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Abstrakt 
Ileostomi och kolostomi är vanligt förekommande inom vården. 
Ileostomi och kolostomi är ett kirurgiskt ingrepp som  innebär en 
öppning på buken där en del av tarmen tas fram genom bukväggen och 
läggs ut mot huden med syfte att tömma avföring. Orsaker till detta 
kan vara sjukdom i tarmen eller andra skador som gjort att tarmen 
förlorat sin funktion. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 
människors upplevelser av att leva med ileostomi och kolostomi. 
Tretton vetenskapliga artiklar analyserades genom kvalitativ 
innehållsanalys med manifest ansats. Detta resulterade i sex 
kategorier: Att vara orolig och osäker, Att känna sig annorlunda, Att 
känna rädsla att andra ska upptäcka stomin, Att värdesätta relationer, 
Att känna sig obekväm i intima situationer, Att försonas med den nya 
situationen. Resultatet visade på att många kände sig oroliga och 
osäkra i den nya situationen på grund av stomin och att det tog tid att 
känna försoning. Slutsatsen visar att information och goda relationer 
hade stor betydelse för att kunna hantera situationen. Denna 
litteraturstudie ger en ökad förståelse för människor som ska genomgå, 
eller har genomgått stomioperation och detta är av värde för att kunna 
erbjuda en god omvårdnad. 

 
Nyckelord: Ileostomi, kolostomi, leva med, upplevelser, omvårdnad 
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När människan drabbas av sjukdomar i tarmen eller andra traumatiska händelser som gör att 

tarmen förlorat sin funktion kan en stomi bli aktuell (Kirkwood, 2005). Ileostomi och 

kolostomi är ett resultat av en åtgärd när tarmen inte fungerar normalt. Detta är osynligt för 

omvärlden men synligt och påtagligt för människan som lever med detta. Ileostomi och 

kolostomi innebär en förändring och påfrestning för den enskilda människan. Hur sjukdom 

upplevs påverkas av hur människan upplever sig själv och hur andra människor bemöter och 

hanterar situationen (McGrouther, 1996). Toombs (1993, s. 51, 90-91) menar med begreppet 

den levda kroppen att kroppen är närvarande i sin frånvaro hos en frisk människa och att 

kroppen tas för given. När människan blir sjuk blir kroppen påtagligt närvarande och 

människan blir därför medveten om sin kropp. Kroppen upplevs som ett objekt och gör sig 

uppmärksammad genom att vara ovälkommen. Detta innebär att människan inte längre är sin 

kropp. Nyman, Andersson, Spak och Hensing (2008) menar att närvaro av sjukdom kan 

påverka upplevelsen av hälsa. Vid sjukdom påverkas relationer, livssituation och fysiska 

funktioner vilket kan förändra upplevelsen av hälsa. 

 

Sjukdom kan frambringa ett lidande och en känsla av ovisshet och osäkerhet. Det kan vara 

svårt att handskas med dessa känslor eftersom de kan bli stressfaktorer. Många människor 

med sjukdom försöker genom olika tillvägagångssätt hantera dessa känslor på ett bra sätt 

genom att söka stöd i kampen mot lidandet hos exempelvis vårdpersonal och sociala kontakter 

(Neville, 2003). Vid sjukdom kan självbilden förändras och det kommer att ta tid att anpassa 

sig och acceptera denna förändring (Black, 2004). Sjukdom innebär en förändring som gör att 

människor måste anpassa sig till en ny situation och genomgå en process (McArthur, 

Richardson & Thorpe, 2009). Processen benämns med begreppet transition och med det 

menas ett skifte eller en övergång hos människor. Begreppet är viktigt inom omvårdnad 

eftersom förståelse och stöd är en förutsättning för att kunna genomgå detta. Transition är inte 

bara ett annat ord för förändring utan en psykologisk process där anpassning kan ske till den 

förändring som redan skett. Bilden av den egna kroppen kan komma att förändras i samband 

med stomi och den nya bilden kan vara beroende av människans tidigare situation och 

erfarenheter (Kralik, Visentin & Van Loon, 2005). 

 

När en person drabbas av sjukdom krävs det att denna har en känsla av hopp för att kunna 

hantera sin sjukdom på ett bra sätt. Hoppet finns oftast djupt inne hos människan vilket kan 

vara till hjälp att bevara det positiva. Hoppet gör så att sjukdom och lidande kan hållas på 

avstånd och det gör det lättare att kunna sätta upp mål i livet eftersom hoppet alltid är 
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eftersträvansvärt, det kan exempelvis handla om att uppnå hälsa eller att lära sig hantera sin 

sjukdom (Hammer, Mogensen & Hall, 2009). 

 

Wondergem (2007) beskriver att kolostomi och ileostomi kan vara permanenta eller 

temporära. Temporära stomier kan vara aktuellt om tarmen tillfälligt behöver avlastas medan 

permanenta stomier främst används vid olika sjukdomar i tarmen. Ileostomi innebär att 

tunntarmen tas fram genom bukväggen och läggs ut mot huden, stomin placeras på magens 

högra sida så tömning av avföring kan ske. De vanligaste orsakerna till ileostomi är ulcerös 

colit, crohns sjukdom, avföringsinkontinens, tjocktarmscancer eller annan skada i tjocktarmen 

(Wondergem, 2007). Vid ileostomi separeras tunntarmen från tjocktarmen vilket leder till att 

tarmens absorptionsförmåga av mineralämnen och vitaminer förloras. En varierad och 

balanserad kost är därför av stor vikt för den stomiopererade patienten. Tömning av avföring 

sker regelbundet både dag och natt i en stomipåse som är ansluten till tunntarmen ovanpå 

buken. Under en 24-timmarsperiod töms mellan 350-800 ml mjuk/flytande avföring 

kontinuerligt i stomin (Fulham, 2007). Kolostomi innebär att ändtarmen eller sista delen av 

tjocktarmen tas bort och läggs ut genom bukväggen på vänster sida (Kirkewood, 2005). Detta 

gör att tarmen bibehåller sin naturliga absorptionsförmåga av vätska, mineralämnen och 

vitaminer (Fulham, 2008). De vanligaste orsakerna är cancer i tjocktarmen, divertikulit, 

avföringsinkontinens och trauma. Tömning av fast avföring sker i en stomipåse och denna 

byts efter behov en till tre gånger om dagen och ersätts då med en ny påse (Wondergem, 

2007). Ileostomi kan upplevas som mer påfrestade än kolostomi eftersom lös avföring 

konstant töms i stomin (Kirkwood, 2005).  

 

Sjuksköterskan bör ha kunskap och förståelse för hur det kan vara när det sker en förändring i 

människors liv, genom att ha kunskap om den nya situationen är det enklare ge information 

och stöd. Människor med stomi är vanligt förekommande inom vården och därför är det en 

förutsättning att ha en förståelse för deras situation för att kunna utföra en god omvårdnad. 

Detta innebär bland annat kunskap om hur en stomi fungerar, ge svar på funderingar som kan 

finnas inom familjen, erbjuda stödgrupper samt ge information om självbild, arbetsliv och 

sexualitet. Det handlar om att hjälpa patienten att känna trygghet i den nya situationen genom 

att skapa en trygg tillvaro och motivera patienten till att se möjligheterna istället för hinder 

(Brown & Randel, 2005). Det är av betydelse att belysa upplevelser av att leva med kolostomi 

och ileostomi eftersom den inte gör andra påminda när den inte är synlig. Det kan därför vara 

lätt att glömma bort att prata om människors upplevelser kring stomin. Att prata och få 
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förståelse om människors upplevelser gör oss påminda om deras situation (Juul, Prieto & 

Thorshen, 2005). Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelser av 

att leva med kolostomi och ileostomi. 

 

Metod 

Utifrån denna studies syfte valdes litteraturstudie som det mest lämpliga att genomföra 

eftersom det ger en grundlig översikt av befintlig kunskap i området samt möjliggör 

identifiering av kunskapsluckor (Polit & Beck, 2008, s. 105-107). 

Datainsamling 

Vetenskapliga artiklar har legat till grund för vårt arbete. En pilotsökning utfördes för att hitta 

relevanta sökord och få en bild av kunskapsläget, utifrån detta inkluderades kolostomi och 

ileostomi. Inklusionskriterier som använts var att artiklarna skulle vara vetenskapligt 

granskade, publicerade i en vetenskaplig tidsskrift och vara av kvalitativ metod. En artikel 

som använts var både kvalitativ och kvantitativ, där den kvalitativa delen analyserades. 

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och publicerade mellan 1990-2011. Vidare kriterier 

var att studierna skulle handla om kolostomi och ileostomi samt involvera både kvinnor och 

män. Studien har fokuserats på upplevelser hos personer som levt med sin stomi minst ett år. 

Exkludering har skett av andra typer av stomier. Systematisk litteratursökning gjordes i 

databaserna Cinahl, PsycInfo och PubMed. En manuell sökning har utförts utifrån andra 

vetenskapliga artiklars referenslistor och detta resulterade i tre artiklar. Sökord som använts 

redovisas i tabell 1.  

Tabell 1 Översikt av litteratursökning (n=10) 
Syftet med sökning: upplevelsen av att leva med ileostomi 
Sökn  *)  Söktermer   Antal träffar  Antal valda 
PsycInfo 2011 01 27  
 
1 FT Stoma   
2 FT Stoma AND coping behaviour    12  
3 FT Ostomy 479  
4 FT Ileostomy 82  
5 FT Colostomy 198  
6 FT Ileostomy AND Colostomy         45  
7 FT Ileostomy OR Colostomy 235  
8 FT 7 AND Quality of life 96  
9 FT 7 AND Experiences 53  
10 FT 7 AND Identity 19  
11 FT 7 AND Sexuality 36  
12 FT 7 AND Narrative 11  
13 FT 7 AND Adjustment 107  
14 FT 7 AND Psychological 164  
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Tabell 1 (forts.) Översikt av litteratursökning (n=10) 

Sökn  *)  Söktermer  Antal träffar  Antal valda 
CINAHL 2011 01 17   
     
1 FT Stoma  880  
2 FT Ileostomy AND Quality of life  61 1
3 FT Stoma AND care 612  
4 FT Ostomy AND experience  105 1
5 FT Ostomy AND support 245  
6 FT Ileostomy 483  
7 FT Stoma AND living 38  
8 FT Colostomy 695  
9 FT Ostomy 3007  

CINAHL 2011 01 24   

     
1 FT Healthcare AND stoma  22  
2 FT Psycological AND stoma 104  
2 FT Stoma AND health 184  
3 FT Ostomy AND experiences 33 2
4 FT Expressions AND loss 78  
5 FT Stoma AND sexuality 1  
6 FT Stoma AND qualitative 2  
7 FT Living AND short bowel 8 1
8 FT Bowel cancer AND treatment  55  
9 FT Body image AND stoma      76 1

PubMed 2011 01 17   

     
1 MSH Narrative 9560  
2 FT Stoma 5814 1
3 FT Life 675688  
4 FT Emotions 137971  
5  2 AND 3 737  
6  1 AND 2 3  
7 FT Experiences 93653  
8  2 AND 7 620  
9 MSH Nursing 509423  
10  2 AND 9 666  
11  2 AND 9 AND 3 122  
12 FT Ostomy surgery 32668  
13  7 AND 12 223 1
14 FT Quality of life 156576  
15 FT Stomas  1406  
16  14 AND 15 152  
17 FT Colostomy 9761  
18 FT Psychological 290553  
19  17 AND 18 263  
20 FT Ileostomy 6769  
21  20 AND 14 398 1
22 FT Short bowel syndrom 3094  
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Tabell 1 (forts.) Översikt av litteratursökning (n=10) 
Sökn  *)  Söktermer  Antal träffar        Antal valda 
23  22 AND 14 232  
24  14 AND 17 AND 20 97  
25 FT Coping 99946  
26  25 AND 20 113  
27 MSH Ostomy  32779  
28 FT Sexuality 95718  
29  27 AND 28 161 1
*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT –fritext sökning. 
 

Kvalitetsgranskning och urval 

Kvalitetsgranskning av de valda artiklarna har utförts med hjälp av ett granskningsprotokoll 

för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Willman, Stoltz & Batsevani, 2006, 

s. 156-157).  Protokollet har modifierats för att passa artiklarnas utformning. Artiklarna 

graderades utifrån protokollet med bedömning hög, medel och låg beroende på bland annat 

studiernas problemformulering, urval, metod, giltighet och resultat. Varje punkt på 

granskningsprotokollet besvaras med ja/nej/vet ej som omvandlas till procent och utifrån detta 

får artikeln poäng som resulterar i betyget hög, medel eller låg (Willman et al, 2006, s. 95-96).  

Kvalitetsgranskningen presenteras i tabell 2. 

Tabell 2 Kvalitetsgranskning av artiklar (n=13) 
Författare/år Typ av 

studie 
Deltagare Metod  Huvudfynd Kvalitet 

Annells, 2006 Kvalitativ 4 kvinnor och 2 
män 

Hermeneutisk 
fenomenologis
k studie. 
Ostrukturerade 
intervjuer 

Okontrollerade gaser 
påverkade existensen 
i olika grader, ibland 
på ett dramatiskt sätt 

Hög 

Allan,  Gerstle,  
Griffiths,  Nicholas,  & 
Swan, 2008 

Kvalitativ 23 män och 14 
kvinnor 

Intervjuer och 
diskussioner. 
Statistisk 
metod 

Jobbsituationen hade 
inte påverkats efter 
operationen. Stomin  
underlättade istället 
tarmsjukdomen 

Hög 

Beitz, 2006 Kvalitativ 4 män och 6 
kvinnor 

Intervjuer. 
Fenomenologis
k analys 

Det visade på 
mesatadels positiva 
effekter efter 
operationen 

Hög 
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Tabell 2  (forts.) Kvalitetsgranskning av artiklar (n=13) 
Författare/år Typ av 

studie 
Deltagare Metod  Huvudfynd Kvalitet 

Berglund, Carlsson & 
Nordgren, 2001 

Kvalitativ 6 Semistrukturerade 
intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 
Statistisk metod  

Att livet med stomi 
innebar en 
försvårad 
livssituation med 
bekymmer och 
begränsningar 

Hög 

Berterö & Honkala,  
2009 

Kvalitativ 17 Kvinnor Ostrukturerade 
intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Att livet med stomi 
påverkade och 
begränsade det 
dagliga livet. 

Hög 

Deeny & McCrea, 
1991 

Kvalitativ 6 Ostrukturerade och 
strukturerade 
intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

De fysiska behoven 
upplevdes i större 
utsträckning bli 
tillgodosedda än de 
psykiska. 

Medel 

Hellström & Persson, 
2002 

Kvalitativ 5 män och 4 
kvinnor 

Ostrukturerade 
intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Operationen hade 
påverkan på flera 
olika sätt och 
genom 
information, stöd 
och kunskap från 
vårdpersonal kunde 
situationen 
underlättas. 

Medel 

Kelly, 1992 Kvalitativ 45 Semistrukturerade 
intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Sälvbilden och 
identiteten 
förändrades i 
samband med 
kolostomi och 
ileostomi 

Hög 

Notter & Burnard, 
2005 
 
 
 
 
 
Salter, 1991 
 
 
 
 
Savard & 
Woodgate, 2009 

 7 Ostrukturerad
e intervjuer 
med  
fenomenologi
sk ansats 

Stomin 
påverkade 
det dagliga 
livet vilket 
ledde till 
en negativ 
självbild. 

Medel 

 

Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
Kvalitativ 

50 kvinnor 
 
 
 
 
 
 
7 deltagare 
 
 
 
 
6 deltagare 

Intervjustudie. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
 
 
 
Ostrukturerade 
intervjuer med 
fenomenologisk 
ansats. 
 
Ostrukturerade 
intervjuer med 
fenomenologisk 
ansats. 
 

Det väntade 
måendet efter 
operation 
överensstämde inte 
med hur de 
egentligen mådde 
 
Stomin påverkade 
det dagliga livet 
vilket ledde till en 
negativ självbild. 
 
Den psykiska 
förändringen som 
kan uppkomma i 
samband med 
sjukdomen kan bli 
en stressfaktor 

Hög 
 
 
 
 
 
 
Medel 
 
 
 
 
Hög 
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Tabell 2  (forts.) Kvalitetsgranskning av artiklar (n=13) 
Författare/år Typ av 

studie 
Deltagare Metod  Huvudfynd Kvalitet 

Svantesson-
Martinsson, Josefsson 
& Ek, 1991 

Kvalitativ/ 
kvantitativ 

23 män och 14 
kvinnor 

Intervjuer och 
diskussioner. 
Statistisk 
metod 

Jobbsituationen hade 
inte påverkats efter 
operationen. Stomin  
underlättade istället 
tarmsjukdomen. 

Hög 

Williams, 2006 Kvalitativ 1 man Berättande 
intervju. 
Fallstudie. 

Det upplevdes 
frustrerande att inte 
kunna prata med 
sjukvårdspersonal 
om sexuella frågor  

Medel 

  

Dataanalys 

Litteraturstudien är baserad på 13 artiklar och har analyserats med kvalitativ innehållsanalys 

utifrån manifest ansats (Elo & Kyngäs, 2007). Metoden ger förståelse för upplevelser och 

känslor med betoning på den individuella situationen. Det handlar om få en helhet och 

förståelse mellan syfte och sammanhang (Downe-Wamboldt, 1992).  

 

I denna studie har kvalitativ innehållsanalys använts inspirerad av Downe-Wamboldt (1992). 

Artiklarna lästes igenom i sin helhet för att få förståelse för innehållet. Insamlade data 

granskades återigen och därefter plockades textenheter ut. Textenheterna bestod av en eller 

flera meningar som beskrev en upplevelse. Efter detta skedde en översättning och 

kondensering av textenheterna vilket innebar att kärnan i upplevelsen bibehölls. Ett 

kategorisystem skapades där de textenheter med liknande kärna sammanfördes och bildade 

kategorier. Kategoriseringen skedde i steg till dess att varje textenhet endast passade in i en av 

kategorierna. De sammanställda slutkategorierna presenteras i resultatet. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i sex kategorier se Tabell 3. Kategorierna presenteras i löpande text och 

illustreras med citat från artiklarna. 
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Tabell 3 Översikt av kategorier (n=6) 

 

Kategorier 

Att vara orolig och osäker 
 
Att känna sig annorlunda 
 
Att känna rädsla och skam  
 
Att värdesätta relationer  
 
Att känna sig obekväm i intima situationer 
 
Att försonas med den nya situationen 

 
Att vara orolig och osäker  

I studier (Beitz, 2006; Deeny & McCrea, 1991; Hellström & Persson, 2002; Kelly, 1992; 

Salter, 1992) beskrev personer känslomässig chock efter operationen, att se och känna på 

stomin var en skrämmande upplevelse. Många kände avsmak och förlägenhet  även 

depression och förnekelse var vanligt förekommande. Dessa känslor i kombination med 

stomin gjorde att de kände sig osäkra i sin nya situation. 

 

It looks like a piece of raw meat. The worst of it was when the staff told me to 
change the appliance myself – to wipe and change it (Hellström & Persson, 
2002, p. 105) 

 

I studier (Annells, 2006; Deeny & McCrea, 1991; Hellström & Persson, 2002; Notter, & 

Burnard, 2005; Williams, 2006) beskrev personer att det var svårt att förstå sig på stomin både 

ur funktionssynpunkt och dess oförutsägbarhet. Detta skapade osäkerhet inför stomin och de 

kände att de ville ha en ständig uppsikt över stomin.  

 

I Deeny och McCrea´s (1991) studie beskrev personer behovet av information för att bli 

tryggare i situationen eftersom de också hade behov av att uttrycka rädsla och oro. Att inte 

veta kunde leda till att personerna blev otrygga i situationen och därför var det av vikt att få 

information om exempelvis byte av stomi, kost och sexuella aspekter. Personer  tyckte att 

manualer och grundligare information innan operation skulle ha varit till hjälp. De uttryckte 

att vårdpersonalen inte förstod deras behov av information. 
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They put their arm around me and said don’t worry about it. Well, that makes 
you angry because you think, well its all right for them – they are not having 
the operation (Deeny & McCrea, 1991, p. 43) 
 

 

Att känna sig annorlunda 

I flera studier (Allan, Gerstle, Griffiths, Nicholas, & Swan, 2008; Hellström & Persson, 2002 

Kelly, 1992; Salter, 1992; Savard & Woodgate, 2009) uttryckte personer att de fått en 

förändrad kroppsuppfattning i samband med stomin. Detta hade haft konsekvenser på hur de 

såg på sig själva och sin egen kropp. Många beskrev att de kände sig annorlunda gentemot 

andra och hur de upplevt sig själv tidigare. Vissa pratade om känslor av att känna sig onormal 

på grund av stomin. Personer kände inte igen sin egen kropp och den upplevdes då som ett 

främmande objekt. I Beitz (2006) studie valde personer att beskriva sina kroppar i tredje 

person samt benämnde ileostomin som ”det”. 

 

I studier (Berterö & Honkala, 2009; Kelly, 1992; Salter, 1992; Savard & Woodgate, 2009; Ek, 

Josefsson & Martinsson, 1991) beskrev personer att kroppen kunde bli ett hinder i aktiviteter 

vilket förstärkte känslan av att vara annorlunda när dem inte kunde delta i de aktiviteter dem 

önskade. Vidare i studier (Allan et al., 2008; Beitz, 2006; Berterö & Honkala, 2009; 

Hellström & Persson, 2002; Kelly, 1992; Savard & Woodgate, 2009) beskrev personer 

känslor av att vara annorlunda och ha nedsatt självrespekt, självförtroende och självkänsla. 

Vanligt förekommande upplevelser hos personer var att känna sig annorlunda och detta 

orsakade känsla av skam och frustration. De frågade sig varför just de skulle drabbas och 

beskrev det som en mardröm. 

 

I just felt different. I was alright when I was in hospital. But when I came out, 
and I started to go out and about again with my friends, I felt a bit different...I 
thought it wasn´t fair...You feel jealous somehow...you wonder why its 
happend to you (Kelly, 1992, p. 399). 

 
I studier (Berterö & Honkala, 2009; Deeny & McCrea, 1991; Kelly, 1992; Notter, & Burnard, 

2005; Savard & Woodgate, 2009) beskrev personer en känsla av att vara annorlunda i 

jämförelse med andra eftersom det inte märks på utsidan. De uttryckte även att de upplevde 

ett lägre värde som människa gentemot andra. Deras förändrade bild av kroppen resulterade i 

att de var mycket försiktiga med hur de presenterade sig själva. De pratade och agerade på ett 

sätt som kunde dölja den sanna känslan över sig själv inför andra. Personer beskrev förändrad 
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upplevelse av sig själv och känsla av att vara mindre värd. I studien Deeny och McCrea 

(1991) beskrev en kvinna upplevelse av att känna sig som en halv kvinna och halv man när 

hon stod upp och tömde stomin i toaletten. Det kändes inte naturligt att göra detta som kvinna. 

 

I felt less feminine…I tought look at me who´d want to touch that…my smooth 
skin had gone, my stomach looked awful…how could I ever lie on a beach 
again, what would my husband think, would he still want me (Burnard & 
Notter, 2005, p. 152) 

 

I studier (Kelly, 1992; Savard & Woodgate, 2009) beskrev personer att stomin innebar 

döljande och avslöjande av självet beroende på hur mycket deltagarna var beredda att möta 

det sanna jaget gentemot familj och vänner. Det var svårt att skilja på det offentliga jaget och 

jaget med stomi.  

 

Att känna rädsla och skam  

I studier (Annells, 2006; Beitz, 2006; Berglund, Carlsson & Nordgren, 2001; Berterö & 

Honkala, 2009; Hellström & Persson, 2002; Notter, & Burnard, 2005; Salter, 1992; Williams, 

2006) uttryckte personer oro och rädsla för lukt, läckage och gaser. Detta var något som 

förknippades med pinsamhet och orsakade kroppsliga begränsningar i deras dagliga liv. 

Gaserna kunde komma okontrollerat och fylla stomipåsen vilket gjorde den synlig genom 

kläderna. Överskott av gaser eller stora tömningar av avföring vid ett och samma tillfälle 

kunde i sin tur leda till läckage.  

 
Spreading across my stomach repulsive…it isn´t normal…it smelt…I couldn´t 
seem to get the smell off me no matter how much I washed (Notter & Burnard, 
2005, p. 153). 

 

I studier (Annells, 2006; Beitz, 2006; Berterö & Honkala; 2009; Hellström & Persson, 2002; 

Notter, & Burnard, 2005) beskrev personer att lukten som kunde avges från stomin var 

hemsk. Upplevelsen av att känna lukten från stomin i sociala sammanhang skapade panik för 

att andra kunde upptäcka vem som orsakat lukten.  

 

If I had walked out, people would think that it was me, though if the smell 
remained, they would not necessarily think that it was me. But I could not be 
sure, so I stayed (Annells, 2006, p. 522) 
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Detta ledde i sin tur att många tyckte det var jobbigt och skamfullt att tömma stomipåsen på 

toaletter där andra kunde känna lukten. I en studie av Hellström och Persson (2002) beskrev 

personer att lukten från stomin som hemsk och att andra utanför toaletten kunde känna lukten. 

Vidare i studie Notter och Burnard (2005) beskrevs upplevelse av panik vid besök på 

offentliga toaletter där väggarna var separerade från golvet ”…anyone next door would have 

seen what I was doing…I wanted to cry…”. 

 
I studier (Berterö & Honkala, 2009; Hellström & Persson, 2002; Kelly, 1992; Savard & 

Woodgate, 2009) uttryckte personer att de undvek situationer och aktiviteter där de kände sig 

blottade eller på något sätt avslöjade stomin för andra. Detta ledde i sin tur till att många valde 

bort aktiviteter eller sociala sammanhang och isolerade sig. Andras negativa reaktioner kunde 

upplevas som ett problem. I Berterö och Honkalas (2009) studie beskrevs upplevelsen av att 

klä av sig och vara naken i offentliga omklädningsrum som något svårt vilket orsakade att 

personer inte ville delta utan istället föredrog att titta på. 

 
I studier (Allan et al., 2008; Hellström & Persson, 2002; Kelly, 1992; Savard & Woodgate, 

2009) beskrevs känslor av skam på grund av stomin och rädsla för att andra skulle upptäcka 

och döma dem. Det upplevdes som skamfullt och förnedrande om andra skulle upptäcka 

stomin och det resulterade i en ständig kamp att dölja stomin. 

 

When we dance now,...I have a problem with that. It´s so wrong, it´s so weird. 
I´m just so afraid because it´s kind of  feelable, like the plastic ring. So I´m 
just afraid that someone is going to feel it and say What is that? ( Allan et al.,  
2008, p. 3) 

 

I studier (Berterö & Honkala, 2009; Hellström & Persson, 2002; Savard & Woodgate, 2009) 

berättade personer om behovet att bära lösittande kläder som dolde stomin men även för att 

slippa tryck mot stomin. Det kunde betyda att hela garderoben fick bytas ut. För många var 

det påfrestande att inte kunna klä sig som förut. Syftet med att dölja stomin var att andra inte 

skulle upptäcka den. I Savard och Woodgates (2009) studie framkom det att största bekymret 

var att bevara stomin osynlig för andra och därför användes större kläder som inte kunde 

avslöja stomin. 

 

Att värdesätta relationer 

Personer berättade om betydelsen av att ha stöttande relationer vilket innefattade familj, 

partner och vänner. Relationerna hade betydelse för anpassning till den egna 
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kroppsuppfattningen och det fanns behov av att kunna dela bekymmer med nära och kära. En 

god relation underlättade svårigheterna och stärkte relationerna (Allan et al., 2008; Beitz, 

2006; Deeny & McCrea, 1991; Hellström & Persson, 2002; Salter, 1992; Williams, 2006). 

Vidare i studier (Allan et al., 2008; Notter, & Burnard, 2005) beskrev personer att familjens 

reaktioner och uttryck påverkade deras egen uppfattning av situationen. I andra studier (Beitz, 

2006; Salter, 1992) beskrev personer att de inte upplevde att familj och andra nära relationer 

hade någon betydande roll. I Berglund et al. (2001) skildrades att det kunde vara svårt att 

uttrycka nedstämda tankar om familj, sexuella bekymmer och kroppsuppfattning till familjen 

och därför önskade de att ha någon utomstående att prata med. I studien Beitz (2006) 

diskuterade personer frågan om verklig förståelse. Även om närstående var positiva och 

hjälpsamma kunde de inte till fullo förstå effekterna av stomin. Det beskrevs att det var svårt 

för familjen att förstå vad som var fel eller den oro som de kände eftersom att ingen annan i 

familjen hade stomi. Personer berättade att stödgrupper var till hjälp för att känna sig starkare 

och bättre till mods. Att känna samhörighet med andra i samma situation underlättade.  

 

What puts a smile on their face or gets them really relating to you is when, 
when you are talking about bowel movements and…soiling your 
underwear…You can bond. It´s very bonding when you have something like 
that in common and you can actually admit it (Beitz, 2006, p. 192-193). 

 

I studier (Allan et al., 2008; Annells, 2006; Beitz, 2006) beskrev personer att bekymmer och 

sorg över deras tillstånd skulle påverka och gå ut över familj och vänner eftersom att 

förändringarna krävde anpassning av både roller och relationer. 

 

However, nothing is the same. For instance, relationships change. Steve  
says that it has not made a difference, but I can tell that it has. He is gem  
though, very supportive and helpful. I know that he loves me, but there is a  
difference (Annells, 2006, p. 522) 

 

Personer diskuterade vilken uppfattning andra människor, utanför deras närmaste relationer, 

kunde ha till stomin. De upplevde att det fanns en kunskapslucka hos människor i samhället 

vad gäller stomi och vad det innebär (Salter, 1992). I studier (Allan et al., 2008; Hellström & 

Persson, 2002) beskrevs det vidare att okunskap hos människor kunde vara ett avgörande för 

vem de valde att berätta om stomin för. Det kunde upplevas bekymmersamt att berätta om 

stomin eftersom de inte visste hur människorna skulle reagera. De ville endast berätta för de 

personer som de visste skulle ta det på ett bra sätt. 
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There is one person that I freaked out about telling, but I did. And (he) 
understood completely and I think (he) was one of the people who took it the 
best under the circumstances. So it is surprising what you can really find out 
about people when you tell them something like that (Allan et al., 2008, p. 4). 

 
 
Att känna sig obekväm i intima situationer 

I flera studier (Annells, 2006; Berglund et al., 2001; Deeny & McCrea, 1991; Kelly, 1992; 

Notter, & Burnard, 2005; Salter, 1992; Savard & Woodgate, 2009) belyste personer att stomin 

påverkade deras intima relationer genom att de kände sig obekväm och oattraktiva. Dessutom 

beskrevs stomin som ett psykologiskt hinder i intima situationer. 

 

Gas comes away with the pressure of our two bodies. Every now and then you 
have gas escaping, and that is off- putting- for me, very off-putting (Annells, 
2006, p. 522). 

 

I studier (Beitz, 2006; Hellström & Persson, 2002; Kelly, 1992) berättade personer om 

känslan över att på ytan vara normal men att i intima situationer behöva avslöja det onormala 

med sin kropp. Detta skapade oro över att inte vara attraktiv och inte uppfylla förväntningar i 

sexuella situationer. Det beskrevs att de hade minskad sexlust eller ingen alls, sex kändes inte 

lika roligt med stomin. Dessa sexuella svårigheter påverkade relationerna. I andra studier 

(Annells, 2006; Beitz, 2006; Berterö & Honkala, 2009; Notter, & Burnard, 2005) berättade 

personer att det krävdes noggrann planering för att kunna vara intim vilket krävde olika 

strategier för att dölja sina kroppar. Strategierna kunde bland annat innefatta att skyla sin 

kropp med kläder, vara nyduschad, nyligen bytt stomipåse och ha släckt lampa. 

 

Att försonas med den nya situationen 
 
I studier (Annells, 2006; Beitz, 2006; Berterö & Honkala, 2009) förklarade personer att det 

tog tid att känna sig bekväm med stomin men att de tillslut kom till en punkt då den kändes 

mer naturlig. Det handlade om att försonas med det förändrade livet efter stomioperationen. 

Trots upplevelse av begränsningar och hinder strävade personerna alltid efter ett normalt liv. I 

studier (Allan et al., 2008; Beitz, 2006; Deeny & McCrea, 1991) uttryckte behovet av att 

komma till rätta med stomin och detta innebar att kunna vänja och anpassa sig trots 

svårigheter med kroppsuppfattning och kroppsliga förändringar. Personer beskrev det som en 
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process för att bli bekväm med stomin. Detta ledde till en kontinuerlig utveckling vilket 

gjorde att de kunde hantera situationen bättre. 

  

At first everything you do will cause a problem. After a while you get used to 
it, you understand it. You understand how it works with you. Every person is 
different, so you can´t ask this person and say, I changed it every certain 
amount of days, because some people are going to have more leaks and 
some aren´t going to be able to cope for a week. But it´s a lot of figuring out 
how it works for you” (Allan, Gerstle, Griffiths, Nicholas & Swan, 2008, p. 
5) 

 

I studier (Allan et al., 2008; Berterö & Honkala, 2009; Ek et al., 1991; Kelly, 1992; Hellström 

& Persson, 2002) beskrev personer att de kunde börja se fördelarna med stomin trots den 

radikala förändringen som stomin lett till. Detta skapade en medvetenhet om att stomin var 

något livsnödvändigt. Trots att det rådde delade känslor av både glädje och sorg så var många 

positiva till deras situation eftersom stomin underlättat deras sjukdom vilket ökade deras 

frihetskänsla som människa. Det beskrevs att stomin fungerade bra och hade underlättat 

situationen jämfört med hur det var innan operationen. 

 
 

Being able to go out shopping without fear of needing the toilet is hugh 
relief, and life is much more relaxed than before the operation (Hellström & 
Persson, 2002, p. 105)  

 

I en studie (Berterö & Honkala, 2009) berättade personer att det handlade om att planera det 

dagliga livet med hjälp av rutiner. Planeringen kunde innefatta allt från utformning av 

aktiviteter men också att hitta en passande diet och vätskebalans. Detta ledde till att livet blev 

mer återhållsamt och dikterande vilket påverkade många på ett känslomässigt sätt. 

Planeringen handlade om att hitta lösningar till olika situationer vilket resulterade i försoning 

med det förändrade livet. I en studie (Allan et al., 2008) skildrade personer att det skett 

omprioriteringar av vad som var värdefullt i livet. De upplevde att de tog mer hänsyn till sig 

själva och andra, detta skapade en känsla av att vara en bättre människa. I Annells (2006) 

studie framkom att normalitet var ett starkt ideal för många personer. De hade kommit till 

insikt med det faktum att utan stomin skulle livet vara värre än förut, kanske till och med 

värst, som döden. 

 

…in this context i took... a decision...I did not wish to live as a sick person, I 
wanted to live as healthy... ...that is what has helped me during ... those 
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difficulties that have occurred during the years…(Berterö & Honkala, 2009, 
p. 21) 

 

 

Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelse av att leva med 

ileostomi och kolostomi. Analysen resulterade i följande sex kategorier; Att vara orolig och 

osäker; Att känna sig annorlunda; Att känna rädsla och skam; Att värdesätta relationer; Att 

känna sig obekväm i intima situationer; Att försonas med den nya situationen. 

 

I resultatet framkom att stomin upplevdes som svår att förstå sig på och detta skapade oro och 

osäkerhet i den nya situationen. Behovet av information var stort för att människorna skulle 

känna sig trygga. I en studie av Gustavsson, Hellström, Hultén, Lappas och Persson (2003) 

styrks detta där det framkom att människor som genomgått en stomioperation ville ha 

grundlig information om alla aspekter som berörde operationen och livet efter operationen. 

Många rapporterade att de var missnöjda med informationen. I studien Gustavsson et al. 

deltog 49 personer med kolostomi och 42 med ileostomi. Ungefär hälften av samtliga 

deltagare visste bland annat inte vem deras ansvarige läkare var. Gustavsson et al (2003) 

menade vidare att människor inom vården ska bli behandlade med respekt och få 

tillfredsställande information. Samma studie visade på att information och rådgivning för 

människor med stomi var bristfällig. Detta styrks i studien Kelly och Henry (1992) som 

menade att personer inom vården vill ha praktisk information i större utsträckning än 

psykologisk rådgivning. Sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller stödjandet av 

människor inom vården. Kommunikation är nyckeln till en stödjande och genuin dialog och 

det handlar om att lyssna på individen (Borwell, 1997). Det är sjuksköterskan som ska berätta 

för personen som ska genomgå operation om de anatomiska förändringar som kan förväntas. 

Det kan då vara enkelt att ge personen skriftliga manualer men det ersätter inte muntlig 

information (Turnbull, 2001). När personen återhämtat sig efter operationen kommer kunskap 

att behövas för att personen ska kunna hantera situationen. Det handlar om att hjälpa personen 

att hantera stomin och detta kan innefatta praktiska bekymmer som exempelvis byte av påse. 

Kunskap och information kan vara ett sätt att minska psykologisk stress och oro (Black, 

2004). I Readding (2006) belystes att det fanns kunskapsluckor hos sjukvårdspersonal när det 

gäller informationsutbytet till patienter. Detta ledde till att patienter inte fick tillfredsställande 

information. Bossom, Gangoli, Green, O´Bichere & Philips (2000) menade vidare att detta 
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resulterade i att människor med stomi som vill lära sig mer inte får de råd och den kunskap 

som de vill ha. Readding (2006) belyste att inte få tillräcklig kunskap skapar osäkerhet och 

kan i sin tur påverka livskvalitet.  

 

I denna studie har det framgått att många inte fick behovet av information tillfredsställt. 

Därför är det som sjuksköterska av stor vikt att ha förståelse för behovet av information och 

utifrån varje individuell situation kunna avgöra på vilket sätt information ska kunna ges. 

Antonovsky (2005, s. 44) beskrev begreppet begriplighet som syftar till att människan kan 

uppleva yttre och inre stimuli som förnuftsmässigt gripbara. Detta kan handla om att ge 

information som är ordnad och sammanhängande. Har människan en känsla av begriplighet 

kommer olika händelser och situationer vara hanterbara och ha förklaringar. Utan begriplighet 

är det svårt att känna sammanhang. Det är därför av betydelse att sjuksköterskan har förståelse 

för behovet av information hos patienter. Neville (2003) beskrev betydelsen av information 

hos människor med sjukdom. Osäkerhet i samband med sjukdom kunde göra så att individen 

inte kan värdera mening i sjukdomsrelaterade händelser. Konsekvensen blir då att det är svårt 

att förstå sig på situationen. Sjuksköterskan har möjlighet att ge personen information och 

bedöma vilket behov av information som finns. Genom att delge muntlig och skriftlig 

information om exempelvis sjukdom, behandling, symtom, prognos och bieffekter till 

människan med sjukdom och dess familj kan osäkerheten lindras. Det handlar om att hjälpa 

individer att få kunskap, lösa problem och göra svåra situationer hanterbara. Sjuksköterskan 

har på detta sätt en stödjande roll när individer med sjukdom och dess familj går tillmötes 

med sjukdom. För sjuksköterskan är grunden att etablera en kontakt och utifrån detta utgöra 

ett stöd. Nightingale (1992, s. 22) beskrev osäkerhet som att inte kunna ta på problemet, 

väntan, förväntan och rädsla för händelser kunde göra mer skada än nytta hos människan. Att 

komma ihåg är att det alltid är personen med sjukdom som kommer att gå tillmötes med 

situationen och uppleva den som ett hot. Osäkerhet kan göra att sjukdomen upplevs som ett 

ännu större hot. 

 

I resultatet framkom att människor fått en förändrad kroppsuppfattning. Nedsatt 

självförtroende och självkänsla var vanligt förekommande upplevelser och detta påverkade 

hur de framställde sig själva. Hunt och White (1997) beskrev att människor med stomi får en 

plötslig förändrad kroppsbild vilket leder till försämrad självkänsla. Att kroppen förändras 

stöds i studier (Black & Hyde, 2004; Dorman, 2009; Swan, 2011; Thorpe, McArthur och 

Richardson, 2009) där det belystes att kroppsuppfattning och självbild förändrades i samband 
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med stomioperation. Toombs (1993, s. 51) beskrev detta som att sambandet mellan kropp och 

själ förloras vilket gör att det kan brista i känslan av helhet. Thorpe et al. (2009) beskrev 

vidare att förlust av helhet bidrar med negativa känslor till kroppen och den upplevdes som ett 

objekt. Kroppen ses inte som en del av det subjektiva självet. De stöter bort kroppen eftersom 

att det är kroppen som är källan till det onda som förstört den självbild de tidigare haft. 

Manderson (2005) förklarade att människor väljer att distansera sig från kroppen när den inte 

längre beter sig som den tidigare gjort. Stomipåsen kan upplevas som ett störningsmoment 

och någonting som inte tillhör deras kropp. McGrouther (1996) belyste att hur människor 

upplever sig själva kan bidra till en förändring i hur människor framställer sig själv när ett 

tillstånd är osynligt för andra. Grogan (2008) argumenterade för att många ville leva upp till 

de ideal som samhället krävde av de och att detta medförde negativt inflytande på 

självförtroende och självbild. Människor med sjukdom eller andra tillstånd som skiljer dem 

från andra vill presentera en normal kropp för omvärlden men med detta kan den förändrade 

kroppsbilden göra att det känns svårt att framställa sig själv på ett normalt sätt.  

 

I resultatet framkom att människor var oroliga över lukt, läckage och gaser. Det upplevdes 

som skamfullt och förnedrande om andra skulle upptäcka stomin och det beskrevs som en 

ständig kamp att dölja den. Acorn och Joachim (2000) beskrev behovet av att gömma ett 

kroniskt tillstånd som är osynligt på grund av att slippa sociala konsekvenser som exempelvis 

negativa uppfattningar, detta kan göra det lättare att hantera situationen. I studier (Hunt & 

White, 1997; Readding, 2006) framkom det att läckage från stomin kunde orsaka panik, gaser 

kunde också göra att stomipåsen blev som en ballong. För människan med stomi kunde detta 

leda till ökad oro över att stomin blev synlig genom kläderna eller att lukt kunde avslöja den. 

Price (1990) beskrev vidare att lukt läckage och gaser kunde göra ett dolt problem till ett 

öppet problem inför familj och vänner. Manderson (2005) belyste att stomin kunde bli en 

stressfaktor och att en känsla av pinsamhet kunde uppkomma när påsen måste bytas eller 

tömmas för att inte avslöjas. Rapp, Richbourg & Thorpe (2007) förklarade vidare att rädsla 

för lukt och läckage var det största bekymret för personer med stomi eftersom att andra då 

kunde upptäcka. Detta kunde leda till att de blev mindre aktiva och orsakade nedstämdhet. I 

Rapp et al (2007) framkom det att 67 procent av 34 deltagare hade problem med läckage från 

sina stomier och 47 procent av dessa isolerade sig i hemmet på grund av risk för läckage. Att 

läckage är huvudorsaken till social isolering styrker Geelkerken, Gooszen, Gooszen, Hermans 

och Lagaay (2000). 
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I resultatet framkom att människor hade behov av nära relationer för att kunna underlätta 

svårigheter och dela bekymmer. Många önskade att ha någon utomstående att prata med och 

stödgrupper kunde därför vara till hjälp för att känna sig starkare och bättre till mods. Detta 

belyses i studier (Dorman, 2009; Williams, 2007) att personer med stomi kan söka stöd i 

lokala och nationella stödgrupper. Detta gör att de får ta del av betydande information från 

nyhetsbrev och tidningar men även stöd från andra människor i samma situation. Demick och 

Stammers (2010) menade vidare att delta i stödgrupper kan vara till stor fördel för personen 

med stomi eftersom de får information och stöd från andra i liknande situationer. Aktiviteter 

arrangerades, exempelvis träffar mellan personer i samma ålder och kön för att lättare känna 

samhörighet. Målet är att varje människa ska kunna återgå till ett normalt liv och känna sig 

tillfreds med den nya situationen. Borwell (2009) beskrev att kroniska tillstånd kunde 

förändra relationerna. Rädsla och bekymmer om hälsa, sjukdom eller medicinska aspekter 

kunde ha känslomässiga konsekvenser som påverkade de nära lika mycket som individen 

själv, detta resulterar i att relationer förändras. Familj eller andra närstående upplever också 

stress och oro i den nya situationen. I en studie av Berntsson och Öresland (2003) beskrevs att 

ett av de största bekymren efter operationen var oro över relationer och familjeliv och att 

relationerna blev mer betydelsefulla efter operationen.  

 

I denna studie framkom att behovet av relationer var av stor vikt och att sjuksköterskan kunde 

ha en betydande roll och själv utgöra ett stöd. Sjukdom kan innebära att individen och dess 

familj hamnar i en okänd situation. Att som sjuksköterska hjälpa individ och familj att hitta 

stöd i varandra är av betydelse. Att känna stöd från familj är en viktig faktor i den okända 

situationen och sjuksköterskan kan stödja individen till att ta hjälp från familj när det behövs 

(Neville, 2003). Många kan vara rädda för att bli avvisade från familj och vänner och de 

riskerar då att isolera sig. Sjuksköterskan har då en betydande roll i att stödja och uppmuntra 

människan i att omvärdera vad som är av betydelse (Burch, 2005). Om det inte finns något 

stöd från familj kan sjuksköterskan utgöra ett stöd och detta kan innefatta att hjälpa personer 

att fatta beslut eller utgöra ett psykosocialt stöd (Neville, 2003). Även om familjen finns som 

stöd så utgör sjuksköterskan ett annat typ av stöd vilket är av stor vikt när det kommer till att 

prata om bland annat upplevelse av rädsla. Det handlar om att som sjuksköterska ta sig tid att 

lyssna, en bra möjlighet till ensamtid med individen är när sjuksköterskan ska visa hur stomin 

kan skötas. Ett bra utrymme för detta kan vara toalett/badrum eftersom det ger en ökad känsla 

av en privat stund och individen kan då ha lättare för att uttrycka oro och bekymmer (Borwell, 

1997). Det är av betydelse för personen med stomi att vara medveten om att de alltid kan 
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kontakta sjuksköterskan under obegränsad tid efter operationen eftersom hjälp och stöd är 

nödvändigt ur både kortsiktig och långsiktigsynpunkt (Morrall, 1990).  

 

I resultatet framkom att stomin påverkade intima relationer genom känsla av minskad 

attraktion och oro över förväntningar i sexuella situationer. De flesta upplevde minskad 

sexlust eller ingen alls. I en studie av Daniels, Johnson, Nugent, Patankar och Stewart (1999) 

visade resultatet på att drygt 40 procent av totalt 391 deltagare med ileostomi och kolostomi 

hade problem med deras sexliv efter operationen. Borwell (1997) belyste också att sexlivet 

upplevdes bekymmersamt med stomi. Manderson (2005) beskrev att stomin påverkade 

sexualitet och intima situationer genom att den förstörde upplevelsen och känslan av sig själv. 

Många kände sig därför undermedvetet oattraktiva, inte bara på grund av kroppsförändringen 

utan snarare på grund av hur stomin hade påverkat självkänslan och det sexuella jaget. Cohen 

(1991) förklarade att den sexuella funktionen och sexlusten kunde påverkas av stomin. 

Begränsad rörelseförmåga i intima situationer upplevdes som ett bekymmer eftersom att 

partnern då kunde märka av stomin och på så sätt förlora sexlusten. Andra rädslor som 

påverkade lusten var att känna lukt och ljud på grund av gaser. Det viktigaste och största 

bekymret var läckage. Om påsen skulle lossna skulle det innebära pinsamhet, skam och 

förnedring. I studien (Mercer, 2008) beskrevs kroniska sjukdomar och andra tillstånd som ett 

hinder i det sexuella jaget. Sjukdom kan orsaka fysiska förändringar som påverkar den 

sexuella funktionen. Vilket kan leda till att personen undviker intimitet trots detta är 

människan fortfarande en sexuell varelse med naturliga behov av närhet. Sexualitet är därför 

en del i människans upplevda hälsa. En vanligt förekommande fördom är att personer med 

sjukdom eller andra tillstånd inte har behov av sexuella relationer och närhet. 

 

Som sjuksköterska är det viktigt att kunna prata om sexualitet eftersom att många personer 

med sjukdom eller andra tillstånd inte själva vågar ta upp ämnet och får därför ingen 

möjlighet att prata om de frågor och bekymmer som finns omkring sexualitet. Många kände 

skam i att själva ta upp ämnet och undvek det därför helt (Black, 1994). För att förbättra 

livskvaliteten hos personer med sjukdom eller andra tillstånd måste sjuksköterskor ha en 

förberedelse att möta sexuella problem. Att kunna prata och hantera sexuella frågor och 

bekymmer är av stor betydelse vid utövandet av sjuksköterskeyrket. Sexualitet och sexuella 

känslor är en del av att vara människa och att leva. Sexualitet är ett av människans basbehov 

och det är därför av stor vikt att tillmötesgå detta.  En metod som kan vara användbar för att 

möta sexuella bekymmer är PLISSIT- modellen. Modellen kan användas av sjuksköterskor 
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för att bedöma sexuella problem och bekymmer som kan finnas hos individen och kan vara en 

guide för sjuksköterskan när detta ska diskuteras. PLISSIT-modellen har fyra nivåer. P 

(permission) innebär att individen och dess partner då får uttrycka bekymmer och oro 

angående sexualitet och sexuella aktiviteter där en öppen dialog är av betydelse som inte ska 

kännas dömande. LI (limited information) handlar om att ge information utifrån personens 

upplevda problem. SS (Specific Suggestions) innebär att utifrån specifik information kunna ge 

konkreta förslag till individerna. Syftet är att de sexuella aktiviteterna ska kännas 

tillfredsställande. IT (Intensive Therapy) kan handla om att kunna förslå professionell kontakt. 

Detta kan innebära psykologer eller sexterapeuter. Genom att följa denna modell kan 

sjuksköterskan hjälpa individen till sexuell hälsa och minimera de problem som kan uppstå i 

samlivet (Ayaz, 2009).  

 

I resultatet framkom att det tog tid för människor att känna sig bekväm med stomin och det 

handlade om att försonas med det förändrade livet efter stomioperationen. Det beskrevs som 

en process och detta ledde till en kontinuerlig utveckling vilket gjorde att de kunde hantera 

situationen bättre. I studien (Dobbie & Mellor, 2008) beskrevs att sjukdom och andra tillstånd 

kan orsaka stressfaktorer som kan ha negativ inverkan på den psykologiska anpassningen. Att 

hantera situationen kan vara en utmaning. Relationen till sjukdom eller andra tillstånd kan 

upplevas som komplex. Det kan ta tid att försonas med de förändringar som skett till följd av 

sjukdom eller andra tillstånd. Dorman (2009) beskrev att den känslomässiga bördan som 

orsakades till följd av stomin kunde vara förödande och många människor kunde ha svårt att 

hantera detta. Människor med stomi måste möta många förändringar som exempelvis 

förändrat kroppsideal, självkänsla, sexualitet, livskvalitet, roller och mycket annat. Alla dessa 

förändringar kunde göra det svårt att acceptera stomin. För att kunna hantera den nya 

situationen är det av betydelse att uttrycka rädslor, bekymmer, oro, avsmak och skam. Behov 

av stöd samt tillåtelse att känna hat över stomin kan också vara viktigt i 

anpassningsprocessen. I en studie av Bekkers, Van Berge Henegouwen, Van Den Borne, Van 

Dulmen, & Van Knippenburg (1997) som pågick under fyra år gjordes en jämförelse mellan 

två patientgrupper, en grupp som var opererad för kolostomi eller ileostomi och den andra 

gruppen som var under medicinsk behandling för sin tarmsjukdom. Syftet var att mäta 

skillnader i den psykologiska anpassningen en vecka, fyra månader, ett år och fyra år efter 

operationen, samma frågeformulär användes vid alla tillfällen. Resultatet i studien visade att 

stomipatienterna upptill det första året upplevde psykologiska problem när det gällde 

anpassning till stomin. Efter ett år kunde deltagarna se förbättringar och såg inte stomin som 
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ett lika stort psykologisk hinder längre. Deltagarna kunde hantera stomin på ett bättre sätt. 

Efter fyra år hade en psykologisk anpassning skett i båda grupperna. Det kunde ta tid men 

många kunde tillslut känna sig bekväm med sin kropp och stomin. 

 

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie har kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats inspirerad av 

Downe-Wamboldt (1992) använts för att uppnå syftet. Kvalitativ innehållsanalys är en 

lämplig metod att använda när syftet var att studera upplevelser och stärka studiens 

trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). För att stärka studiens trovärdighet har vi tagit 

hänsyn till Holloway och Wheelers (2010, s. 301-303) fyra begrepp tillförlitlighet, pålitlighet, 

överförbarhet och bekräftbarhet.  

 

Tillförlitlighet innebär att insamlad data framställs med trovärdighet och redovisas på ett 

korrekt sätt. Tillförlitlighet är ett viktigt kriterium för att behålla trovärdighet i arbetet 

(Holloway & Wheeler, 2010, s.302-303). Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska studien 

genomföras med lämplig metod för att vara trovärdig. Det handlar om att ta ut väsentliga 

textenheter och att kategoriseringen inte exkluderar relevanta delar. Vi har valt att använda 

kvalitativ innehållsanalys eftersom det är en är en lämplig metod att använda när syftet var att 

studera upplevelser. Valet av metod stärker trovärdigheten. En svaghet i denna studie kunde 

vara bristande erfarenhet när det gäller användandet av metoden eftersom detta kunde skapa 

osäkerhet i tillvägagångssättet. För att inte riskera tolkningar har de engelska textenheterna 

behållits genom hela kategoriseringsprocessen. Kodning av textenheter har skett för att kunna 

gå tillbaka till ursprungskällan samt kunna följa varje textenhet genom kategoriseringstegen. 

För att stärka trovärdigheten i resultatet har citat använts.  

 

Pålitlighet innebär att läsaren ska kunna förstå och bedöma värdet av analysen. För att kunna 

göra det måste kontexten vara detaljerat beskriven vilket gör att läsaren får förståelse för 

tillvägagångssätt och vilka slutsatser som har dragits. Resultatet ska vara exakt och bestående 

och med det menas att studien ska kunna upprepas av annan forskare och då få ett likvärdigt 

resultat (Holloway & Wheeler, 2010, s.302-303). I denna litteraturstudie har pålitlighet 

tillämpats genom att littertursökningen är presenterad i tabell 1 och kvalitetsgranskningens 

tillvägagångssätt av de artiklar som analyserats är beskriven i löpande text samt presenterad i 
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tabell 2. Även aktuella granskningsprotokoll är nämnda. Den använda analysen är också 

beskriven med stöd av relevanta metodartiklar. 

 

Överförbarhet innebär att resultatet ska kunna generaliseras till verkligheten och liknande 

situationer. Resultatet ska kunna användas till annan forskning (Holloway & Wheeler 2010, 

s.302-303). Graneheim och Lundman (2004) menar att överförbarheten stärks genom att 

redovisa innehåll, urval, deltagare, datainsamling, huvudfynd samt analysmetod. I denna 

litteraturstudie har de analyserade artiklarna presenterats i tabell 2 där vi redogjort antal 

deltagare, kön, analysmetod och huvudfynd. I studien inkluderades kvinnor och män med 

minimum ålder 15 år. Valet av minimumålder syftade till att deltagarna själva skulle kunna 

redogöra för sina upplevelser. Det visade sig att upplevelser inte skiljde sig mellan åldrarna. 

Deltagarna skulle ha haft sin stomi minst ett år eftersom syftet var att beskriva upplevelser av 

att leva med stomi. Efter ett år har deltagarna hunnit uppleva hur det kan vara att leva med 

stomi.  

 

Bekräftbarhet innebär att läsaren ska kunna gå tillbaka till ursprungskällor som studien är 

baserad på och informationen ska då överensstämma och kunna bekräfta det lästa i studien 

(Holloway & Wheeler 2010, s.302-303). För att försäkra sig om att inga egna tolkningar av 

textenheterna har skett samt att den skrivna informationen överrensstämmer med 

originalkällorna är det av stor vikt att flertalet gånger återgå till de ursprungliga artiklarna 

(Burnard, 1991). Eftersom detta är en studie med manifest ansats ska innehållet vara textnära 

och därför har vi återgått till ursprungstexten upprepande gånger under hela arbetsprocessen. 

Textenheter, översättning och kärna har skett på varsitt håll och därefter har granskning skett 

av varandras översättningar och formuleringar för att säkerställa textnära innehåll. En brist 

kunde vara att behärska det engelska språket. För att stärka studiens bekräftbarhet har korrekt 

referensteknik använts enligt harvardsystemet så att de använda källorna ska kunna spåras till 

orginalkällorna (Backman, 2008, s. 109). 

 

Slutsats 

Att genomgå en stomioperation har visat sig ha stor inverkan på människans liv. Stomi 

innebar en stor förändring vilket ledde till en okänd situation som orsakade osäkerhet. Denna 

studie visade på behovet av information och betydelsen av stöd för att kunna skapa en 

tryggare situation. Information kunde ge personerna större möjlighet att hantera situationen 
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och uppleva en god hälsa. Det är som sjuksköterska av betydelse att ha förståelse och vetskap 

om hur den enskilda individen kan uppleva ett liv med stomi och detta är av värde i det 

dagliga omvårdnadsarbetet. Det ger en möjlighet att se och identifiera de behov som finns och 

kunna erbjuda lämpliga omvårdnadsåtgärder.  Vidare forskning inom området hade kunnat 

vara att göra en jämförelsestudie mellan män och kvinnors upplevelser av att leva med stomi.  
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