sjuksköterskor och närstående 
framhävdes som en viktig del i patienters process till att återfå autonomi efter den 
genomgångna stomioperationen.  

I resultatet framkom det också att patienter var bekymrade över sjuksköterskors bristande 
kompetens kring omvårdnaden av stomi. Patienter hade erfarit att sjuksköterskors främst 
fokuserade på det praktiska kring omvårdnaden och glömde bort den väsentliga del som 
undervisningen utgör. De hade också en erfarenhet av att bli överväldigade av information i 
det postoperativa-skedet vilket gjorde det svårare för dem att ta in. Vikten av att få 
information innan operation poängterades, då omvårdnadsbehovet minskade och patienter 
hade större möjlighet att anpassa sig efter operationen.   

Resultatet visade också att trots stomins påverkan på det dagliga livet så gick de flesta 
patienter vidare med livet och accepterade till slut den nya livssituationen. Det fanns också 
patienter som belyste stomioperationen som en positiv erfarenhet då de erfarit en större 
möjlighet till att leva ett normalt liv än tidigare, då symptom försvann eller minskade 
avsevärt och då behovet av att alltid vara nära en toalett försvann.  

Examensarbetes syfte anses vara besvarat och detta leder förhoppningsvis till en ökad 
förståelse kring patienters erfarenheter av att leva med stomi. Detta i hopp om att 
sjuksköterskors förmåga att bemöta och vårda patienter med stomi kommer att förbättras 
och att omvårdnaden kring stomi kommer att utvecklas.  
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Kvalitativ 
studie 

Fenomenolog
isk analys 

Enskilda 
intervjuer 
med öppna 
frågor.  

Resultatet visade att 
tre huvudteman 
identifierades, 
”relationer med 
vårdpersonal”, ”vara 
förberedd” och 
”återfå autonomi” 
Deltagarna fann det 
lättare att bygga upp 

Hög kvalité 
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n  

International 
Journal of 
Nursing 
Studies 

(n=12) ett nyt 
förkroppsligat själv 
och ökat 
självförtroende 
genom att återvinna 
fysisk kapacitet, att 
kunna hantera 
stomin, 
målmedveten vård 
och acceptans samt 
stöd från andra.  

9. Michelle 
Ramirez, 
Andrea 
Altschuler, 
Carmit 
McMullen, 
Marcia 
Grant, Mark 
Hornbrook, 
Robert 
Krouse. 

2014 

USA 

Medical 
Anthropology 
Quarterly 

"I didn't feel 
like I was a 
person 
anymore": 
realigning full 
adult 
personhood 
after ostomy 
surgery. 

Syftet var att 
beskriva 
patienters 
erfarenheter av 
sexualitet och 
erfarenheter av 
att leva med och 
anpassa sig till 
att ha en stomi. 

Kvalitativ 
studie  

Samtals-
analys 

Semi-
strukturerade 
intervjuer. 

(n=30) 

Resultatet visade att 
de flesta patienter 
kunde acceptera 
stomin efter en tid 
men att en del hade 
erfarenhet av 
psykiska och fysiska 
besvär.   

Hög kvalité  

10. Lim Siew 
Hoon, Chan 
Sally Wai 
Chi, He 
Hong-Gu. 

2015 

Singapore  

Cancer 
Nursing 

Patients’ 
Experiences of 
Performing 
Self-care of 
Stomas in the 
Initial 
Postoperative 
Period. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
patienters 
erfarenheter av 
att utföra 
egenvård för 
stomi i den 
post-operativa 
perioden. 

Kvalitativ 
studie  

Tematisk 
analys 

Semi-
strukturerade 
intervjuer. 

(n=12) 

Resultatet visade 
fem teman, 
processen för 
acceptans och 
självhantering av 
stomi, fysiska 
begränsningar, 
psykologiska 
reaktioner, socialt 
stöd och behov av 
snabb och tillräcklig 
förberedelse och 
utbildning. 

Hög kvalité 
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11. Elisabeth 
González, 
Kajsa Holm, 
Berith 
Wennström, 
Eva Haglind, 
Eva Agenete. 

2016 

Sverige 

Int J 
Colorectal 
Dis  

Self-reported 
wellbeing and 
body image 
after 
abdominoperi
neal excision 
for rectal 
cancer 

Syftet var att 
undersöka 
välbefinnande 
och kroppsbild 3 
år efter att ha 
genomgått 
stomioperation. 

Mixed metod  

Kvalitativ 
dataanalys 
och statistisk 
analys 

Djup-
intervjuer 
och 
enkätfrågor 

 

(n=545) 

Resultatet visade att 
tre huvudteman 
kunde 
identifierades: 
kroppsliga 
begränsningar, 
psykiskt lidande och 
acceptans. En stor 
del patienter 
uttryckte acceptans 
för den nya 
livssituationen, 
oberoende 
kroppsliga 
begräsningar och 
psykiskt lidande. 

Hög kvalité 

12. Esra Kilic, 
Okan Taycan, 
Ahmet 
Korkut Belli, 
Mine Özmen. 

2007 

Turkiet 

Turkish 
Journal of 
Psychiatry  

 

The Effect of 
Permanent 
Ostomy on 
Body Image, 
Self-Esteem, 
Marital 
Adjustment, 
and Sexual 
Functioning 

Syftet var att 
undersöka 
effekterna av 
permanent 
stomi på 
kroppsbild, 
sexuell funktion, 
självkänsla och 
civilstånd. 

Kvantitativ 
studie  

Statistisk 
analys  

Enkätfrågor 
till 40 
patienter och 
2o personer 
från en 
kontroll-
grupp.   

 

Resultatet visade att 
patienter med stomi 
hade mer problem 
med 
kroppsuppfattning, 
sexuell funktion, 
självkänsla och 
anpassning i 
äktenskapet jämfört 
med 
kontrollgruppen. 

Hög kvalité  
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