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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: orsaken till att behöva tarmstomi är främst inflammatoriska tarmsjukdomar 
eller rektalcancer. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor har en viktig roll i patienters 
upplevelser av välbefinnande, men samtidigt kan det råda brist på kunskap hos 
sjuksköterskorna när det gäller vård av tarmstomi patienter.  Syfte: Att beskriva patienters 
upplevelser av att leva med tarmstomi. Metod: En litteraturstudie med beskrivande syntes 
baserad på tio stycken kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar. Resultat: Patienternas 
upplevelser som framkom i resultatet delades in i två teman: ”Utmaningar” och ”Acceptans 
och anpassning”. Utifrån det första temat identifierades tre subteman ”Att hindras fysiskt i 
livet”, ”Förändrad självkänsla och kroppsuppfattning” och ”Brist på stöd från 
sjuksköterskan”. I det andra temat identifierades två subteman, ”Närståendes betydelse” och 
”Att uppleva hopp och styrka”. Slutsats: Sjuksköterskan kan genom stöd och information 
underlätta för patienterna och deras närstående att hantera livet med tarmstomi och skapa 
trygghet hos dem. Ökad kunskap hos sjuksköterskan om tarmstomipatienters behov och 
förväntningar kan bidra till utformning av förbättrad vård och därmed lindra lidandet och 
förbättra patienternas livskvalité.  
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ABSTRACT 

Background: The reason for having a stoma is primarily inflammatory bowel diseases or 
rectal cancer. Previous research shows that the nurses play an important role in patients' 
perception of well-being, but at the same time there is a lack of nurses’ knowledge about 
caring for intestinal stomach patients. Purpose: To describe patients' experience of living 
with intestinal stoma. Method: A literature study with descriptive synthesis based on ten 
qualitative health care articles. Results: The patients` experience found in the results was 
divided into two themes: "Challenges" and “Acceptance and adaptation. Based on the first 
theme, three subtems, "To be physically prevented in life" Changed self- esteem and body 
perception," and "Lack of support from the nurse" were identified. In the second theme, two 
subtheas were identified, “The meaning of the perpetrators” and “The experience of hope and 
strength”. Conclusion: The Nurse can help and support patients and their relatives to deal 
with life with the intestinal tract and provide security with them. Increased knowledge of the 
nurse about intestinal stomach patients' needs and expectations can contribute to the design 
of improved care and thus alleviate suffering and improve the quality of life of patients.  
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1 INLEDNING  

Som sjuksköterska är det vanligt att komma i kontakt med patienter som lever med 
tarmstomi och därför är det viktigt att ha kunskap och förståelse för deras upplevelser. 
Denna kunskap krävs för att kunna ge en god omvårdnad till dessa patienter och tillgodose 
deras individuella behov. Examenarbetet är relaterad till förslaget från Södertäljes sjukhus 
som önskat bredare kunskap om patienters upplevelser efter en stomioperation. 
Examenarbetet kommer att fokusera på patienters upplevelser av att leva med tarmstomi. 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning på sjukhuset och genom arbetet inom sjukvården 
har vi träffat på patienter med tarmstomi, vilket väckte frågor hos oss kring omvårdnaden av 
dessa patienter. Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig och har för uppgift att lindra 
patienters lidande och ska därför ta hänsyn till patientens behov och begär för att kunna 
lindra deras lidande. Genom att uppmärksamma dessa patienters upplevelser av att leva med 
tarmstomi kan det bidra till en fördjupad kunskap och förståelse till dessa patienters behov 
och förväntningar och därmed förbättra omvårdnaden för dess patienter. Ökad förståelse hos 
sjuksköterskan om dessa patienters behov kan förbättra utformningen av vården och skapa 
trygghet för patienterna i den nya situationen, vilket kan hjälpa patienterna till anpassning 
och acceptans. Detta skapar förhoppningsvis möjligheter för sjuksköterskorna att öka 
välbefinnande och lindra eventuella lidanden hos dessa patienter 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden definieras begreppen patient och närstående som används i examensarbetet. 
Examensarbetet innehåller en beskrivning av tarmstomi, olika typer av tarmsstomier och 
komplikationer relaterade till tarmstomi. Därefter beskrivs enligt tidigare forskning 
sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med tarmstomi och närståendes 
upplevelser av att ha en familjemedlem med tarmstomi. Sedan beskrivs lidande, hälsa och 
vårdrelationen utifrån Erikssons vårdvetenskapliga perspektiv, samt lagar och riktlinjer inom 
hälso- och sjukvården. Avslutningsvis presenteras problemformuleringen.   

2.1 Definition av begrepp 
I examensarbetet används begreppet patient, med patient menas människor som har 
genomgått en tarmstomi operation. Begreppet närstående som används i examenarbetet 
definieras enligt Socialstyrelsen (2017)  som ‘person som den enskilde anser sig ha en nära 
relation till’.   
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2.2 Tarmstomi  
Stomi beskrivs som en öppning på buken där syftet är att tömma kroppens avfall vid nedsatt 
tarmfunktion. Stomikirurgin kom till 1952 av Brian Brooke, en engelsk kirurg. Tarmstomi är 
ett behandlingsalternativ för patienter som drabbas av en sjukdom eller skada i 
magtarmkanalen. Tarmstomi genomförs med hjälp av ett kirurgiskt ingrepp där den sjuka 
eller skadade delen av tarmen avlägsnas från tarmen och den friska delen anläggs på buken 
och kopplas till en stomipåse för att elimineringen ska ske genom den vägen. En stomi är röd 
i färgen, fuktig och saknar nerver, vilket innebär att den är okänslig för beröring eller smärta. 
Stomi kan vara permanent eller tillfällig beroende på behandlingen. En temporär stomi 
används som tillfällig lösning för avlastning av tarmen exempelvis vid skada i tarmen för att 
ge tid för läkning. Den permanenta stomin är ett behandlingsalternativ när magtarmkanalen 
inte kan återställas och sitter kvar livet ut. Kolostomi och ileostomi är de vanligaste stomier 
som är anlagda på tarmen. Vid kolostomi är stomin anlagd på tjocktarmen och 
stomiöppningen läggs på vänster sidan av buken, där cancer i tjocktarmen är den vanligaste 
orsaken till kolostomi. En stomi fran tunntarmen kallas ileostomi och innebär att hela eller 
delar av tjocktarmen tas bort. Vid borttagande eller bortkoppling av tjocktarmen dras cirka 
sex centimeter av nedre delen av tuntarmen ut genom stomiöppningen och placeras 
vanligtvis på höger sidan av buken. Vanligaste orsaken till ileostomi är inflammatoriska 
tarmsjukdomar så som Morbus Crohn och Ulcerös Kolit. Ytterligare bakomliggande orsaker 
är tumörsjukdomar (Hallen, 2016). Vid ileostomi är tarminnehållet tunnflytande samt 
frätande vilket ökar risken för läckage och därmed hud irritationer, därför måste stomipåsen 
tömmas flera gånger om dagen. Tarminnehållet vid kolostomi är mer fast och stomipåsen 
behöver endast tömmas en eller två gånger per dag. Flertal komplikationer och besvär 
relaterad till tarmstomi kan drabba patienter med tarmstomi, därför behöver patienterna 
regelbunden kontakt med sjuksköterskan för rådgivning och undersökning angående 
tarmstomin. De problem som kan uppstå med en tarmstomi är läckage, blödningar, diarre, 
förstoppning, nekros, retraktion och prolapse av stomin. Läckage från tarmstomin kan 
orsaka hudirritation kring stomipåsen och därmed blödningar och infektioner (Burch, 2013). 
Anledningen till läckage kan bero på dålig placering av stomin, Nekros är en annan 
komplikation som innebär att delar av stomin får för lite blodtillförsel eller är helt avsaknad 
av blodflöde. Detta leder till vävnadsdöd. Retraktion är ett tillstånd där stomin drar sig bakåt 
och hamnar under hudnivån. Prolaps innebär att tarmen går ut genom stomiöppningen 
vilket gör att stomin kommer ut mer på utsidan av buken (Järhult & Offenbartl, 2013). Det 
finns två sorter stomibandage som används av patienter med tarmstomi, endelsbandage och 
tvådelsbandage. Endelsbandaget har allt i ett och tvådelsbandage består av en 
hudskyddsplatta som fästs på huden och en påse som trycks på plattan. Påsen kan vara 
sluten eller tömbar. Plattan kan sitta kvar några dagar och byts vid behov och påsen kan 
bytas separat. Stomiterapeuten som är en specialutbildad sjuksköterska har ansvaret att 
prova fram olika stomibandage för att hjälpa patienten att få med rätt bandage och även se 
till att det valda stomibandaget fungerar som det ska (Hallen, 2016). Det är viktigt att 
stomibandaget och plattorna kring stomipåsen är anpassad till patientens tarmstomi för att 
minska risken för komplikationer såsom läckage och hudproblem (Recalla et al., 2013).   
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2.3 Tidigare forskning  
Under denna rubrik presenteras enligt tidigare forskning sjuksköterskors erfarenheter av att 
vårda patienter med tarmstomi och närståendes upplevelser av att ha en familjemedlem med 
tarmstomi.  

2.3.1 Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med tarmstomi  

Sjuksköterskor berättar att de har en viktig roll i att påverka patienternas förhållningssätt 
gentemot den nya livssituationen med tarmstomin.  De förklarar vidare att genom deras stöd 
och rådgivning får patienterna hjälp att anpassa sig till livet med tarmstomi. 
Sjuksköterskorna upplever att deras stöttning och vägledning bidrar till patienternas ökade 
självsäkerhet och självständighet, vilket leder till positiva tankar hos patienterna. Därför 
anser sjuksköterskorna att det är viktig med uppföljning (Zheng, Zhang, Qin, Fang & Wu, 
2013). De beskriver även att kontinuerlig information och omvårdnadsåtgärder till 
patienterna är en viktig del i den processen som patienterna genomgår efter 
tarmstomioperationen (Zhang, Wong, You & Zang, 2012). Sjuksköterskorna förklarar att 
deras stöd och rådgivning angående kost minskar komplikationer såsom lukt och gas hos 
patienter med tarmstomi (Bruch, 2013). Sjuksköterskornas erfarenheter visar på att när de 
visar förståelse för patienternas livsförändringar och bekymmer, har patienterna lättare för 
att anpassa sig till den nya livssituationen (Ardigo & Amante, 2013). Sjuksköterskorna 
beskriver att de får ökad förståelse för patienternas önskningar och behov genom att vara 
lyhörd gentemot patienterna, men även att deras lyhördhet gynnar deras relation till 
patienterna. De berättar att detta har en positiv påverkan på patienternas förhållningssätt 
mot ett liv med tarmstomi. Sjuksköterskorna anser att det är viktigt med att se personen 
bakom sjukdomen, detta för att kunna skapa möjligheter för en vårdande relation (Bagheri, 
Sharifan, Behboudi Far, Pouresmail & Kavousi, 2017).   

Sjuksköterskorna beskriver att patienterna visar uppskattning när sjuksköterskorna har 
regelbundna kontakter med dem och är tillgängliga via telefon för att besvara deras frågor 
relaterad till tarmstomin. Sjuksköterskorna anser att detta bidrar till att patienterna upplever 
mindre oro och frustation vilket underlättar patienternas anpassning till den förändrade 
livssituationen som tarmstomin orsakat. Sjuksköterskorna beskriver vidare att de inte får 
tillräckligt med tid för att ha regelbundna kontakter med patienterna och att kontakten 
numera oftare sker via telefonsamtal. Sjuksköterskors erfarenheter visar på att detta har 
bidragit till en bristfällig uppfattning om patienternas upplevelser av att leva med tarmstomi. 
De uttrycker att undervisning om stomihantering via telefonsamtal inte alltid går bra 
eftersom det kan skapa missförståelse mellan dem och patienterna. De berättar vidare att 
fysisk kontakt underlättar för patienten att förklara sina problem och därmed minskas risken 
för missförståelse mellan dem (Zheng et al., 2013).  

  

Sjuksköterskorna berättar att patientundervisning kan upplevas utmanande när patienterna 
är stressade och inte kan ta in den informationen som ges. De lyfter även fram att 
patientundervisning kräver tid och att deras resurser är otillräckliga ibland (O` Flynn, 2015). 
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Sjuksköterskorna berättar att deras uppmärksamhet av patienters hinder och resurser är en 
viktig faktor för att kunna uppnå välbefinnande hos patienter med tarmstomi (Lo et al., 
2011). En tvåvägskommunikation mellan sjuksköterska och patient är viktigt för att 
sjuksköterskan ska kunna upptäcka patientens olika behov och problem. Sjuksköterskorna 
berättar att en god vårdrelation skapas genom att visa empati och närvaro. Detta bidrar till 
att ett band och vård relation skapas mellan dem (Vujnovich, 2008).   

Sjuksköterskorna berättar att de håller kontakten med patienterna i början av 
utskrivningstiden för att se till att allt står bra till hos patienterna, men att ansvaret sedan 
flyttas över till patienterna att själva kontakta sjuksköterskan vid behov. De berättar vidare 
att patienterna sällan tar kontakt med dem efter utskrivningen för rådgivning och hjälp. 
Sjuksköterskorna uttrycker att det är viktigt att hålla kontakten med patienterna eftersom det 
har visat sig att det dämpar ångest hos patienterna med tarmstomi. De menar att en 
individanpassad omvårdnad kräver en vårdrelation.  Sjuksköterskorna förklarar att de kan ta 
reda på hur patienten upplever sitt hälsotillstånd genom en vårdrelation och därmed anpassa 
undervisningen och informationen efter patientens behov. Detta för att hjälpa patienten att 
bevara sin autonomi och stödja och underlätta för patienten att anpassa sig till den nya 
livssituationen (Ardigo & Amante, 2013). Sjuksköterskorna uttrycker att deras kunskap 
angående tarmstomi behöver utvecklas. De förklarar även att de saknar kunskap gällande 
rådgivning om aktiviteter och intimitet frågor till patienterna (Bagheri et al., 2017). 
Sjuksköterskorna berättar att deras kunskap om tarmstomi är begränsade till den teoretiska 
kunskapen och att det behövs mer utbildning och erfarenhet för att kunna stödja och råd giva 
patienterna och deras närstående (Cheng, Meng, Yang & Zhang, 2013). Forskning visar att 
sjuksköterskor som får utbildning eller har erfarenheter av att vårda patienter med 
tarmstomi upplever högre självförtroende och säkerhet i att ge råd eller undervisa 
patienterna med tarmstomi (Cross, Roe & Wang, 2014).   

2.3.2 Närståendes upplevelser av att ha en familjemedlem med tarmstomi  

Närstående till patienter med tarmstomi beskriver att de upplever svårigheter och ett ökat 
krav i samband med omhändertagande av sin familjemedlem med tarmstomi. De berättar att 
det råder brist på information och stöd från sjuksköterskor för att de ska kunna stödja sin 
familjemedlem. Detta väcker känslor av rädsla och osäkerhet hos närstående (McMullen et 
al., 2014). Närstående beskriver att deras osäkerhet främst beror på att de inte får någon 
form av stöd från sjuksköterskorna. De har en önskan om att bli tillfrågade av 
sjuksköterskorna angående hur de upplever vårdandet av sin familjemedlem och de 
livsförändringar som uppstått efter att deras familjemedlem har fått tarmstomi. Närstående 
upplever en rädsla kring hur de tillsammans ska anpassa sig till de förändringar och 
begränsningar som tarmstomin har ställt till med (Persson, Severinsson & Hellström, 2004). 
Närstående upplever att informationen och rådgivningen angående hantering av tarmstomi 
och komplikationer som kan uppstå är otillfredsställande. De uttrycker att 
informationsbristen och den dåliga rådgivningen till närstående drabbar patienten och 
dennes liv (Persson et al., 2005).  Närstående berättar att deras relation till sin 
familjemedlem påverkar deras förmåga och vilja att vårda sin familjemedlem (McMullen et 
al., 2014). Närstående upplever att omgivningen oftast visar intresse enbart för patienten och 
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dennes situation, vilket gör att de upplever sig ensamma och bortglömda. Närstående 
uttrycker vidare att de undviker vissa aktiviteter som de brukade göra tillsammans förut och 
är tvungen att välja de aktiviteter som tillfredsställer deras familjemedlem (Persson et al., 
2005). De berättar att det inte alltid är möjligt att utföra det gemensamma intresset på grund 
av begränsningar som tarmstomin har medförd hos deras familjemedlem. De upplever även 
att det har bidragit till ett avstånd mellan dem. Närstående berättar att de upplever ett 
obehag över sin familjemedlems tarmstomi, men att de kämpar med att dölja sina 
upplevelser för att de inte vill att deras familjemedlem med tarmstomi ska upptäcka. 
Närstående förklarar att de upplever en tacksamhet över att tarmstomin har räddat deras 
familjemedlems liv och detta bidrar till att de håller sig till en positiv attityd. De förklarar att 
den positiva attityden hos dem bidrar till att deras familjemedlem får ökad inre styrka och 
självkänsla för att anpassa sig till den nya livssituationen (Persson et al., 2004). Närstående 
betonar att deras andlighet ger dem inre styrka, mod och motivation för att kunna hantera 
den nya livssituationen som påverkar både dem och deras familjemedlem med tarmstomi 
(Oliveira et al., 2014).   

2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv  
Examenarbetes teoretiska utgångspunkt utgörs av Erikssons(2014,2015) vårdvetenskapliga 
teori om lidande, vårdrelation och hälsa. Erikssons (2015) teori om lidande har valts då livet 
med tarmstomi antas innebära en omvandling i patientens liv vilket skulle kunna leda till 
olika former av lidande. Erikssons(2014) teori om hälsa har valts för att patienter med 
tarmstomi trots omställningar i livet kan uppleva hälsa, eftersom hälsa är mer än frånvaro av 
sjukdom eller annan förändring. Vårdrelationen har valts för att beskriva vikten av relationen 
mellan patienterna med tarmstomi och sjuksköterskan, eftersom det är viktigt för att 
förebygga lidande.  

2.4.1 Lidande 

Enligt Eriksson(2015) är det svårt att definiera ordet lidande eftersom det är en subjektiv 
känsla som upplevs olika hos varje enskild individ. Varje individ kan relatera grader och olika 
typer av lidande till sig själv och de upplevda erfarenheterna. Eriksson menar att vad som 
helst kan skapa ett lidande hos människan och sjuksköterskan kan både lindra lidandet och 
förebygga onödigt lidande hos patienterna.   

Eriksson (2015) beskriver tre former av lidande utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv, 
sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är relaterat till det lidande 
som uppstår på grund av sjukdom, så som symtom och komplikationer av sjukdomen t.ex. 
smärta.  Ett lidande orsakad av sjukdom kan även bidra till själsligt och kroppsligt smärta. 
Själsligt smärta kan bl.a. orsakas av förnedring, skam och skuld på grund av sjukdom, smärta 
eller behandling. Kroppsligt smärta är orsakad av sjukdomen och behandlingen. Livslidande 
är lidande som är relaterat till hela människans liv där plötslig ohälsa eller sjukdom kan leda 
till rubbningar i ens liv. Livslidande kan innebära allt från att människans existens hotas till 
en social rubbning där personen inte klarar av att utföra vardagliga aktiviteter som förut. 
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Detta innebär att livet ställs på sin spets och människan kan uppleva rädsla och förtvivlan 
och samtidigt växer det fram en kamp mellan individen och lidandet. Människan påtvingas 
till förändringar i sitt sätt att leva vilket strider mot människans natur. Livslidande kan 
uttrycka sig under olika perioder av livet.  I och med livslidande påverkas människans hela 
livssituation så känslor av menings- och hopplöshet uppstår. Livslidande kan uttrycka sig 
under olika perioder av livet. I och med livslidande påverkas människans hela livssituation, 
så känslor av menings- och hopplöshet uppstår.  Vårdlidande är kopplat till lidande som 
uppstår i vården, där upplevelsen av vårdlidande är individuellt. Ett vårdlidande kan också 
förekomma i mötet med vårdpersonalens bemötande där patienten kan känna sig kränkt av 
sin värdighet eller utebliven vård på grund av bristande förmåga hos sjuksköterskor att se 
och bedöma patientens individuella behov. Ett vårdlidande är ett onödigt lidande som ska 
elimineras. 

2.4.2 Vårdrelationen 

Enligt Eriksson (2014) är vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten grunden för 
vårdandet. En vårdrelation innebär en verklig relation mellan två människor som ger 
utrymme för växt. I en vårdande relation ska patienten få utrymme för att uttrycka sina 
begär, behov och problem. I en vårdrelation stöttar sjuksköterskan och patienten varandra 
genom utbyte av kunskaper och erfarenheter för att skapa förutsättningar till det bästa 
möjliga omvårdnaden till patienten. Vårdrelationen bygger på ömsesidighet och 
sjuksköterskan får inte tvinga en relation.  Det är viktigt att sjuksköterskan har ett 
helhetsperspektiv i mötet med patienter för att inte objektifiera patienten och istället se 
patienten som en helhet bestående av kropp, själ och ande. En vårdrelation ska byggas på 
respekt för patientens vilja och lyhördhet för att skapa möjligheter för att ge det bästa möjliga 
vården till patienten. Kontinuiteten i vårdrelationen är viktig för att patientens 
hälsoprocesser ska utvecklas mot optimal hälsa. Genom att sjuksköterskan skapar en djup 
och trygg relation med patienten skapas tillgång till patientens erfarenheter samt aktuella 
behov, begär och problem vilket bidrar till att vårdprocessen blir vårdande. En fungerande 
vårdprocess grundas på en fungerande vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienten.   

2.4.3 Hälsa 

Enligt Eriksson (2014) är hälsa likt lidande en subjektiv känsla som upplevs olika hos olika 
individer. Hälsa är en upplevelse av sundhet, friskhet och välbefinnande. Hälsa som sundhet 
kan ses som ett resultat av hur väl människan på ett adekvat och konsekvent sätt möter 
händelser och lyckas hantera svårigheter i livet. Friskhet kan beskrivas som frånvaro av 
sjukdom och välbefinnande är kopplad till personens inre upplevelser och därför är det unikt 
och individuellt. Eriksson beskriver att människan är hälsa och med detta innebär det att 
människan även vid sjukdom kan uppleva en viss grad av hälsa. Hälsan förklaras som ett 
dynamiskt tillstånd som är i rörelse och påverkas av olika faktorer.  Eriksson beskriver 
hälsans rörelse i görande, varande och vardande nivå som förklarar människors upplevelse i 
olika stadier. Den görande nivån innebär att människan söker kunskap och följer olika 
rekommendationer om hur ska leva för att bevara en god hälsa. I den varande nivån får 
människan insikt och söker hälsa för att hitta harmoni och balens i livssituationen och 
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därmed välbefinnande. I det vardande nivån kommer människan fram till försoning och 
accepterar den nya livssituationen, vilket bidrar till en känsla av inre styrka. Hälsa rör sig 
ständig i de tre dimensionerna och rubbningar i denna rörelse hindrar hälsan och skapar 
lidande. God hälsa innebär känsla av helhet mellan kropp, själ och ande och rubbningar i 
upplevelsen av helhet hos individen skapar ohälsa. Om lidandet som har skapat ohälsan är 
hanterbart uppnås ändå en grad av hälsa. 

2.5 Lagar och riktlinjer inom hälso- och sjukvården  
Målet med hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) är en god vård, som innebär 
respekt för patientens självbestämmande, integritet, värdighet, vara lättillgänglig och 
tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet.  

Patientlagen (SFS, 2014:821) syftar till att stärka patientens ställning inom hälso- och 
sjukvården. Hälso- och sjukvården ska också vara lätt tillgänglig, understödja patienten med 
information om olika vård och behandlingar som finns, risker för komplikationer och 
biverkningar, samt information om eftervård och förebyggande åtgärder av sjukdom eller 
skada. Patienten ska också få möjlighet att få en fast vårdkontakt om han eller hon begär det, 
för att bl.a. tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Enligt 
kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2017) ska samordning och 
utformning av hälso- och sjukvården genomföras i samråd med patienten. Sjuksköterskan 
ska ha ett helhetsperspektiv på patienten och se hela människan med olika behov. Det är 
viktigt att sjuksköterskan har tillräckligt med kunskap och kompetens för att kunna 
tillgodose patientens komplexa behov och problem som rör exempelvis: kommunikation, 
nutrition, uttömningar, aktiviteter och de psykosociala, andliga och kulturella aspekter. 
Sjuksköterskan ska även inneha förmågan att ge information till både patienter och deras 
närstående för att skapa möjligheten för dem att uppnå det bästa möjliga vården. 
Sjuksköterskan ska ha förmåga att ge individanpassad information till patienterna och 
försäkra sig om att patienterna erhåller adekvat information gällande åtgärder och 
behandlingar. Sjuksköterskan ska även vara uppmärksam på om patienten behöver utökat 
information.   

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver sjuksköterskans fyra grundläggande 
ansvarsområden i ICNs: etiska kod för sjuksköterskor, främja hälsa, förebygga sjukdom, 
återställa hälsa och lindra lidande.  Sjuksköterskan ansvarar för att informationsöverföringen 
till patienter ska vara tillräckligt, anpassat och korrekt. Sjuksköterskan ska ha ett respektfullt 
förhållningssätt, vara lyhörd, ha medkänsla och visa respekt för patienters integritet. 
Sjuksköterskans ska främja en vårdmiljö där patienters värderingar och trosuppfattningar 
respekteras, samt skapa förutsättningar för en öppen dialog (Eriksson, 2014).   
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2.6 Problemformulering 
Tidigare forskning visar att sjuksköterskan har en viktig roll i att kunna påverka patienters 
förhållningssätt gentemot den nya livssituationen efter tarmstomin. Tidigare forskning visar 
även att det råder brist i sjuksköterskors kunskaper relaterad till tarmstomivård, vilket 
begränsar sjuksköterskornas förmåga att ge god och adekvat information till patienterna. 
Forskning visar även att närstående upplever att informationen som de får från 
sjuksköterskan inte är tillräcklig för att de ska kunna hjälpa sin familjemedlem. Vilket kan 
leda till ett ökad lidande hos patienterna. Enligt ICNs: etiska kod för sjuksköterskor är en av 
sjuksköterskans centrala uppgifter att lindra lidandet hos patienter. För att sjuksköterskan 
ska kunna tillgodose tarmstomi patienters behov och därmed ge det bästa möjliga vården 
behövs ytterligare kunskap om dessa patienters behov och förväntningar. Genom att beskriva 
patienters upplevelser av att leva med tarmstomi är målet att bidra till ökad uppmärksamhet 
och djupare förståelse hos sjuksköterskor om dessa patienters behov och förväntningar. 
Detta för att öka möjligheterna för sjuksköterskorna att lindra eventuella lidande hos 
patienterna med tarmstomi.   

3 SYFTE  

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att leva med tarmstomi 

4 METOD   

Metodavsnittet innehåller val av metod, urval och datainsamling, genomförande och 
dataanalys, samt etiska överväganden. Examenarbetet genomfördes med en kvalitativ ansats 
och beskrivande syntes i form av en litteraturstudie bestående av kvalitativa 
vårdvetenskapliga artiklar som är relevanta till syftet. Sedan analyserades artiklarna utifrån 
Evans(2002) innehållsanalys. I en litteraturstudie med beskrivande syntes sker en 
beskrivande sammanfattning av de redan befintliga kvalitativa studierna. Dessa skapar 
innehållsbeskrivningar som på så vis syntetiseras, vilket skapar något nytt(Friberg, 2017). 
Målet med kvalitativa studier är att fördjupa förståelsen för ett fenomen som är kopplat till 
upplevda erfarenheter eller förväntningar och behov. Fenomenet ska vara relaterat till ett 
visst vårdsammanhang och resultatet av arbetet ska bidra till en evidensbaserad omvårdnad 
och stödja och vägleda sjuksköterskorna i praktiska omvårdnadssituationer (Segesten, 2017). 
Metoden valdes för att kunna skapa en fördjupad kunskap och en övergripande bild av 
tarmstomipatienters upplevelser av att leva med tarmstomi. 
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4.1 Urval och Datainsamling  
Enligt Evans (2002) dataanalys är första steget datainsamling. Vetenskapliga artiklar till 
examenarbetet söktes fram via databaserna Cinahl Plus och Pubmed. Databaserna Cinahl 
Plus och Pubmed valdes eftersom de har tillgång till vårdvetenskapliga artiklar. Sökorden 
valdes utifrån examenarbetets syfte. Enligt Östlundh (2017) används operatorn AND för att 
skapa en anslutning mellan sökord och för att begränsa sökningen av valda sökordet. 
Exempel på sökord är Ostomy AND experience, Intestinal ostomy AND experience, Ostomy 
AND body image, Colostomy AND experience, Colostomy AND Self Care. Årtalen 
begränsades till 2010-2017 på Cinahl Plus för att få fram aktuella artiklar och årtalen 
begränsades till 2012-2017 i databasen Pubmed då det endast gick att välja artiklar 10 eller 5 
år tillbaka. Peer- review valdes för att säkerställa artiklarnas tillförlitlighet. Med Peer review 
innebär att artiklarna har kvalitetsgranskats av sakkunniga forskare innan publicering. 
Databasen PubMed saknade funktionen att välja språket engelska, samt funktionen ”Peer- 
review”. Därför kontrollerades artiklarna från databasen Ulrich som redovisar om en tidskrift 
är vetenskapligt granskad.  Titeln på tidskriften söks och sedan om en symbol med Refereed 
visas, innebär det att tidskriften är vetenskaplig. Refeered betyder samma sak som Peer 
review. Därmed fastställdes inklusions- och exklusionskriterier för att begränsa sökningen 
och komma fram till artiklar som svarar an på syftet. Exklusionskriterierna var kvantitativa 
artiklar och artiklar som inte motsvarade syftet med detta examenarbete eller artiklar som 
var skrivna på annat språk än engelska. Inklusionskriterierna var artiklar som svarade an på 
syftet, utgick från en kvalitativ ansats, var skrivna på engelska och bestod av en åldersgrupp 
över 18 år. Vid artikelsökningen lästes först titeln och sedan valdes artiklar som berörde 
syftet. Sedan lästes de valda artiklarnas abstrakt för att se anknytning till examenarbetets 
syfte och karaktären av studierna. Till sist lästes artiklarnas resultat.  Totalt blev det 186 
träffar där 45 abstrakt lästes och 18 artiklar valdes ut som var relevanta för examenarbetet. 8 
av de 18 artiklarna var antingen kvantitativa eller hade inte tillgång till fulltext och valdes 
därför bort. Till slut valdes 10 artiklar (Bilaga A).  

Sedan påbörjades kvalitetsgranskning av de 10 utvalda artiklarna utifrån Friberg(2017). 
Kvalitetsgranskningen genomfördes med syfte att betygsätta de kvalitativa artiklarnas 
vetenskapliga kvalitet och behålla de artiklar som uppfyller så många kvalitetskriterier som 
möjligt och välja bort de artiklar som inte uppfyller kraven eller har låg kvalitet. Enligt 
Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsmall ska artiklarna ha en tydlig problemformulering och 
utgå från en teoretisk utgångspunkt. Syfte och metod ska vara tydligt beskrivna. 
Dataanalysen ska vara tydlig och en relevant koppling ska finnas mellan metod och teoretisk 
utgångspunkt. Artiklarnas resultat ska vara tydlig och ha ett väl avgränsad ämnesområde, 
samt att artiklarna innehåller en metoddiskussion som stärker artiklarnas kvalitet. 
Kvalitetsgranskningsmallen består av fjorton frågor, där en omformulering av frågorna har 
gjorts för att anpassa frågorna till svarsalternativen ja eller nej. Vid artikelgranskningen 
lästes artiklarna av båda författarna och sedan poängterades varje enskild artikel utifrån 
överensstämmelse med varje fråga. Varje ja svar motsvarar 1 poäng. Poängskalan består av o 
till 14 poäng, där artiklar som får 0 till 7 poäng bedöms som låg kvalitet, artiklar som får 8 till 
10 poäng bedöms som medel kvalitet och artiklar som får 11 till 14 poäng bedöms som hög 
kvalitet. Alla 10 granskade artiklar fick hög eller medel kvalité och valdes därför att användas 
i resultatet. Kvalitetsgranskningsfrågorna och poängsättningen redovisas i en matris (Bilaga 
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B).  De 10 valda artiklarna redovisas i en artikelmatris. Där artiklarnas författare, titel, syfte, 
metod, resultat, urval, kvalité och artikelnummer presenteras. Artiklarna sorterades i 
bokstavsordning efter författarnas efternamn och fick ett nummer efter alfabetisk ordning. 
(Bilaga C).  

4.2 Genomförande och Dataanalys 
Utifrån Evans (2002) analysmetod med en beskrivande syntes summeras alla artiklars 
resultat till ett nytt resultat med så lite omtolkning som möjligt för att undvika en för hög 
abstraktionsnivå av det nya resultatet. Evans förklarar denna analys utifrån fyra steg.  Det 
första steget visas i metodavsnittet(4.1).  Det andra steget i Evans (2002) analys handlar om 
att identifiera nyckelfynd från varje artikels resultatdel, där man tar ut information som 
svarar an på syftet. Nyckelfynd är den text som innehåller värdefull information som svarar 
an på syftet (Friberg, 2017). Innan nyckelfynden plockas ut skall artiklarna läsas för att få en 
uppfattning av artiklarna som en helhet och en ökad förståelse av artiklarnas innehåll (Evans, 
2002). Analysen av de valda artiklarna påbörjades genom att alla artiklar lästes flera gånger 
för att få en helhetsbild av artiklarnas innehåll. Sedan identifierades och markerades alla 
nyckelfynd från resultatdelen som svarade an på syftet med detta examensarbete, för att 
sedan sammanställas i en lista på ett Worddokument. Sammanlagt identifierades 112 
nyckelfynd som svarade an på syftet.   

I tredje steget av Evans(2002) analysmetod jämförs likheter och skillnader mellan 
nyckelfynden, där likartade nyckelfynd kategoriseras i liknande grupper och därefter 
identifieras ett gemensamt tema till de liknande grupperna. Utifrån varje tema identifieras 
sedan subteman, där målet är att skapa en tydlig beskrivning av temat.   De sammanställda 
nyckelfynden kategoriserades sedan i grupper efter likheter och skillnader, genom att färga 
de nyckelfynd som beskrev liknande upplevelser. Alla nyckelfynd som fick samma färg 
placerades under en grupp och fick ett tema. Utifrån teman skapades subteman genom att 
kategorisera de nyckelfynd som hade en liknande beskrivning av temat. Sammanlagt bildades 
två teman och fem subteman. Teman skapade rubrikerna i resultatet och subteman 
underrubrikerna. Nedan visas en tabell (tabell 1) som redogör för ett exempel på hur 
dataanalysen har gått tillväga för att skapa teman och subteman utifrån nyckelfynden.   

I fjärde steget beskrivs fenomenet utifrån teman och subteman (Evans, 2002). Tarmstomi 
patienters upplevelser beskrevs och citat användes för att stärka resultatets trovärdighet.   
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Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subtema  

 

4.3 Etiska överväganden 
Enligt Codex (2017) ska forskningsprocessen följa lagar och riktlinjer för att ge underlag vid 
reflektion över etiska frågor som kan förekomma under forskningsprocessen. Studier ska 
bygga på de etiska lagar och riktlinjer gällande en god kvalité och moralisk godtagbarhet. 
Studien ska vara ärligt refererat och inte bestå av plagiat eller förfalskningar. Det är även 
viktigt att ha ett objektivt förhållningssätt och inte lägga sin förutfattade förståelse i studien, 
för att resultatet ska bli så trovärdig som möjligt. Enligt Codex (2017) ska alla vetenskapliga 
artiklar genomgå en vetenskaplig granskning innan publicering så kallad Peer Review. 
Användning av etisk granskade material höjer trovärdigheten enligt Polit och Beck (2012). 
Datamaterial kan innehålla felbedömning vid granskning och inte uppfylla alla krav för 
tidskriften och därför poängteras en ny bedömning av publicerade material innan analys 
(Segesten, 2017). I detta examenarbete användes enbart vårdvetenskapliga artiklar som var 
granskade av andra forskare innan publicering. Artiklarna har även kvalitetsgranskats med 
hjälp av Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsmall av författarna av examensarbetet. En 
beskrivande syntes har använts för att minimera tolkningar och allt som inte är egna 
slutsatser kommer att refereras enligt APA-systemet. 

                        Nyckelfynd   Tema      Subtema 

 

“It means to me that, physically, I`m immobilized. In a way, 
I cannot do running; I cannot do swimming; I cannot do 
cycling-which is part of my daily routine. My work is also 
affected: I cannot move about that smoothly; I cannot 
climb…. My movement: I cannot squat down or walk faster”. 
(Lim, Chan & He, 2015, p.189). 

 

 

 

 

Utmaningar 

 

 

Att hindras fysiskt i 
livet 

“I don`t sleep with my husband […] Because I don`t want to 
make a mess on him (small laught, long pause) so we, we 
sleep in separate rooms”. (Smith, Simpson, Spiers & Nicholls, 
2017, p. 148). 

”I rejected it… to handle it and look at it … and so … I could 
not bear to look at it … to see it there…. Sticking out of the 
stomach […]” (Danielsen, Soerensen, Burcharth & Rosenberg, 
2013, P. 409). 

 

Förändrad självkänsla 
och 

kroppsuppfattning ” I was pretty shocked, kind of, at how, frail and, and weedy, 
and old (pause) I looked” (Smith, Simpson, Spiers & Nicholls, 
2017, p. 146). 
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5 RESULTAT 

I detta avsnitt redovisas patienternas upplevelser av att leva med tarmstomi. Följande två 
teman har skapats utifrån de nyckelfynd som identifierats från de utvalda vårdvetenskapliga 
artiklarna: ”Utmaningar” och ”Acceptans och Anpassning”. Temat ”Utmaningar” består av 
tre subteman: ”Att hindras fysiskt i livet”, ”Förändrad självkänsla och kroppsuppfattning” 
och ”Brist på stöd från sjuksköterskan”. Temat ”Acceptans och Anpassning” består av två 
subteman: ”Närståendes betydelse” och ”Att uppleva hopp och styrka”.   

Tabell 2. Resultat av analysen: Tema och subtema 

 

TEMA 

 

SUBTEMA 

 

                         

Utmaningar  

 

• Att hindras fysiskt i livet 
• Förändrad självkänsla och kroppsuppfattning 
• Brist på stöd från sjuksköterskan 

                     

Acceptans och anpassning 

  

• Närståendes betydelse 
• Att uppleva hopp och styrka 

 

 

5.1 Utmaningar 
Temat beskriver hur patienternas tillvaro har förändrats i samband med tarmstomin. Temat 
beskriver även hur tarmstomin har påverkat och förändrad patienternas aktiviteter och 
sociala liv. Temat beskriver patienternas upplevelser av den förändrade kroppen och 
konsekvenserna av detta. Slutligen beskriver temat om patienternas upplevelser av bristande 
stöd och information från sjuksköterskan som leder till svårigheter hos patienterna. 

5.1.1 Att hindras fysiskt i livet 

Patienterna upplevde tarmstomin som ett hinder i det dagliga livet. De kunde uppleva hinder 
med att vistas utomhus på bland annat restauranger, då det fanns risk att tarmstomin 
orsakade lukt, gas och läckage. De beskrev även att tömning och byte av stomipåse på 
allmänna platser kunde upplevas som ett hinder då det orsakade lukt. Patienterna valde 
därför att stanna hemma än att gå ut (Andersson, Engström & Söderberg, 2010; Danielsen, 
Soerensen, Burcharth & Rosenberg, 2013; Grant et al., 2011; Sun et al., 2013; Tao, 



13  

Songwathana, Isaramalai & Wang, 2014; Thorpe, Arthur & McArthur, 2016). Patienterna 
berättade att de kunde uppleva sig tvungna till att förändra sina matvanor eller undvika att 
äta för att minska risken för gasbildning och lukt när de skulle gå på möte eller vara på 
allmänna platser (Andersson et al., 2010; Grant et al., 2011). ”should I go somewhere I make 
sure not to eat raw vegetables and when I am out I would not eat that either because it puts 
so much gas in the bag” (Andersson et al., 2010, p. 605).  Patienterna berättade även att de 
var tvungna att äta under regelbundna tider och i små mängder för att ha kontroll över 
avföringen och undvika byte av stomipåsen under arbetstider eller vid andra sociala 
sammanhang (Andersson et al., 2010; Carvalho, Budó, Silva, Alberti & Simon, 2015; Sun et 
al., 2013).  

Patienterna kunde uppleva en förändrad sömnkvalitet. Detta på grund av svårigheter i 
samband med lägesändring samt rädsla över att stomipåsen ska gå sönder vid rörelse, därför 
undvek de lägesändringar i sängen vilket var en förändrad vana hos dem (Grant et al., 2011). 
“I sleep on my back. That`s something new since the ostomy. But if I turn over, and the bag 
is kind of full, it will pop” (Grant et al., 2011, p. 592). Sömnen kunde även begränsas när de 
var tvungna att stiga upp flera gånger under natten för att tömma stomipåsen (Lim, Chan & 
He, 2015):  

This is really troublesome. It`s troublesome when sleeping as well. Sometimes, at night, while 
sleeping, I have to wake up 3 to 4 times. I don`t get sufficient sleep. At night, you have to wash 
it clean, then sleep, then it will still come out, and gets full after a while. (Lim et al., 2015, p. 
189)  

Patienterna förklarade också att de upplevde tarmstomin som ett fysiskt hinder vid 
aktiviteter som krävde mer fysisk ansträngning. De kunde uppleva svårigheter med att utföra 
fritidsaktiviteter som de brukade syssla med innan tarmstomin då det fanns risk för läckage 
och lukt av stomipåsen, samt att de inte kunde utföra visa rörelser p.g.a. att de inte kunde 
böja kroppen (Andersson et al., 2010; Grant et al., 2011; Lim et al., 2015; Sun, 2013). De 
kunde också uppleva begränsningar i dagliga livet gällande hushållsarbeten, jobbet och fysisk 
aktivitet (Lim et al., 2015).  

It means to me that, physically, I`m immobilized. In a way, I cannot do running; I cannot do 
swimming; I cannot do cycling-which is part of my daily routine. My work is also affected: I 
cannot move about that smoothly; I cannot climb…. My movement: I cannot squat down or 
walk faster. (Lim et al., 2015, p.189).   

Patienterna kunde uppleva sig fysisk hindrat i samband med sina sexuella aktiviteter. De 
kunde uppleva svårigheter och oro, vilket berodde på minskat sexlust som var relaterad till 
det kirurgiska ingreppet (Andersson et al., 2010; Tao et al., 2014; Gran et al., 2011). “The 
surgery shrank me and the scar tissue built up and tilted me, so our sexual relations 
basically went to almost nothing. Before [the surgery], we were very, very active. Now, I 
could care less because it hurts and I bleed” (Grant et al., 2011, p. 693). De upplevde även att 
deras sexuella aktiviteter begränsades p.g.a. oro över risk för lukt och läckage (Grant et al., 
2011; Smith, Simpson, Spiers & Nicholls, 2017; Tao et al., 2014). “I don`t sleep with my 
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husband Because I don`t want to make a mess on him (small laught, long pause) so we, we 
sleep in separate rooms” (Smith et al., 2017, p. 148). Patienterna förklarade också att de hade 
många frågor angående intimiteten men de skämdes för att rådfråga sjuksköterskan vilket 
bidrog till ett begränsat sexualliv (Tao et al., 2014).   

5.1.2 Förändrad självkänsla och kroppsuppfattning 

I samband med tarmstomi operationen upplevde främst de kvinnliga patienterna en 
förändrad kroppsuppfattning (Grant et al., 2011; Smith et al., 2017; Thorpe et al., 2016). Den 
förändrade kroppsuppfattningen bidrog till att patienterna kunde uppleva tarmstomin som 
ett objekt som stod utanför kroppen och som var utanför deras kontroll.  Patienterna beskrev 
att de kände en avsaknad av sin tidigare kropp och att den kroppsliga förändringen även 
kunde skapa en upplevelse av att vara äldre än de faktiskt var, både visuellt och psykiskt 
(Smith et al., 2017). ”I was pretty shocked, kind of, at how, frail and, and weedy, and old 
(pause) I looked” (Smith et al., 2017, p. 146). Upplevelser av att se sin tarmstomi beskrevs 
utav patienterna i termer av chock, skräck och oattraktiv. Det var främst utbuktningen av 
tarmstomin som de hade svårt att vänja sig vid och acceptera, där de undvek att se sig i 
spegeln (Danielsen et al., 2013; Thorpe et al., 2016). ”I rejected it… to handle it and look at it 
… and so … I could not bear to look at it … to see it there…. Sticking out of the stomach” 
(Danielsen et al., 2013, p. 409). Tarmstomin kunde även upplevas onormal och främmande 
vid första synen (Andersson et al., 2010; Danielsen et al., 2013). Patienterna beskrev att den 
förändrade kroppen bidrog till att de kunde känna en emotionell stress (Thorpe et al., 2016). 
“well, you do feel mutilated really – you look down and here is this horrible thing, which 
looks like a sea anemone on top of Glastonbury Tor” (Thorpe et al., 2016, p. 1796).  Den 
kroppsliga förändringen kunde bidra till att patienterna upplevde sig annorlunda och 
avvikande från den normala kroppen. Patienterna var inte heller bekväma med att visa sin 
tarmstomi för andra och dolde det med stora kläder (Thorpe et al., 2016). ”I don`t think 
that`s nice for other people to see such a thing… you wouldn`t feel comfortable walking 
around showing your tummy off with a bag on” (Thorpe et al., 2016, p. 1796). Patienterna 
beskrev även att deras förändrade kropp kunde påverka deras relation till deras partner, där 
de upplevde sig bortstöttade och avvisade vilket påverkade deras självkänsla negativ. 
Patienterna berättade att de kunde känna obehag och uppleva dålig självkänsla när deras 
partner såg deras kropp med tarmstomin (Danielsen et al., 2013; Thorpe et al., 2016). Den 
förändrade kroppsuppfattningen påverkade patienternas självkänsla negativt och bidrog till 
att de inte såg sig själva attraktiva och detta förändrade deras positiva uppfattning om sig 
själva (Smith et al., 2017).  Efter stomioperationen upplevde patienterna att stomipåsen var 
stor och synlig och de hade svårt med att se sig själva i spegeln med stomipåsen på. 
Patienterna upplevde en förändrad självkänsla på grund av den avvikande kroppen och de 
begränsningar som tarmstomin medförde (Thorpe et al., 2016). 

5.1.3 Brist på stöd från sjuksköterskan 

Patienterna kunde uppleva att informationen och undervisningen som de fick från 
sjuksköterskan inte var tillräckligt och de önskade att sjuksköterskan skulle anpassa 
informationen efter deras behov. Patienterna uttryckte att bristande information från 
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sjuksköterskan i samband med sjukhusvistelsen kunde bidra till att de kände sig dålig 
förberedda både mentalt och fysiskt inför ett liv med tarmstomi. Patienternas upplevelser av 
brist på stöd från sjuksköterskan var främst i samband med omvårdnadsåtgärder och skötsel 
av tarmstomin. Patienterna berättade att brist på stöd från sjuksköterskan i samband med 
den första tiden efter stomioperationen gjorde det svårt för dem att utföra omvårdnad kring 
sin stomi. Patienterna önskade sig mer emotionellt stöd från sjuksköterskan (Lim et al., 2015; 
Tao et al., 2014). Patienterna uttryckte att de saknade information och undervisning på ett 
lättbegripligt och tydligt sätt. Det framkom att patienterna även kunde uppleva brist på 
information i form av ett häfte som skulle kunna användas som en manual där bilder 
instruerar tillvägagångsättet eller en instruktionsfilm via internet som visar steg för steg hur 
en stomipåse ska bytas (Lim et al., 2015). Patienterna upplevde att undervisningen som de 
fick var mer allmänt om tarmstomi och att den inte besvarade deras förväntningar och behov. 
Patienterna berättade att de behövde mer stöd från sjuksköterskan gällande de specifika 
frågor som de hade kring komplikationer i samband med tarmstomin (Andersson et al., 
2010; Lim et al., 2015). Patienterna uttryckte även att tidpunkten för undervisning var en 
viktig faktor för deras inlärningsprocess och önskade därför att sjuksköterskan skulle vara 
uppmärksam på deras mentala tillstånd innan planering av undervisning. Dels för att 
patienterna ska känna sig mentalt förbereda för bearbetning av information och för att 
undervisningen ska vara effektiv och givande. Patienterna uttryckte att de saknade 
regelbundna kontakter och stöd från sjuksköterskan efter sjukhusvistelsen. De uttryckte att 
brist på kontinuerlig kontakt och stöd från sjuksköterskan kunde bidra till att de kände sig 
hjälplösa i hanteringen av tarmstomin och de komplikationer som uppstod kring tarmstomin 
(Danielsen et al., 2013; Lim et al., 2015).  ”In (the) hospital, I did not have such issues. Only 
when I (was) discharged then everything (all problems related to stoma) came”. (Lim et al., 
2015, p. 189) Patienterna kunde uppleva att det bristande stödet från sjuksköterskan bidrog 
till att det dröjde längre tid innan de kände sig självständiga i sin stomihantering och kunde 
avlasta en del av ansvaret från sina närstående. (Tao et al., 2014). Patienterna uttryckte även 
en upplevelse av att den information som de fick från sjuksköterskan inte stämde överens 
med de krav som ställdes på en i det verkliga livet för att kunna anpassa sig till det nya livet 
(Danielsen et al., 2013). Patienterna beskrev att de kunde uppleva en saknad av noggrann 
planering och uppföljning från sjuksköterskan för att kunna känna sig trygga med sin 
stomihantering (Andersson et al., 2010). De beskrev att de upplevde att den bristande 
planeringen och uppföljningen från sjuksköterskan kunde vara bidragande faktor till att de 
kände sig otrygga i den nya livssituationen (Andersson et al., 2010).  

5.2 Acceptans och anpassning 
Temat beskriver hur olika faktorer har bidragit till patienternas förmåga att acceptera och 
anpassa sig till livet med tarmstomin. Temat beskriver om vilken betydelse närstående har i 
patienternas motivation till acceptans och anpassning av att leva med tarmstomi. Temat tar 
även upp hur patienterna genom tilltro till gud, humor och en känsla av självständighet, får 
hopp och styrka vilket underlättar acceptans och anpassning till den nya livssituationen.  
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5.2.1 Närståendes betydelse 

Patienterna upplevde att det känslomässiga stödet från närstående bidrog till en djupare 
relation mellan dem och deras närstående samt hjälpte dem att återfå sin självkänsla för att 
återgå till det sociala livet de hade innan tarmstomin (Andersson et al., 2010). De upplevde 
att emotionellt stöd från närstående var uppmuntrande och tröstande, samt hjälpte dem till 
socialisering (Carvalho et al., 2015; Ferreira Umpierrez, 2013; Tao et al., 2014). Patienterna 
berättade att de kunde vara sig själva vid familjens närvaro och inte behövde oroa sig över att 
tarmstomin skulle lukta, skapa gaser eller läcka. De kunde då uppleva att de blev accepterade 
av sina närstående (Andersson et al., 2010). Patienterna upplevde att stödet från närstående 
var betydelsefullt och viktig för dem för att de ska våga prata om sina problem och 
begränsningar och inte känna sig som en belastning (Lim et al., 2015). De berättade även att 
stöd från närstående var viktigt för att de ska känna sig accepterade som de var (Smith et al., 
2017). Patienterna upplevde att stödet från deras närstående i form av förståelse till deras 
situation kunde underlätta för dem att acceptera livet med tarmstomin (Thorpe et al., 2016). 
Närståendes praktiska stöd upplevdes betydelsefullt enligt patienterna (Lim et al., 2015; 
Grant et al., 2011). “My wife is the one that got me through the whole thing. I would have 
never ever made it” (Grant et al., 2011, p. 594). Patienterna upplevde att relationen till deras 
närstående hade stor betydelse i deras inställning till att leva med tarmstomi. De beskriver 
hur viktigt det är med stöd från närstående för att känna styrka och motivation för att klara 
av sin vardag(Andersson et al., 2010; Ferreira Umpierrez, 2013; Smith et al., 2017; Grant et 
al., 2011; Tao et al., 2014).   

 If it hadn’t been for my family, I would have died, I wouldn’t be here. My wife faced the whole 
situation and helped pull me through, as well as my older daughter, because the other one is in 
spain and can’t be here […]. I have a neighbor who had gone through this before and it was a 
great support for me. (Ferreira Umpierrez, 2013, p.690).   

5.2.2 Att uppleva hopp och styrka  

Patienterna berättade att de genom sin tro och bandet till sin religion upplevde en positiv 
känsla och inre styrka. De förklarade att den positiva känslan hjälpte dem att tänka mindre 
på de negativa konsekvenserna som tarmstomin hade medfört på deras liv. Patienterna 
beskrev att den inre styrkan bidrog till att de upplevde tarmstomin som något positivt. Den 
positiva känslan underlättade för patienterna att ta sig igenom svårigheter som uppstod efter 
tarmstomins tillkomst (Tao et al., 2014). Patienterna berättade även att deras religion bidrog 
till en känsla av hopp och uppskattning av livet. De berättade att upplevelsen av hopp var en 
gåva från gud som hjälpte dem att bli motiverade att kämpa, för att anpassa sig till de 
förändringar som uppstod som en följd av tarmstomin. Patienter som inte var religiösa vände 
sig även till den andliga aspekten för att hantera den nya livssituationen (Carvalho et al., 
2015).   

I have faith; I am always saying that if it wasn’t for God I would not be here. And the saints 
that help us. I always had a saint’s image at home, it was given to me and I take it to the mass 
and the priest blesses it for me (Carvalho et al., 2015, s.283).   
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Humor beskrevs också bland patienterna som en strategi för att hantera tarmstomin och 
uppleva inre styrka för att leva med det. Patienterna berättade att när de betraktade 
tarmstomin som en del av sin kropp och använde humor för att hantera den, då upplevde de 
styrka och kunde lättare acceptera och vänja sig vid tarmstomin (Grant et al., 2011; Sun et al., 
2013). ”It´s Sweet Pea. You have to be friends with it, so if you can give it a name that 
would be fine” (Sun et al., 2013, p. 16). Patienterna upplevde att tarmstomin hade räddat 
deras liv och gav dem en ny chans till överlevnad. De förklarade att trots de begränsningar 
som tarmstomin hade medfört i deras liv, hade det räddat deras liv och skapat en upplevelse 
av hopp och uppskattning och påverkat positivt på deras relationer till andra. Patienterna 
berättade att de fick insikt och såg en mening med livet när de såg tarmstomin som en 
överlevnadsfaktor, vilket lede till en inre styrka och underlättade anpassningen till livet med 
tarmstomi. De upplevde styrka även när de såg tarmstomin som en del av sitt liv, något 
positiv som de kommer att leva med och därför måste lära sig att hantera och acceptera 
(Andersson et al., 2010; Danielsen et al., 2013; Tao et al., 2014; Smith et al., 2017). ”I thought 
this is what it is going to take to survive…there was no other way…I cannot say I hate it…I 
have to accept it…there is not much to do about it” (Andersson et al., 2010, p. 605). 
Patienterna berättade att de kände sig befriade av all besvär som de hade innan tarmstomin 
på grund av sjukdomen, vilket underlättade acceptansen av att leva med tarmstomi 
(Andersson et al., 2010; Smith et al., 2017; Thorpe et al, 2016; Sun et al., 2013). Patienterna 
upplevde också att tarmstomin hade ökat deras självförtroende när de jämförde sig med 
andra patienter som var i svårare situationer. Detta skapade hopp och styrka för att anpassa 
sig till det nya livet med tarmstomi (Thorpe et al., 2016). Patienterna upplevde sig 
självständiga och oberoende när de klarade av att hantera sin tarmstomi och när tarmstomin 
fungerade på ett förutsägbart sätt. Då stärktes patienternas självförtroende och hjälpte dem 
att uppleva ett normalt och fungerande liv trots förändringar (Thorpe et al., 2016). 
Patienterna uppskattade samtal med andra tarmstomi patienter som gick igenom samma 
svårigheter och som hade levt länge med tarmstomi. De förklarade att de fick en bekräftelse 
på att de eventuella problem som uppkommer inte behöver upplevas onormala och omöjliga 
(Andersson et al., 2010; Danielsen et al., 2013).   

6 DISKUSSION 

I avsnittet diskussion redovisas resultatdiskussion, metoddiskussion och den etiska 
diskussionen. I resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat relaterad till tidigare 
forskning och det valda vårdvetenskapliga perspektivet. I metoddiskussionen diskuteras den 
valda metoden och tillvägagångssättet, samt styrkor och svagheter av den valda metoden. I 
etiska diskussionen diskuteras etiska aspekter.   
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6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med tarmstomi. 
Resultatet av examenarbetet visade att patienterna med tarmstomi kunde uppleva 
utmaningar i utförandet av sina vardagliga sysslor och ett förändrat levnadsmönster som en 
följd av tarmstomin. Patienterna kunde uppleva att tarmstomin hade en stor inverkan på 
deras dagliga aktiviteter och sociala liv.  Begränsningar i intimitet, kost, klädval, sömn och 
upplevelsen av förändrad självkänsla och kroppsuppfattning var konsekvenserna av 
tarmstomin som påverkade patienternas liv negativt. Tidigare forskning visar att 
sjuksköterskans närvaro minskar patienternas bekymmer över förändringarna och hjälper 
patienterna att anpassa sig till den nya livssituationen (Ardigo & Amante, 2013).  Patienterna 
upplevde att den förändrade kroppsuppfattningen speglade sig i deras liv och hade en negativ 
inverkan på deras självkänsla. De kände sig annorlunda och oattraktiva. Patienterna beskrev 
upplevelser av oro och rädsla över hur andra skulle reagera på deras kropp i samband med 
tarmstomin. Patienterna försökte därför att anpassa sina klädsel efter stomipåsen, för att 
stomipåsen inte skulle upptäckas av andra människor. Patienternas upplevelser av en 
avvikande kropp på grund av tarmstomin kan kopplas till Erikssons (2015) teori om 
sjukdomslidande, eftersom det är själva tarmstomin som utgör ett lidande. Sjukdomslidande 
påverkar patienters liv och leder till ett livslidande som påverkar människans hela 
livssituation. Enligt Eriksson (2015) uppstår ett livslidande när människans liv förändras på 
grund av plötsligt ohälsa eller sjukdom. Vilket kan upplevas som ett hot mot människans 
existens eller som en social rubbning där människan inte klarar av att leva på samma sätt 
som förut. Att förändra vardagliga vanor är mot människans natur och därför upplevde 
patienterna obehag över förändringar i livssituationen. Enligt ICN:s etiska kod (2017) är en 
av sjuksköterskans uppgifter att lindra patientens lidande. Sjuksköterskan ska ha en 
helhetssyn på patienten och ta hänsyn till patientens olika behov och problem gällande 
aktiviteter, kost, sociala och andliga aspekter. Sjuksköterskan ska inte bara vårda den fysiska 
kroppen (svensk sjuksköterskeförening, 2017).   

Utifrån resultatet ser författarna av examenarbetet vikten av sjuksköterskans kunskap om 
patienters känslor och tankar efter tillkomsten av en tarmstomi. I resultatet framkommer det 
att patienterna kunde uppleva att stödet från sjuksköterskan var bristfälligt och att det inte 
uppfyllde deras behov och förväntningar. Det bristfälliga stödet var relaterat till den 
otillräckliga informationen och undervisningen i samband med omvårdnaden av den 
praktiska delen av tarmstomihanteringen och rådgivning kring de problem som uppstår efter 
tarmstomins tillkomst. Det otillräckliga stödet kunde försvåra för patienterna att hantera sin 
stomi. Detta kunde skapa otrygghet och osäkerhet hos patienterna, vilket gjorde att 
patienterna kände sig oförberedda när de skulle sköta sin stomi. Detta är mot patientlagen 
(SFS, 2014:821) som beskriver att patienten har rätt till att få information om eftervård och 
förebyggande åtgärder av sjukdom eller skada. Detta för att tillgodose patienten med trygghet 
och säkerhet. Patienternas upplevelser av osäkerhet och otrygghet som visas i resultatet kan 
kopplas till Erikssons (2015) teori om vårdlidande när det gäller utebliven vård. Ett lidande 
som skapas på grund av sjuksköterskans bristande förmåga att se och bedöma patientens 
individuella behov. Resultatet av examenarbetet går i enlighet med tidigare forskning som 
visar att sjuksköterskorna har begränsade kunskaper gällande tarmstomins omvårdnad och 
de konsekvenser som tarmstomin medför. Därmed visar resultatet att patienterna inte får 
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adekvat information. Tidigare forskning visar att sjuksköterskornas kunskaper är begränsade 
till den teoretiska nivån och att de behöver ökad kunskap för att kunna ge råd till patienterna 
(Bagheri et al., 2017; Cheng et al., 2013). Tidigare forskning visar även att sjuksköterskorna 
inte har möjlighet att ha kontinuerligt kontakt med patienterna och ge stöd på grund av tids- 
och personalbrist. Detta bidrar till patienternas upplevelser av bristfälligt stöd från 
sjuksköterskan (Zhang et al., 2012). Resultatet visar att patienterna upplevde att tidpunkten 
för undervisningen skulle uppmärksammas av sjuksköterskorna för att känna sig mentalt 
förbereda och kunna ta till sig informationen som ges. Tidigare forskning visar att 
undervisning av patienter med tarmstomi upplevs utmanande av sjuksköterskor på grund av 
att patienterna är stressade och inte kan bearbeta den informationen som ges. 
Sjuksköterskorna lyfter även fram att patientundervisning är tidskrävande och de saknar 
både tid och resurser (O` Flynn, 2015). Detta står i konflikt med det som står i hälso-och 
sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) att vården ska planeras utifrån patientens behov och att 
vården ska ges kontinuerligt, för att uppfylla patientens behov och öka tryggheten hos 
patienten. Detta är även emot Patientlagen (SFS, 2014:821) som beskriver att samordning, 
planering och utformning av hälso- och sjukvården ska genomföras i samråd med patienten  

Resultatet visar att patienterna upplevde att närståendes stöd hade stor betydelse i deras 
anpassning och acceptans av att leva med tarmstomi.  Det framkom att patienterna kunde 
uppleva att stödet från närstående var viktigt för att kunna anpassa sig till ett liv med 
tarmstomi. De kunde uppleva att närståendes stöd var motiverande och hjälpte dem att 
känna trygghet och underlättade för dem att återgå till det sociala livet. Tidigare forskning 
visar att närstående har stor betydelse i patienternas liv efter tarmstomins tillkomst, men att 
närstående upplever brist på stöd och information från sjuksköterskan för att kunna stödja 
sin familjemedlem med tarmstomi. Detta väcker känslor som oro och osäkerhet hos 
närstående, vilket kan bidra till ökad lidande hos patienten (Persson et al., 2004;Persson et 
al., 2005). Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2017) ska 
sjuksköterskan ha förmågan att informera och undervisa patienter och närstående i samband 
med olika vårdåtgärder, för att uppnå det bästa möjliga vården och omvårdnaden. 
Patienterna fick genom sin tro inre styrka och hopp. Detta underlättade för patienterna att få 
en positiv syn på livet och se tarmstomin som en möjlighet för överlevnad. Genom ett positivt 
tänkande och förhållningssätt försökte patienterna skapa balans och harmoni i sitt liv och 
komma till acceptans. Vilket kunde leda till upplevelsen av välbefinnande. Detta kan kopplas 
till Erikssons (2014) teori om hälsa där hälsa beskrivs som en upplevelse av välbefinnande. 
Eriksson (2014) beskriver att människan är hälsa och med detta menas att människan även 
vid sjukdom kan uppleva en viss grad av hälsa. De olika yttre faktorer som hjälpte 
patienterna att uppleva inre styrka, hopp och ökat självförtroende bidrog till att deras 
förhållningssätt gentemot ett liv med tarmstomi förbättrades. Tidigare forskning visar att 
andligheten var en viktig faktor för närstående, eftersom det medförde en positiv attityd och 
skapade mod för att hantera den nya livssituationen som påverkade både patienten och 
närstående (Oliviera et al., 2014).   

I resultatet framkom det även att patienterna uppskattade att ha samtal med andra patienter 
som har levt med tarmstomi under en längre period. Patienterna förklarade att samtalen 
hjälpte dem att inte känna sig ensamma i sin situation och att de fick bekräftelse på att de 
svårigheter och problem relaterat till tarmstomin kunde vara hanterbart och upplevas 
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mindre onormal. Det här visar att patienterna genom samtal med andra kan få en 
lättnadskänsla. Genom att sjuksköterskan lyssnar på patienterna och har kännedom om varje 
patients behov, resurser och hinder kan en god vårdrelation skapas till varje patient och 
därmed förbättra möjligheten till den bästa vården för patienten. Detta går i enlighet med 
tidigare forskning som visar att sjuksköterskan genom sin empati och kärlek till patienten 
skapar en förtroenderelation där patienten förlitar sig på sjuksköterskan och berättar om sina 
behov och begär (Vujnovich, 2008) Sjuksköterskan får möjligheten att identifiera patientens 
resurser och hinder för att hjälpa patienten att uppnå välbefinnande (Lo et al., 2011). Enligt 
Eriksson (2014) är vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska grunden för vårdandet. I 
en vårdrelation sker ett utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan patient och 
sjuksköterska. Sjuksköterskan ger utrymme till patienten att berätta om sig själv och genom 
att sjuksköterskan upptäcker patientens aktuella behov, skapas möjligheter för patienten att 
få det bästa möjliga vården. Genom att sjuksköterskan visar empati och kärlek till patienten 
hjälper det patienten att inte känna sig ensam i sin situation. Det är viktigt att sjuksköterskan 
ser patienten utifrån en helhetssyn, där patientens önskningar och behov blir bemötta och 
respekterade.  

6.2 Metoddiskussion 
En litteraturstudie valdes för att kunna analysera de valda artiklarna som svarar an på syftet, 
samt att noggrann redovisa alla steg som genomförs i examenarbetet. Genomförande av en 
empirisk studie skulle vara lämplig för examenarbetets syfte, men på grund av begränsad tid 
är det inte möjligt att genomföra en sådan studie. Den valda metoden till examensarbetet är 
kvalitativ ansats eftersom syftet är att beskriva patienters upplevelser av att leva med 
tarmstomi. En kvalitativ metod ger möjlighet till en djupare förståelse för fenomenen så som 
upplevelse, erfarenheter och förväntningar (Segesten, 2017).  Evans (2002) analysmetod med 
en beskrivande syntes valdes för att minimera egna tolkningar och för att det nya 
framträdande resultatet ska ligga nära insamlade data. Detta bidrar till en ökad trovärdighet i 
arbetet. Enligt Polit och Beck (2012) står trovärdighet för sanning och förtroende vid 
bearbetning av datamaterial. För att skapa trovärdighet för examenarbetet beskrevs 
datainsamlingen med alla sök strategier och inklusionskriterier som datamaterialet skulle 
uppfylla för att kunna användas i examenarbetet. För att skapa trovärdighet beskrevs även 
exklusionskriterierna vid urval. Datainsamlingen och urvalet redovisades både skriftligt och i 
tabellform. Genom att vara objektiv och inte lägga in egna värderingar ökar examenarbetets 
trovärdighet (Polit & Beck, 2012). Författarna till examenarbetet fick ofta stanna upp och läsa 
flera gånger artiklarnas resultat och samtala för att egna känslor och tolkningar inte ska 
vävas in i resultatet. Valda artiklar söktes i databaserna Cinahl Plus och Pubmed eftersom de 
har tillgång till vårdvetenskapliga artiklar. Utifrån examenarbetets syfte identifierades 
relevanta sökord för att få fram artiklar som svarar an på syftet. Identifierade sökord var 
bland annat Ostomy, Intestinalostomy och Colostomy. Dessa sökord kombinerades med 
hjälp av AND till andra sökord bland annat experience, Body image, och Self Care för att öka 
chansen till att hitta relevanta artiklar som svarar an på syftet. Tidsintervallet begränsades 
till 2010 till 2017 för att få fram den aktuella forskningen. Enligt Polit och Beck (2012) stärks 
tillförlitligheten av resultatet om sökning vid artiklar tidsbegränsas. Författarna till 
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examenarbetet är kritisk mot att sätta en tidsbegränsning eftersom den ökar risken för att 
viktig och betydelsefull forskning som är relevant till studiens syfte går förlorad. Artiklarna 
som användes till resultatet beskriver patienters upplevelser från olika delar av världen. 
Eftersom examenarbetets resultat utgick från patienters upplevelser av att leva med 
tarmstomi ger detta en helhetsbild om patienters upplevelser utifrån olika kultur och länder, 
samt att det ökar studiens överförbarhet. Överförbarhet innebär att studien ska kunna 
genomföras på nytt med en annan population eller liknande och komma fram till samma 
resultat (Polit & Beck, 2012). Utifrån Fribergs (2017) granskningsmall gjordes en noggrann 
kvalitetsgranskning av de valda artiklarna för att säkerställa kvaliteten på artiklarna. Där de 
granskade artiklarna bedömdes ha hög eller medel kvalité. Dataanalysen genomfördes enligt 
Evans (2002) där varje enskild artikel som användes till resultatet fick ett nummer och de 
nyckelfynd som tillhörde artikeln fick samma nummer. Detta för att författarna ska kunna 
pendla mellan nyckelfynden och de ursprungliga artiklarna, för att försäkra sig om att 
innehållet i nyckelfynden stämmer överens med de ursprungliga artiklarna.  Vilket bidrar till 
välgrundade slutsatser och ökar studiens giltighet. Enligt Polit och Beck (2012) ökar 
examenarbetets giltighet när slutsatsen är välgrundade. Giltighet ska enligt Polit och Beck 
(2012) byggas på deltagarnas upplevelser, detta för att beskriva ett resultat. I resultatet 
användes citat, vilket enligt Polit och Beck (2012) ökar trovärdigheten. Dataanalysen och 
genomförandet har noggrant beskrivits, vilket stärker examenarbetets tillförlitlighet (Polit & 
Beck, 2012).  

6.3 Forskningsetisk diskussion 
Forskningsetiska processens riktlinjer och regler har följts genom hela processen i skrivandet 
av examenarbetet, för att undvika oredlighet, plagiat eller feltolkningar av resultatet (Codex, 
2017). Författarna har utgått från vetenskapliga etiskt granskade artiklar så kallade Peer-
review. En ytterligare kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklarna utfördes av författarna 
till examenarbetet utifrån Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsmall. Kvalitetsgranskningen 
av vetenskapliga artiklarna presenterades både skriftigt och i tabellform för att möjliggöra för 
andra att kontrollera kvaliteten av artiklarna. Citat användes för att öka trovärdigheten av 
examensarbetets resultat, där samtliga citat var skrivna på engelska. För att undvika tolkning 
av citaten behölls de på original språk. Referenshanteringen utfördes enligt APA- systemet 
för att tydligt återkoppla till använd källa och undvika plagiat. Författarna har hållit sig så 
objektiva som möjligt under analysen och resultatbeskrivningen. Under skrivprocessen har 
författarna haft kontinuerlig diskussion och pendlat mellan del och helhet med syfte att inte 
påverka resultatet. Vilket enligt Polit och Beck (2012) visar på att material har analyserats på 
ett objektivt sätt.  

6.4 Förslag till vidare forskning 
I examensarbetets resultat framkommer det att patienter med tarmstomi upplever 
förändringar i sin vardag och detta påverkar både patienten och deras närståendes liv i stor 
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utsträckning. Resultatet visar också att närståendes stöd har stor betydelse i patientens 
anpassning och acceptans av att leva med tarmstomi. Därför föreslår författarna en fortsatt 
forskning om närståendes erfarenheter av att ha en närstående med tarmstomi och en 
fortsatt forskning som riktar sig mot konkreta lösningar för att hjälpa tarmstomipatienter 
och deras närstående i den förändrade livssituationen.  

7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med tarmstomi. 
Att leva med tarmstomi upplevdes som utmaningar i fysiska aktiviteter och det sociala livet, 
samt att det väckte negativa känslor relaterad till den förändrade kroppsuppfattningen hos 
patienterna.  Trots detta kunde patienterna uppleva att tarmstomin har räddat deras liv. 
Både patienter och deras närstående upplevde en saknad av information och stöd från 
sjuksköterskan relaterad till tarmstomihantering och de komplikationer som uppstod. 
Genom detta resultat besvarades syftet då det beskriver tydlig hur patienterna upplevde att 
leva med tarmstomi, bestående av utmaningar men också olika faktorer som var viktiga i 
deras acceptans och anpassning till ett liv med tarmstomi. Detta bidrar till en djupare 
förståelse för patienter som lever med tarmstomi. Slutsatsen blir att tarmstomi kan innebära 
en stor omställning i livet för både patienter och deras närstående. Sjuksköterskan bör få en 
djupare förståelse för tarmstomipatienters upplevelser och genom ökad kunskap och 
kompetens bidra till en bättre vård, främja hälsa och lindra eventuell lidande hos dessa 
patienter. Sjuksköterskans bredare uppfattning om tarmstomi patienters upplevelser kan 
hjälpa både patienter och deras närstående att förbereda sig på de eventuella effekter som 
tarmstomin medför. Detta examenarbete kan eventuellt bidra till en bredare kunskap och 
djupare förståelse hos sjuksköterskor om hur patienter med tarmstomi upplever sin situation 
och därmed underlätta för sjuksköterskorna att stödja dessa patienter utifrån deras behov 
och förväntningar. 

  

 

 

 

  

 



23  

REFERENSLISTA 
Andersson, G., Engström, Å., & Söderberg, S. (2010). A chance to live: Women's experiences  
  of living with a colostomy after rectal cancer surgery. International journal of   
  nursing practice, 16(6), 603-608  

Ardigo, F. S., & Amante, L. N. (2013). Knowledge of professional about care of    
 people with ostomies and their families. Text Contexto Nursing, 22(4), 1064-1071.  
 
  Bagheri, M., Sharifan, P., Far, A. B., Pouresmail, Z., & Kavousi, F. (2017). Nurses’ Knowledge  
  About Fecal Intestinal Ostomies’s Care: A Cross-Sectional Study. Jundishapur   
  Journal of Chronic Disease Care, 6(2), 433 - 4345. 

Buch, J. (2013). Care of patients with stoma. Nursing Standard, 27(32), 49-56.  

Carvalho, S. O. R. M., Budó, M. D. L. D., Silva, M. M. D., Alberti, G. F., & Simon, B. S. (2015).  
  "With some care, we can go on": experiences of people with ostomy. Texto &   
  Contexto-Enfermagem, 24(1), 279-287.  

Cheng, F., Meng, A. F., Yang, L. F., & Zhang, Y. N. (2013). The correlation between ostomy   
  knowledge and self-care ability with psychosocial adjustment in Chinese   
  patients with a permanent colostomy: a descriptive study. Ostomy/wound   
  manage, 59(7), 35-8. 

Codex. (2017). CODEX- regler och riktlinjer för forskning hämtad den 16 januari 2018 från:  
  http://www.codex.vr.se/index.shtml  

Cross, H. H., Roe, C. A., & Wang, D. (2014). Staff nurse confidence in their skills and   
  knowledge and barriers to caring for patients with ostomies. Journal of Wound   
  Ostomy & Continence Nursing, 41(6), 560-565.  

Danielsen, A. K., Soerensen, E. E., Burcharth, K., & Rosenberg, J. (2013). Learning to live  
  with a permanent intestinal ostomy: impact on everyday life and educational  
  needs. Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing, 40(4), 407-412.   
  Management, 59(7), 35-38.  

Eriksson, K. (2014). Vårdprocessen. Stockholm: Liber AB  

Eriksson, K. (2015). Den lidande människan. Stockholm: Liber AB   

Evans, D. (2002). Systematic reviews of interpretive research: interpretive data synthesis   
  processed data. Australian Journal Of Advanced Nursing, 20(2), 22-26.    

Ferreira Umpiérrez, A. H. (2013). Living with an ostomy: perceptions and expectations from 
  a social phenomenological perspective. Texto & Contexto-Enfermagem, 22(3),  
 687-693.  

Friberg, F. (2017): Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ  
  forskning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade 
  examensarbeten. (s. 105-108). Lund: Studentlitteratur AB  

 



24  

Grant, M., McMullen, C. K., Altschuler, A., Mohler, M. J., Hornbrook, M. C., Herrinton, L. J.,  
  ... & Krouse, R. S. (2011). Gender differences in quality of life among long-term  
  colorectal cancer survivors with ostomies. In Oncology nursing forum (Vol. 38,   
  No. 5, p. 587). NIH Public Access.  

Hallen, A-M. (2016). Stomi: stöd och livskvalitet. I Vårdhandboken. Hämtad 18 januari   
  2018, från http://www.vardhandboken.se/Texter/Stomi/Stod-och-livskvalitet/  

Järhult, J. & Offenbartl, K. (2013). Kirurgiboken: vård av patienter med kirurgiska,   
  urologiska och ortopediska sjukdomar. Stockholm: Liber AB.   

Lim, S. H., Chan, S. W. C., & He, H. G. (2015). Patients’ experiences of performing self-care of  
  stomas in the initial postoperative period. Cancer nursing, 38(3), 185-193  

Lo, S. F., Wang, Y. T., Wu, L. Y., Hsu, M. Y., Chang, S. C., & Hayter, M. (2011). Multimedia   
  education programme for patients with a stoma: effectiveness evaluation. Journal of 
  advanced nursing, 67(1), 68-76.  

McMullen, C. K., Schneider, J., Altschuler, A., Grant, M., Hornbrook, M. C., Liljestrand, P., &  
  Krouse, R. S. (2014). Caregivers as healthcare managers: health management  
  activities, needs, and caregiving relationships for colorectal cancer survivors  
  with ostomies. Supportive Care in Cancer, 22(9), 2401-2408.  

O'Flynn, S. K. (2015). Encouraging change: exploring perceptions of stoma care nurses on   
  community stoma care services. Gastrointestinal Nursing, 13(8), 32-42.  

Oliveira, G. S., Bavaresco, M., Fillipini, C. B., Rosado, S. R., Dázio, E. M. R., & Fava, S. M. C.  
  L. (2014). Experiences of the family caregiver of a person with intestinal ostomy  
  due to colorectal cancer. Northeast Network Nursing Journal, 15(1).  

Persson, E., Severinsson, E., & Hellström, A. (2004). Spouses' perceptions of and reactions to  
  living with a partner who has undergone surgery for rectal cancer resulting in a  
  stoma. Cancer Nursing, 27(1), 85-91.  

Persson, E., Gustavsson, B., Hellström, A-L., Fridstedt, G., Lappas, G., Hultén, L. (2005) 
  Information to the Relatives of People With Ostomies: Is It Satisfactory and   
  Adequate? Journal of Wound, Ostomy & Continence Nursing. 32(4)   

Polit, D. F., & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for  
  nursing practice (9th ed.). Philadelphia: Lippincott & Wilkins  

Recalla, S., English, K., Nazarali, R., Mayo, S., Miller, D., & Gray, M. (2013). Ostomy care and  
  management: a systematic review. Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing, 
  40(5), 489-500.  

Segesten, K. (2017). Att välja ämne och modell för sitt examensarbete. I F. Friberg (Red.),   
  Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s. 105-108). 
  Lund: Studentlitteratur AB.   
 
 



25  

SFS (2017:30) Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad den 16  
  januari 2018 från: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-     
  lagar/dokument/svensk forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag sfs-2017-30 

SFS (2014:821). Patientlagen. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad den 16 januari                        
              2018 från: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk          
              författning ssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821 

Smith, J. A., Spiers, J., Simpson, P., & Nicholls, A. R. (2017). The psychological challenges of  
  living with an ileostomy: An interpretative phenomenological analysis. Health   
  Psychology, 36(2), 143.   

Socialstyrelsen (2017). Definition av Närstående. Hämtad 2018-02-19 från:    
  http://termbank.socialstyrelsen.se/showterm.php?fTid=272  

Sun, V., Grant, M., McMullen, C. K., Altschuler, A., Mohler, M. J., Hornbrook, M. C., &   
  Krouse, R. S. (2013). Surviving colorectal cancer: long-term, persistent ostomy  
  specific concerns and adaptations. Journal of wound, ostomy, and continence   
  nursing: official publication of The Wound, Ostomy and Continence Nurses   
  Society/WOCN, 40(1), 61.  

SSF, Svensk Sjuksköterskeförening. (2017). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad  
  2018-02-12 från: https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk    
  sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik   
  publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf  

SSF, Svensk Sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad   
  sjuksköterska. Stockholm: Svensk Sjuksköterskeförening  

Tao, H., Songwathana, P., Isaramalai, S. A., & Wang, Q. (2014). Taking good care of myself: A  
  qualitative study on self--‐care behavior among Chinese persons with a    
  permanent colostomy. Nursing & health sciences, 16(4), 483-489.  

Thorpe, G., Arthur, A., & McArthur, M. (2016). Adjusting to bodily change following stoma  
  formation: a phenomenological study. Disability and rehabilitation, 38(18),  
  1791-1802.  
 
Vujnovich, A. (2008). Pre and post-operative assessment of patients with a stoma. Nursing  
  Standard, 22(19), 50.   

Zhang, J. E., Wong, F. K., You, L. M., & Zheng, M. C. (2012). A qualitative study exploring the  
  nurse telephone follow--‐up of patients returning home with a   
  colostomy. Journal of clinical nursing, 21(9--‐10), 1407-1415.  

Zheng, M., Zhang, J., Qin, H., Fang, Y., & Wu, X. (2013). Telephone follow-up for patients 
returning home with colostomies: Views and experiences of patients and 
enterostomal nurses. European Journal of Oncology Nursing, 17(2), 184-189.  

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats vägledning  
  för litteraturbaserade examensarbeten.  (s.105-108). Lund: Studentlittera

https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk


 1  

Bilaga A: Sökmatris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Databas  Sökord/Limits/ Urval  Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Valda 
artiklar 

2018-
01-18 
 

Cinahl 
Plus 

Ostomy AND 
experience  

Eng 
2010-2017 
All adults 
Peer review 
 

 
 
56 
 

 
 
20 

 
 
4 

2018-
01-18 
 

Cinahl 
plus 

Intestinal ostomy 
AND experience 

Eng 
2010-2017 
All adults 
Peer review 
 
 

 
 
10 
 

 
 
4 

 
 
1 
 

2018-
01-24 
 

pubMed Ostomy AND body 
image 

2012-2017 
 
 
 

 
27 

 
10 

 
2 

2018-
02-21 
 
 
 

Cinahl 
Plus 

Colostomy AND 
experience 

Eng  
2010-2017 
All adults 
Peer review 
 

 
63 

 
6 

 
2 

2018-
01-24 
 

Cinhal 
plus 

Colostomy AND 
selfcare 

Eng 
2010-2017 
All adults 
Peer review 

 
30 

 
5 

 
1 



 2  

Bilaga B: Kvalitetsgranskningsmall 
 
 
 
 
 
 
                           Frågorna  

            
                                                   Artiklar  

1  2      3      4  
 

   5  

  

  6  

  

   7  

  

  

   8       9  10    

  

1. Finns det ett tydligt problem formulerat?   Ja  Ja    Ja   Ja  Ja  Ja   Ja  Ja  Ja   Ja     

2. Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna?  Ja  Ja   Ja   Ja  Ja    Ja   Ja  Ja   Ja   Ja     

3. Finns det omvårdnadsvetenskaplig 
teoribildning beskriven?   

Nej  Nej   Nej  Nej  Nej  Nej   Nej  Nej  Nej   Nej     

4. Är syftet klart formulerat?   Ja  Ja   Ja  Ja  Ja   Ja   Ja  Ja  Ja   Ja     

5. Är metoden tydligt beskriven?   Ja  Ja    Ja   Ja  Ja   Ja   Ja  Ja  Ja   Ja      

6. Är undersökningspersonerna beskrivna?   Ja  Ja   Ja   Ja  Ja   Ja   Ja  Ja  Ja   Ja     

7. Är data tydligt analyserat?   Ja  Ja    Ja  Ja  Ja   Ja   Ja  Ja  Ja    Ja      

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter 
ihop?  

Ja  Ja   Ja   Ja  Ja  Ja   Ja  Ja   Ja   Ja    

9. Är resultatet klart och tydligt?   Ja  Ja   Ja   Ja  Ja   Ja   Ja  Ja  Ja   Ja     

10. Har författarna tolkat studiens resultat?   Ja  Nej   Ja   Ja  Ja   Ja   Ja  Ja  Ja   Ja     

11. Finns det argument som förs fram?   Ja   Ja   Ja   Ja  Ja   Ja   Ja  Ja   Ja    Ja     

12. Förs det några etiska resonemang?   Ja   Ja   Ja  Ja  Nej   Ja   Ja   Nej  Ja     Ja     

13. Finns det en metoddiskussion?   Ja   Nej   Ja   Nej  Ja   Ja   Nej  Ja  Nej   Ja    

14. Sker en återkoppling till teoretiska antagande, 
till exempel vårdvetenskapliga  

Nej   Nej   Nej   Nej   Nej   Nej   Nej   Nej    Nej    Nej    

Poängskala  12  10  12  11  11  12  11  11  11  12    

Kvalitet  Hög  Medel   Hög  Hög   Hög   Hög    Hög   Hög   Hög  Hög    
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Bilaga C: Artikelmatris 

Författarna Syfte Metod Resultat Urval Kvalité  Artikel 
nr. 

Andersson, G., 
Engström, Å., 
Söderberg, S. (2010).  
 
A chance to live: 
Women´s experiences 
of living with a 
colostomy after rectal 
cancer surgery.  
 
International journal 
of nursing practice 
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upplevelse av 
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Tematisk 
analysmetod. 
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Carvalho, S. O. R. M., 
Budó, M. D. L. D., 
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G. F., & Simon, B. S. 
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 "with some care, we 
can go on": 
experiences of people 
with ostomy. 
 
Text context nursing 
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undersöka hur 
stomipatienter 
upplever 
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Fenomenologi  
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Learning to live with a 
permanent intestinal 
ostomy: impacton 
everyday life and 
educational needs.  
 
Journal of Wound 
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kontrollbehov av 
tarmstomins 
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tarmstomi. 
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Ferreira, Umpierrez H. 
A. (2013). 
 
Living with an ostomy: 
perceptions and 
expectations from a 
social 
Phenomenological 
perspective 
 
Texto & Contexto-
Enfermagem 
 
Land: Uruguay 
 

Syftet med 
studien är att 
få en 
förståelse för 
förändringar 
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patienters 
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Fenomenologisk 
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Intervjuer(n=9) 
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med både män 
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49 till 72 åringar 
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Grant, M., McMullen, 
CK., Altschuler, A., 
Mohler, MJ. 
Hornbrook, MC., 
Herrinton, LJ., Wendel, 
CS., Baldwin, CM., 
Krouse, RS. (2011).  
 
Gender differences in 
quality of life among 
longterm colorectal 
cancer survivors with 
ostomies. 
 
In Oncology nursing 
forum 
 
Land: USA 

Syftet är att 
beskriva 
skillnader i 
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mellan könen 
av att leva 
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Kvalitativ metod 
 
Direktiv och 
summativ 
innehållsanalys 
 
Gruppdiskussioner. 
(n= 8 grupper, 4 
grupper med män 
och 4 grupper med 
kvinnor)  
 
 

Upplevde 
begränsningar vid 
kost, sexualitet, 
aktiviteter och 
sömn. Upplevde 
en förändrad 
kroppsuppfattning. 
Viktigt med stöd 
från närstående. 
Viktigt med inre 
styrka för att 
hantera livet med 
tarmstomi genom 
humor. 
 

33 deltagare.  
Över 18 år.  
 
Båda män och 
kvinnor. 
 
Kolostomi 

Hög 5 

Lim, S.H., Chi Chan, S. 
W., & He, H-G. (2015).  
 
Patients` experiences 
of performning self-
care of stomas in the 
initial postoperative 
period.  
 
Cancer nursing 
 
Land: Singapore 
 

Syftet är att 
undersöka 
stomi 
patienters 
erfarenheter 
av att sköta 
sin stomi i den 
postoperativa 
perioden 

Kvalitativ metod 
Deskriptive 
semistrukturerad 
intervju 
n=12), 
Tematisk analys 

Upplevde brist på 
information 
angående 
stomihantering. 
Närståendes 
delaktighet var 
betydelsefullt. 
Upplevde 
begränsningar i 
vardagen. 
Viktigt att vara 
självständig vid 
stomihaneringen. 

12 deltagare 
med 1 månads 
erfarenhet i den 
postoperativa 
fasen på 
sjukhuset. 
 
7män och 
5kvinnor 
40-72 åringar.  
Kolostomi 

Hög 6 
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Smith, J., Spiers, J., 
Simpson, P., & 
Nicholls, A. (2017).  
 
The psychological 
challenges of living 
with an ileostomy: An 
interpretative 
phenomenological 
analysis. Healt 
psychology. 
 
Health Psychology 
 
Land: Storbritannien 
 

Syftet är att förstå 
upplevelsen av de 
psykologiska 
utmaningarna av 
att leva med en 
ileostomi,  
 

Kvalitativ metod.  
tolkningsfenomenologisk 
analys 
Semistrukturerade 
Intervjuer via 
telefon/Skype eller 
ansikte mot ansikte som 
varande ca.1h. 
 

Upplevelse av 
förändrad 
självkänsla och 
kroppsuppfattning. 
Begränsningar i 
intimitet. 
 
Upplevde 
tarmstomin som 
en möjlighet, vilket 
ökade deras 
självförtroende. 
Viktigt med 
familjens stöd 

21 deltagare  
med 
ileostomi. 
 
Ålder 23-72. 
 
11 kvinnor, 
10 män 
 

Hög 7 

Sun, V., Grant, M., 
McMullen, Carmit K., 
Altschuler, A., Moler, 
M Jane., Hornbrook, 
Mark C., Herrinton, 
Lisa J., Baldwin, Carol 
M., Krouse, Robert S. 
(2013). 
 
Surviving colorectal 
cancer: long-term, 
persistant ostomy-
specific concerns and 
adaptations. 
 
Journal of wound, 
ostomy, and 
continence nursing 
 
Land: USA 

Syftet är att 
beskriva ihållande 
stomi specifika 
problem och 
anpassningar hos 
kolonrektal cancer 
patienter 

Kvalitativ metod.  
 
Intervjuer 8 
fokusgrupper, kvalitativ 
innehållsanalys. 

Upplevelse av 
förändrad kost och 
aktiviteter. Oro 
över lukt på 
allmänna platser. 
Humor sågs som 
ett sätt att hantera 
livet med 
tarmstomi 
 

Minst 5 år 
med 
kolostomi 
och 
ileostomi  
 
43 till 
92åringar 
 
Både män 
och kvinnor 
163 
deltagare 
 
 

Hög  8 

Tao, H., Songwathana, 
P., Isaramalai, SA., 
Wang, Q. (2014) 
 
Taking good care of 
myself: a qualitative 
study on self-care 
behavior among 
chinese persons with a 
permanent colostomy. 
 
Nursing & health 
sciences 
 
Land: Kina 
 

Syftet är att 
beskriva hur 
kolostomipatienter 
i en kinesisk kultur 
sköter sin stomi. 
 

Kvalitativ metod  
Induktiv innehållsanalys,  
Intervjuer med öppna 
frågor(n=6) 
 
 

Brist på stöd från 
sjuksköterskan 
påverkade 
patienternas 
självständighet vid 
stomiskötseln.  
Närståendes stöd 
viktigt för 
självständig 
hantering av 
kolostomin.  
Begränsningar 
gällande bl.a. kost, 
fysisk aktivitet, 
sociala livet och 
intimitet.  

7 deltagare, 
4män och 3 
kvinnor. 
 
39 till 68 
åringar 
 
Kolostomi 
minst ett år 
 

Hög 9 
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Positiv attityd 
upplevdes 
underlätta 
anpassningen och 
acceptansen av att 
leva med 
tarmstomi. 
 

 

Torpe, G., Arthur, A., 
& McArthur, M. 
(2016).  
Adjusting to bodily 
change followning 
stoma formation: a 
phenomenological 
study.  
 
Disability and 
rehabilitation 
 
Land: Storbritannien 
 

Syftet är att förstå 
upplevelsen av 
kroppsliga 
förändringar i 
samband med en 
stomi. 
 

Kvalitativ metod, 
Longitudinellt 
fenomenologisk 
studie,  
Ostrukturerade 
intervjuer(n=12)  
Iterativ 
dataanalys 

Upplevde en 
förändrad 
självkänsla och 
kroppsuppfattning. 
  
Upplevelse av 
begränsningar i 
sociala livet. 
Ökat 
självförtroende när 
stomin var 
hanterbar. 
Viktigt med 
anhörigas stöd. 

12 deltagare 
med 
temporär 
och 
permanent 
kolostomi 
eller 
ileostomi.  
Män och 
kvinnor 
Har haft 
stomi i minst 
9 månader  
 
30 till 70 
åringar 
 

Hög 10 
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