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Abstrakt 
Personer möter nya utmaningar i livet med stomi även om den gastrointestinala 
sjukdomen i sig har behandlats. Med hänsyn till tidigare studier om livskvalité 
kan vi se att deras psykosociala behov behöver belysas. Syftet var att beskriva 
personers upplevelser av att leva med gastrointestinal stomi. 
Litteratursökningen resulterade i tio kvalitativa studier som kvalitétsgranskades 
och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fem 
kategorier: att lära sig leva med stomi är en svår process, att stomi begränsar 
valfriheten i tillvaron, att den sexuella samvaron försämras, att ha rätt person 
vid sin sida är betryggande samt att stomi ger en framtidsutsikt. Resultatet 
visar att det finns behov av socialt stöd så att de kan känna sig jämlika med 
andra och få förståelse av dem. Personer med stomi uttrycker behov av stöd 
från stödgrupper. Dessutom visar resultatet behov av att få bättre information 
om hur de kan minska risken för läckage. Det är viktigt att planera 
patientcentrerad vård och omvårdnad med fokus på att stärka det fysiska, 
psykiska, sociala men också andliga välbefinnandet.  

 

 

Nyckelord: Kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, gastrointestinal stomi, 

upplevelser, omvårdnad  
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Denna litteraturstudie har en kvalitativ ansats med fokus på hur det är, och vad det kan betyda 

för personer att leva med gastrointestinal stomi. I tidigare kvantitativa studier (Neuman et al., 

2010; Mrak, Jaqoditsch, Eberl, Klingler & Tschmelitsch, 2011) med fokus på erfarenheter av 

att vara stomiopererad var det tydligt att det förekommer en påverkan på livskvalitén. 

Livskvalité var många gånger relaterat till erfarenheter av att kroppen kändes annorlunda. 

Generellt har omvårdnadsforskning (jfr Lohne, Aasgaard, Caspari, Slettebo & Nåden, 2010) 

ofta fokuserat på hur personer som lever med långvarig sjukdom känner att kroppen 

förändras, vilket också har visat sig ha stor betydelse i det dagliga livet för dem som drabbats. 

I omvårdnad som disciplin, område och praxis är det dagliga livet intressant för att skapa 

kunskap kring samt förståelse för hur det kan vara att ha en sjukdom som påverkar ens 

förutsättningar för att leva livet på ett förväntat eller önskat sätt (Norberg et al., 1997). 

Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 37-44) lyfter att det var av betydelse för vårdande 

och omvårdnad att begreppet livsvärld användes för att förstå personers upplevelser av olika 

ting och dess påverkan på livsvärlden eller det dagliga livet. Toombs (1992, s. 89) förklarar 

att en livsvärld byggs upp av personens erfarenheter, vilka är inhämtade av kroppens sinnen 

och alltid i ett sammanhang med den existentiella situation som en person lever i. För att 

vårdpersonal ska kunna förstå och möta de förväntningar som finns i vårdsituationer är det 

också känt att kunskap kring människans existentiella och erfarenhetsbaserade 

förhållningssätt är av betydelse för att vården ska uppfattas som bekräftande. 

För personer som lever med sjukdom är också kroppen och upplevelser av den, ett fenomen 

av betydelse för att kunna förstå och problematisera själva sjukdomsupplevelsen (jfr Lawler, 

1997). Toombs (1992, s. 51-52, 54) förklarade att kroppen kan ses som både en biologisk- 

objektiv kropp, och som en psykologisk- existentiell kropp. Människans förhållande till 

kroppen kan beskrivas utifrån begreppet den levda kroppen där kroppen och självet inte 

separeras. Personen är sin kropp istället för att denne har en kropp. Den levda kroppen är en 

upplevelse av världen omkring oss. Det krävs med andra ord specifika sensoriska upplevelser 

och aktiva reflektioner för att kunna identifiera och bli medveten om den levda kroppen. 

 

Sjukdomar i gastrointestinala systemet påverkar individer på många plan och många gånger 

har personer som lever med stomi en sjukdomshistoria som har påverkat deras vardagsliv och 

hälsa på ett många gånger omfattande sätt (jfr Becker et al., 2015). Hälsa beskrivs som ett 

förhållande mellan mål och förmåga, vilket innebär att hälsan är en förutsättning för att 

personen ska förmå sig uppnå sina önskningar och mål i livet (Norberg et al., 1992, s. 68). 



4 
 

World Health Organization (WHO, 1946) förklarar att hälsa definieras utifrån sociala, 

mentala och fysiska aspekter i livet. Becker et al. (2015) beskriver i sin studie att 

inflammatoriska tarmsjukdomar [IBD] som bland annat Morbus [Mb] Chron och Ulcerös 

Kolit [UK] inverkade negativt på hälsan. Sjukdomarna minskade personers motivation till 

fritidsaktiviteter samt att de hos vissa individer försvårade relationer vilket påverkade 

förmågan till att skaffa en familj. Upplevelsen av att leva med IBD berörde enligt Becker et 

al. (2015) både personen men även närstående. 

 

Meyer och Richter (2015) visar att personer som lider av gastrointesinala sjukdomar vilka ger 

symtom som avföringsinkontinens kunde leda till en påverkan på välbefinnandet. Social 

isolering, skam, minskad självkänsla och förlorad intimitet i relationer var exempel på sådana 

faktorer. Dodge, Daly, Huyton och Sanders (2012) beskriver begreppet välbefinnande som en 

jämvikt mellan de mentala, sociala och fysiska resurser som en person uppfattar sig ha, och de 

mentala, sociala och fysiska utmaningar som denne möter. Daly et al. (2012) förklarar därför 

att välbefinnande var en förutsättning för att personer kunde bidra till samhället och uppnå 

självförverkligande. Duarte, Ferreira, Trindade och Pinto- Gouveia (2015) visar att det fanns 

ett samband med lågt välbefinnande och negativ självbild. Den psykiska hälsan och 

välbefinnandet utsätts för hot när kroppens utseende förändrades (Furnham, Badmin & 

Sneade, 2002). 

 

Persson (2008, s. 220) visar att patienter med kolorektal cancer eller annan tarmsjukdom 

upplever oro, smärta och osäkerhet inför framtiden. Sundbeck (2013, s. 17, 58, 97) beskriver 

dessutom att oro och problem med sociala och ekonomiska interaktioner påverkar ens 

förmåga till att söka närhet till andra. Närhet, intimitet och kärlek är parametrar som har stor 

betydelse för personers existens och hälsa. Persson (2008, s. 39) förklarar utöver de 

psykologiska aspekterna, att kroppsliga symtom som viktnedgång och undernäring kan 

förekomma vilket sätter patientens fysiska hälsa på spel. 

 

Vid gastrointestinala sjukdomar och den upplevda ohälsan som kan komma med dessa, kan 

det bli aktuellt med en stomi. En stomi är en konstgjord öppning där tarmen läggs ut och 

stomin kan sitta på olika ställen på buken beroende var behovet finns. Själva ordet stomi 

härstammar från ordet stoma som innebär öppning eller mun. Att få en stomi kan antingen 

vara permanent eller bara som en tillfällig lösning. Stomier saknar nerver vilket gör att de inte 

är känsliga för till exempel beröring. Den har inte heller möjlighet att skicka några signaler 
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om när det är dags att tömma eller liknande, så det är upp till varje person som får en stomi att 

själv lära sig hantera sina tarmvanor (Persson, 2008, s. 59). Det finns idag en variation av 

gastrointestinala stomier, till exempel ileostomi, loop-ileostomi och kolostomi. En ileostomi 

är en stomi på tunntarmen och vid en sådan stomi är kolon bortkopplad och/eller borttagen 

vilket gör att avföring har en lösare konsistens än normalt. En kolostomi innebär en stomi på 

tjocktarmen/kolon och oftast används sigmoideum när en sådan konstrueras. Den vanligaste 

orsaken till att en kolostomi blir aktuell är kolorektalcancer, men en sådan stomi kan också bli 

aktuell för att avlasta en perforerad tarm. Cirka 60 procent av de stomier som görs i Norden är 

kolostomier, varav över hälften är permanenta (Persson, 2008, s. 61-64). 

 

Sammanfattningsvis blir det tydligt att personer som lever med stomi har en sjukdomshistoria 

som har påverkat dem och som dessutom en påverkan på den nuvarande livskvalitén (Neuman 

et al., 2010 & Mrak et al., 2011). Personer möter nya utmaningar i livet efter att de blivit 

stomiopererade även fast sjukdomen i sig har behandlats. För personer med stomi är givetvis 

det praktiska kring skötseln av stomi av betydelse, men utifrån studier som fokuserat på 

livskvalité kan vi se att de psykosociala behoven behöver belysas. Eftersom 

omvårdnadsbehoven hos patienter är olika och unika, vet vi idag att behoven hos patienter 

med gastrointestinala stomier sträcker sig längre än enbart skötsel- och hygienrutiner. Att 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS, 1982:763, 2§) dessutom kräver av vården ska behandla 

befolkningen på lika villkor stärker argumenten för att vården idag ska uppfylla de 

förväntningar patienter har på sjukvården. Syftet med denna litteraturstudie var därför att 

beskriva personers upplevelser av att leva med gastrointestinal stomi. 
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Metod 

Detta vetenskapliga arbete genomfördes som en litteraturstudie med inifrånperspektiv med 

fokus på människors upplevelser av att leva med stomi. Som metod valdes kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats (Polit & Beck, 2012, s. 14). I litteraturstudien 

sammanställdes och analyserades vetenskapliga empiriska studier som genomförts inom 

området de senaste tio åren.  

 

Litteratursökning 

De databaser vi använde för att söka vetenskapliga studier var CINAHL och PubMed, vilka 

inriktar sig på hälsa och omvårdnad. För att hitta studier som svarade mot syftet läste vi 

rubrikerna, och sedan studiernas abstrakt. Samtliga vetenskapliga studier vi sökte efter var av 

kvalitativ karaktär så att vi kunde ta del av intervjuer eller berättelser gällande personers 

upplevelser. Inga inklusions- eller exklusionskriterier användes då syftesformuleringen inte 

sökte efter någon specifik population mer än personer med gastrointestinala stomier (jfr Polit 

& Beck, 2012, s. 274) 

 

Karlsson (2012, s. 106-107) beskriver att booleriska sökoperatorer som AND, OR och NOT 

kan användas för att möjliggöra en kombinationssökning, vilka tillämpades i denna sökning. 

Ordet AND fungerar som avgränsande vilket gör att de ord som kombineras med AND måste 

finnas med i träffarna. OR fungerar som expanderande och då behöver bara ett av sökoren 

endast finnas med för att det ska bli en träff. NOT är ett avgränsande ord och möjliggör mer 

specifika sökningar genom att filtrera bort det som inte ska finnas med i träffarna. 

Ett sökord som inkluderades i sökningarna var först och främst ostomy. Ytterligare sökord 

som användes för att identifiera vetenskapliga studier som syftade till upplevelser var 

adaptation, life experiences, life change events, sick role, quality of life och self concept. Till 

sökordet adaptation lades det till en subheading med ordet psychological/psychology. Dessa 

ord kombinerades med OR, och sökordet ostomy kopplades sedan samman med dessa genom 

AND. Sökord som ureterostomy och nephrostomy användes för att filtrera bort studier som 

inte rörde patienter med gastrointestinala stomier. Till de sistnämnda orden användes, i 

avgränsningssyfte, NOT i den slutgiltiga sökningen. 

 

Sökningen i PubMed resulterade i 463 vetenskapliga studier. Majoriteten av dessa var inte 

free full text men vi valde att gå igenom de samtliga studierna utifrån rubrik och abstrakt. 
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Utifrån detta fann vi två studier som svarade mot syftet och innehöll rik data. Tre studier som 

var tillgängliga i free full text, ingår i resultatet. Totalt inkluderades tio vetenskapliga studier. 

I Tabell 1 ger vi en översikt över den genomförda litteratursökningen. 

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Söknr. *) Söktermer                                    Antal träffar Antal valda 

Databas: PubMed 2016-01-29 
¤ Begränsningar: artiklar publicerade för högst 10 år sedan, engelsk text 

# Free full text 

S1 MSH 
MT 

Ostomy 25,722  

S2 FT Life Experiences 42,419  

S3 FT Quality of life 262,648  

S4 FT Life change events 23,623  

S5 FT Sick role 16,157  

S6 FT Self concept 98,270  

S7 MSH 
SH 

Adaptation 
Psychological 

107,205  

S8  S2 OR S3 OR S4 
OR S5 OR S6 OR S7 

477,125  

S9 FT Ureterostomy 1343  

S10 FT Nephrostomy 5898  

S11  S9 OR S10 7121  

S12  S1 AND S8 NOT S11¤ 463 2 

S13  S12# 77 3 

Databas: CINAHL 2016-01-29 
¤ Begränsningar: artiklar från 2005-2016, engelsk text, peer reviewed 

S1 CH Ostomy 1292  

S2 CH Life Experiences 11,656  

S3 CH Quality of life 1773  

S4 CH Life change events 3578  

S5 CH Sick role 926  

S6 CH Self concept 15490  

S7 CH Adaptation Psychological 14,218  
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Tabell 1 forts. Översikt av litteratursökning 
 

Söknr. *) Söktermer                                    Antal träffar Antal valda 

S8  S2 OR S3 OR S4 
OR S5 OR S6 OR S7 

44,065  

S9 CH Ureterostomy 7  

S10 FT Nephrostomy 70  

S11  S9 OR S10 76  

S12  S1 AND S8 NOT S11¤ 65 5         

Totalt 
Använda 

   10 

* CH- Cinahl headings i databasen Cinahl, FT- Fritextsökning, PubMed, MT-Major topic, PubMed, 

MSH- Mesh termer SH – Subheading, PubMed 

 

Kvalitétsgranskning av vetenskapliga studier 

I kvalitétsgranskningen granskades samtliga delar i forskningsprocessen i de inkluderade 

studierna. Polit och Beck (2012, s. 584) beskrev att kreativitet och insiktsfullhet bör 

uppmuntras, men inte på bekostnad på det vetenskapliga. Därmed är en kvalitetsgranskning 

ett sätt att avgöra om den vetenskapliga studien är rigoröst utförd med meningsfulla resultat. 

 

I denna studie var det aktuellt att använda Bilaga H i Willman, Stoltz och Bahtzervani (2006, 

s. 156) som granskningsmall för kvalitativa studier. Enligt Willman et al. (2006, s. 69) kan 

kvalitén på vetenskapliga studier graderas enligt ett gradsystem. Gradsystem ett står för hög 

kvalité och det innebär att studien uppnått minst 80 procent och uppåt av alla kriterier. 

Gradsystem två står för medelhög kvalitet och detta innebär att minst 60-79 procent av alla 

kriterier uppnåtts. Varje ja fick ett poäng, och varje nej fick noll poäng. I frågor som inte 

kunde besvaras med varken ja eller nej, så valde vi att lägga till ett halvt poäng. I denna studie 

valde vi att exkludera eventuella vetenskapliga studier som hamnade i gradsystem tre då 

studier av låg kvalitet inte motsvarade målet på att göra en studie med hög trovärdighet. 

Översikt av inkluderade vetenskapliga studier finns i Tabell 2.  
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Tabell 2 Översikt av de ingående artiklarna 

Författare 

(År) 

Land 

Studie Deltagare 

(bortfall) 

Metod för 

Datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalité 

Manderson 

(2005) 

Australien 

Kvalitativ 32 deltagare, 
21 kvinnor 
och 11 män 

Ostrukturerade intervjuer 
tillämpades på 18 deltagare. 
Frågeformulär med öppna 
frågor tillämpades på 14 
deltagare/ tematisk 
innehållsanalys 

Deltagarna kunde uppleva 
sociala, praktiska och 
emotionella problem som 
ledde till depression och 
ångest. Sexuella hälsan var 
hotad. 

Hög 

Barnabe & 
Dell'Acqua 

(2008) 

Brasilien 

Kvalitativ 11 deltagare 7 
kvinnor, och 4 
män. 

Semi-strukturerade 
intervjuer/kvalitativ 
innehållsanalys 

Tre huvudteman 
identifierades: Jag valde 
inte det, jag var tvungen att 
acceptera, och jag måste 
leva med stomi. Deltagarna 
upplevde att deras framtida 
livplaner var tvungna att 
övervägas. 

Hög 

Ramirez, et al. 

(2010) 

USA 

Kvalitativ 30 kvinnor Semi-strukturerade 
intervjuer/kvalitativ 
innehållsanalys 

11 av kvinnorna upplevde 
endast en kortsiktig 
påverkan av sexuella hälsan, 
medan 7 stycken upplevde 
en lång påverkan. 9 stycken 
hade inga nya sexuella 
erfarenheter efter insättning 
av stomi. Övriga upplevde 
att endast åldern påverkade 
sexlivet och inte stomin. 

Hög 

Grant et al. 

(2011) 

USA 

Kvalitativ 33 deltagare, 
4 kvinnliga, 4 
manliga 
fokusgrupper 

Fokusgruppsdiskussioner/ 
kvalitativ innehållsanalys 

Deltagarna upplevde att de 
inte kunde utöva alla 
aktiviteter samt att 
sömnproblem uppstod hos 
kvinnor. Kvinnors självbild 
påverkades negativt vilket 
ledde till depression. 
Svårigheter med sexualitet 
och intimitet fanns hos både 
män och kvinnor. 

Hög 

Honkala & 
Berterö 

(2009) 

Sverige   

Kvalitativ 17 kvinnliga 
deltagare 

Individuella djupintervjuer/ 
kvalitativ innehållsanalys 

Den upplevda självbilden 
påverkades. Dessutom 
begränsades möjligheten att 
utöva vissa aktiviteter men 
de upplevde trots detta en 
försoning med den nya 
livssituationen. 

Hög 
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Tabell 2 forts. Översikt av de ingående artiklarna 

Författare 

(År) 

Land 

Studie Deltagare 

(bortfall) 

Metod för 

datainsamling 

Huvudfynd Kvalité 

Notter & Burnard 

(2006) 

Storbritannien 

Kvalitativ 50 kvinnliga 
deltagare 

Semi-strukturerade intervjuer 
/deskriptiv fenomenologisk 
analys 

Kvinnorna upplevde en 
större belastning både 
psykisk och fysiskt efter 
inläggning av stomin än 
själva sjukdomen som de 
opererats för 

Medel 

Nicholas et al. 

(2008) 

Kanada 

Kvalitativ 20 ungdomar Individuella intervjuer och 
uppföljande 
fokusgruppsintervjuer med 
semi-strukturerande 
karaktär/kvalitativ 
innehållsanalys. 

Det var en utmaning att 
acceptera den nya 
självbilden. Dessutom 
upplevdes en minskad 
självständighet. 
Ungdomarna försökte 
hemlighålla stomin på grund 
av skam, rädsla och 
osäkerhet. 

Hög 

Danielsen et al. 

(2013) 

Danmark 

Kvalitativ 11 deltagare (4 
bortfall) 

Fokusgruppsintervjuer/ 
kvalitativ innehållsanalys 

Deltagarna upplevde en 
okontrollerbar känsla av 
osäkerhet. Känslor av 
stigmatisering uppkom 
vilket gjorde att livet 
avstannade. 

Hög 

Savard & 
Woodgate 

(2009) 

Kanada 

Kvalitativ 6 deltagare Individuella 
djupintervjuer/kvalitativ 
innehållsanalys 

Deltagarna upplevde en 
konstig relation till kroppen, 
där de upplevde skam, oro 
och frustration när de levde 
med stomi. Att leva med 
stomi upplevdes svårt med 
många restriktioner och 
förlust av kontroll. Dock 
kunde frihet upplevas efter 
sjukdomen behandlades. 

Hög 

Annells 

(2006) 

Australien 

Kvalitativ 6 deltagare, 4 
kvinnor, 2 män 

Individuella djupintervjuer. 
Oklart analysförfarande. 

Att leva med stomi 
upplevdes negativt ur både 
fysiska och psykologiska 
aspekter som bland annat 
problem med gasavgång och 
problem med självbilden 

Hög 
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Analys 

Kvalitativ innehållsanalys är en vedertagen metod för att analysera olika typer av data och 

metoden tillämpas inom många olika områden (jfr Danielson, 2012). Som metod för att 

analysera innehållet av de inkluderade vetenskapliga studierna valde vi att utgå från den 

beskrivning som Graneheim och Lundman (2004) gör av kvalitativ innehållsanalys.  

  

Då syftet var att beskriva människors upplevelser av att leva med stomi valdes en manifest 

ansats för att analysera det konkreta innehållet i de vetenskapliga studierna. I detta 

vetenskapliga arbete skedde analysen med en induktiv ansats (Graneheim & Lundman, 2004). 

Vi inledde analysen med att läsa igenom resultaten i de utvalda studierna flera gånger i syfte 

att få en helhetsblick och att data inte skulle gå oupptäckt. Därefter identifierades 

meningsbärande enheter vilka var ord, meningar eller stycken som relaterade till varandra och 

motsvarade syftet. Efter detta kondenserades enheterna, det vill säga kortades ner utan att dess 

kärna berövades. De valda studierna var på engelska och översattes till svenska i samma 

moment. Efter detta började vi med kategoriseringen. Att kategorisera innebär att de 

kondenserade enheterna sammanslås utifrån dess likheter (Graneheim & Lundman, 2004). 

Titlarna på kategorierna skulle beskriva innehållet eller uttrycken som de homogena enheterna 

beskrev. Eftersom att syftet rörde människors upplevelser var en god vägledning i 

kategoriseringsförfarandet att fråga sig vad för upplevelse de homogena enheterna handlade 

om. Att beakta i en kvalitativ innehållsanalys var att kondenserade enheter inte fick falla in 

under två olika kategorier vilket gjorde att analysförfarandet utfördes utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt. I analysen var det därför betydelsefullt att gå tillbaka för att bearbeta om 

kondenseringarna. Detta för att återigen ställa sig frågan vad upplevelsen handlade om för att 

undvika missvisande benämningar av kategorierna. Dessutom var det väsentligt att gå tillbaka 

till de kondenserade enheterna för att reflektera över eventuell misstolkning (Graneheim & 

Lundman, 2004), vilket redan kunde uppstå vid översättning från engelska till svenska. Av 

den orsaken benämnde vi varje textenhet och kondensering till 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 och så vidare. 

Den första siffran skulle härleda oss till originalstudie och den andra siffran till vilken 

textenhet det var och var i den vetenskapliga studien vi kunde hitta den. 

 

Kategoriseringen utfördes i fyra steg, där de homogena kondenseringarna skapade en 

kategori, och därefter bearbetades kategoriseringarna vidare efter likheter och skillnader för 

att få fram heterogena och homogena kategorier. Det som skedde i kategoriseringsprocessen 
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var att alla unika textenheter med gemensamma innehåll lades samman och breddades med 

rubriker vilka i detta fall representerar en holistisk specifik upplevelse. Varje 

kategoriseringssteg gjorde att de upplevelser som beskrevs i de ingående studierna blev 

mindre personliga eller specifika och därmed mer överförbara i relation till den population 

som faktiskt studerades i detta vetenskapliga arbete. Åtta kategorier formades efter tredje 

bearbetningen och fem kategorier uppkom efter fjärde kategoriseringen. Efter fjärde 

kategoriseringen beslutade vi att dessa var ömsesidigt uteslutande från varandra och därmed 

slutgiltiga. Då ytterligare sammanslagningar inte bedömdes rimliga avslutades analysen då vi 

skrivit brödtexten till varje kategori (jfr Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Resultat 
Analysen resulterade i fem kategorier, vilka beskriver upplevelser av att leva med en stomi (se 

Tabell 3). I resultatet presenteras citat från deltagarna för att exemplifiera och styrka 

resultatet. 

Tabell 3 - Översikt av kategorier 

Kategorier 

Att lära sig leva med stomi är en svår process 

Att stomin begränsar valfriheten i tillvaron 

Att den sexuella samvaron försämras 

Att ha rätt person vid sin sida är betydelsefullt 

Att stomin ger en framtidsutsikt 

 
Att lära sig leva med stomi är en svår process 

Studier (Savard & Woodgate, 2009; Manderson 2005; Danielsen, Soerensen, Burcharth & 

Rosenberg, 2013; Notter & Burnard, 2006; Nicholas, Swan, Gerstle, Allan & Griffiths, 2008) 

visade att personer upplevde vägen till acceptans som känslomässigt smärtsamt. Personerna 

upplevde att det tog lång tid att vänja sig vid stomin: “It was like going through a grieving 

period for about 5 years...” (Manderson, 2005, s. 408). Studier (Savard & Woodgate, 2009; 

Manderson, 2005; Grant et al., 2011; Notter & Burnard, 2006; Nicholas et al., 2008) visade 

dessutom att det fanns personer som aldrig vande sig vid sin stomi men fick lära sig leva med 

den. 
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Studier (Manderson, 2005; Barnabe & Dell’Acqua, 2008; Ramirez et al., 2010; Grant et al., 

2011; Honkala & Berterö, 2009; Nicholas et al., 2009) visade att det krävdes mental styrka 

och envishet hos personerna för att uppnå acceptans. Vissa personer behövde lära sig hålla 

huvudet högt och ha mod att berätta för andra om stomi. “I think that you just have to make 

up your mind that you're gonna live with it, and you do” (Grant et al., 2011, s.18). Studier 

(Manderson, 2005; Barnabe & Dell'Acqua, 2008; Grant et al., 2011; Danielsen et al., 2013; 

Nicholas et al., 2008) visade dessutom att den mentala styrkan hos personer också kunde 

handla om att behöva tänka positivt och ha hopp om en bättre framtid. 

 

Studier (Barnabe & Dell’Acqua, 2008; Grant et al., 2011, Danielsen et al., 2013; Nicholas et 

al., 2008) beskrev att personer behövde lära sig hantera sin stomi, acceptera att läckage 

kommer att hända och försöka hitta egna lösningar på dessa för att leva: "... you have to 

educate yourself and know the products out there because what's right for you might not be 

right for someone else…” (Nicholas et al., 2008, s. 5). Studier (Barnabe & Dell’Acqua, 2008; 

Grant et al., 2013; Honkala & Berterö, 2009; Nicholas et al., 2008) beskrev också att dessa 

lösningar kunde vara att behöva vara förberedd genom att alltid ha stomimateriel vid sin sida. 

 

Upplevelsen efter stomioperationen hade stark påverkan på välbefinnandet. Deltagare i studier 

(Grant et al., 2011; Danielsen et al., 2013; Nicholas et al., 2008) beskrev att de kände skam 

över sin stomi. Studier (Savard & Woodgate, 2009; Mandersson, 2005; Barnabe & 

Dell’Acqua, 2008; Ramirez et al., 2009; Notter & Burnard, 2006; Nicholas et al., 2008; 

Annells, 2006) beskrev att personer med stomi kände sig äcklade vilket kunde alstra 

frustration, hat och stress. 

 

 ... It is just the fact that you have got something hanging off your stomach that is full 

of weight… this thing hanging there, that I would just like to rip it off and throw it 

away, you know… (Mandersson, 2005, s. 408). 

 

I studier (Mandersson, 2005; Ramirez et al., 2009; Grant et al., 2011; Honkala & Berterö, 

2009; Notter & Burnard, 2006) framgick det dessutom att livet med stomi försämrade 

personernas självbild, självförtroende och självvärde. Studier (Savard & Woodgate, 2009; 

Mandersson, 2005; Grant et al., 2012; Danielsen et al., 2013; Honkala & Berterö, 2009; 

Nicholas et al., 2008; Annells, 2006) beskrev även att personerna aktivt behövde dölja sin 

stomi under stora kläder av rädsla för att bli utstirrad och dömd av andra.  
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I processen att lära sig leva med stomi kände dock vissa personer att de inte kunde påverka sin 

situation hur mycket de än kämpade. Många studier (Mandersson, 2005; Barnabe & 

Dell’Acqua, 2008; Grant et al., 2011; Danielsen et al., 2013; Honkala & Berterö, 2009; Notter 

& Burnard, 2006; Nicholas et al., 2008) beskrev maktlöshet som en dominerande upplevelse, 

“ It's been nine years and I will stand over the toilet some days going, “Why me?”...” (Grant 

et al., 2012 s. 16). Maktlösheten handlade om många saker som bland annat att personer alltid 

oroade sig för oundvikliga gasavgångar och läckage, eller att stomin var full. Osäkerhet var en 

upplevelse bland många personer. Personer beskrev även att de aldrig kände sig rena eller 

fräscha oavsett hur ofta de duschade. Det framgick i en studie (Mandersson, 2005) att livet 

med stomi var ekonomiskt påfrestande och mycket pengar gick till materiel, men trots detta 

upplevdes inget ekonomiskt stöd. 

 

Att stomin begränsar valfriheten i tillvaron 

Deltagare i studier (Mandersson, 2005; Honkala & Berterö, 2009) beskrev begränsningar som 

rörde bland annat att behöva överväga val av mat och vilka kläder de egentligen ville 

använda. Studier (Ramirez et al., 2010; Danielsen et al., 2013; Honkala & Berterö, 2009; 

Notter & Burnard, 2006; Annells, 2006) beskrev dock att begränsningar som påverkade 

personer i större utsträckning handlade om att de ville undvika sociala sammanhang och att de 

inte kunde motionera som de egentligen önskade. Gällande de sociala begränsningarna 

beskrev deltagarna att det bara var enklare att stanna hemma på grund av oron för lukt och 

läckage. 

 

...the company of people...perhaps they call and say...can’t you come over ...and I 
can’t I have a ‘belly day’ today... I always call it ‘belly day’ when I am ...going to 
evacuate by enema and it doesn’t function...there are some disturbances (Honkala & 
Berterö, 2009, s. 21). 
 

Studier (Savard & Woodgate, 2009; Barnabe & Dell’Acqua, 2008; Grant et al., 2013; 

Honkala & Berterö, 2009; Notter & Burnard, 2006) beskrev att personer begränsade sina 

fritidsintressen och fysisk aktivitet exempelvis att inte vilja simma eller visa sig på stranden. 

Orsaken till deras val kunde vara både psykiska i form av oro för att visa sig i 

omklädningsrum eller i badkläder men också fysiska där det rekommenderas att ta det lugnt 

då ansträngning ökade risken för läckage och gasavgång. Studier (Barnabe & Dell’Acqua, 
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2008; Grant et al., 2013; Annells, 2006) presenterade att framtidsplanerna fick omprioriteras 

på grund av att de kände sig frihetsberövade och hos vissa av dessa personer upplevdes ett 

försämrat liv.  

 

Att sexuella samvaron försämras 

Studier (Barnabe & Dell’Acqua, 2008; Mandersson, 2005; Ramirez et al., 2010; Honkala & 

Berterö, 2009) beskrev att personers sexuella samvaro påverkades på grund av skam eller 

rädsla för att partnern skulle känna av avföringen. Ängslan inför sex kunde även uppkomma 

då de oroade sig för att stomipåsen skulle trilla av vid sex. Av dessa anledningar ville 

människorna dölja stomin. Studier (Mandersson, 2005; Ramirez et al., 2010) påvisade att den 

sexuella njutningen försämrades av att ha stomi. Dessutom belyste studierna att kvinnor kände 

oro då stomioperationen kunde påverka den vaginala anatomin med svårigheter vid 

penetration som följd, och därmed påverkades den sexuella hälsan. “And then because of the 

way it tilts [vaginal canal]...It [husband's penis] never goes in all the way...” (Ramirez et al., 

2010, s. 5). 

 

I studier (Mandersson, 2005; Ramirez et al., 2010; Grant et al., 2011) framgick det att sexlivet 

kunde försvinna helt vilket kunde leda till stor påverkan på tillvaron. Studier visade även på 

att sex blev smärtsamt vilket inte kunde förhindras med sexuella hjälpmedel och på grund av 

smärtan undveks sex.  

 

Att ha rätt person vid sin sida är betydelsefullt 

Studier (Manderson, 2005; Honkala & Berterö, 2009; Nicholas et al., 2008) visade att det 

fanns personer som inte ville vara en börda för sina närstående och det fanns skuld relaterat 

till stomin: “... she told her partner to ‘‘go, go and get a life’’, and ‘‘just pushed him right out 

of (her) life” (Manderson, 2005, s. 408). Detta för att närstående behövde anpassa sig till och 

respektera de behov som kunde uppstå hos de med stomi. Studier (Manderson, 2005; Nicholas 

et al., 2008; Notter & Burnard, 2006) presenterade att personer kände oro för att bli lämnad av 

sin partner på grund av deras oförmåga eller vägran till acceptans och förståelse. Personerna 

med stomi kunde dessutom uppleva ett osympatiskt bemötande av andra. 

 

My husband thinks it is disgusting … we don’t mention it ... he never saw my stoma I 
had to keep it covered and he wouldn’t talk about it… the whole subject is taboo… I 
don’t think he touched me at all while I had the ileostomy, and he wouldn’t let me keep 
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anything in the bathroom, I had to keep it all out of sight ... hidden away (Notter & 
Burnard, 2006, s. 153). 
 

Studier (Nicholas et al., 2008; Ramirez et al., 2010; Grant et al., 2011; Manderson, 2005) 

påvisade att det var av betydelse för dessa personer att reflektera över vilka som skulle få veta 

av stomin. Därmed kunde deltagarna i studierna hitta sina riktiga vänner och uppleva en 

fördjupad vänskap: “...So you find other friends who can take you for who you are, on the 

inside rather than the outside. That's better than the other people who can't accept it..." 

(Nicholas et al., 2008, s. 4). 

 

Studier (Manderson, 2005; Nicholas et al., 2008; Ramirez et al., 2010; Grant et al., 2011) 

påvisade dock att det fanns upplevelser av att närstående inte påverkades alls av stomin eller 

dess medföljande konsekvenser. Deltagare i studier (Ramirez et al., 2010; Notter & Burnard, 

2006; Manderson, 2005; Nicholas et al, 2008) beskrev att de ändå kunde uppleva stöd och 

styrka från sina närstående. Det var betydelsefullt att känna sig omhändertagen och att någon 

brydde sig om dem. Studierna visade att sympati, respekt och känslan av att inte vara ensam 

upplevdes som betryggande: “I find that I get a lot of strength from my family... After my 

surgery I remember (some close family members) looked at my stoma and they were like 'oh, 

it's kind of cute'” (Nicholas et al., 2008, s. 6). 

 

Studier (Danielsen et al., 2013; Grant et al., 2011) beskrev att personer såg gemenskap som 

betydelsefullt på grund av att de kände sig lättade över att få prata med någon, speciellt med 

andra som också hade stomi. I viss mån underlättades även tillvaron om de fick skämta om sin 

stomi och sin livssituation. “When I go in those CT scans with the contrast stuff, I always 

empty my bag when I get home and turn off the light to see if it glows...” (Grant et al., 2011, 

s. 16). 

 

Att stomin ger en framtidsutsikt 

Studier (Grant et al., 2011; Ramirez et al., 2010; Nicholas et al., 2008; Honkala & Bertero 

2009; Barnabe & Dell'Acqua, 2008) beskrev att det fanns personer som upplevde tacksamhet 

över att de var vid liv på grund av stomin, då de sjukdomar som föranledde stomin kunde vara 

dödliga eller påfrestande. 

...Yes, now I have no problems at all...but before...I think it is functioning as well as 
possible... That’s what I think...I don’t know about anything else...because I don’t 



17 
 

want to experience the kind of hell I was in before ...I think it is functioning top-
notch… (Honkala & Bertero, 2009, s. 21). 
 

Studier (Savard & Woodgate 2009; Barnabe & Dell'Acqua, 2008; Grant et al., 2011) beskrev 

även upplevelser av att stomin bidragit till mer frihet då de bakomliggande sjukdomarna 

inskränkte på personernas frihet. Studier (Grant et al., 2011; Nicholas et al., 2008; Savard & 

Woodgate 2009; Honkala & Bertero 2009; Barnabe & Dell'Acqua, 2008) visade att personer 

kände sig mindre stressade efter stomioperationen, och att den nya förändringen hjälpte dem 

att se saker från andra perspektiv och omstrukturera sina liv. Dessutom fanns upplevelser om 

en bättre framtidsutsikt. Studier (Nicholas et al., 2008; Savard & Woodgate 2009) visade att 

en ökad medvetenhet och ett mer accepterande, känsligare själv kunde infinna sig i 

personernas nya liv. 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att leva med 

gastrointestinal stomi. Analysen resulterade i fem kategorier som svarade mot syftet: att lära 

sig leva med stomi är en svår process, att stomin begränsar valfriheten i tillvaron, att den 

sexuella samvaron försämras, att ha rätt person vid sin sida är betryggande samt att stomin 

ger en framtidsutsikt. 

 

Denna litteraturstudie visar att det var en process att lära sig leva med en stomi och att denna 

process alltid sker i ett sammanhang. Avföring och gasavgång är speciellt närvarande hos 

personer med stomi och är utmaningar som de ställs inför dagligen, särskilt i sociala 

sammanhang. Chelvanayagam (2014) som studerat begreppen stigma och tabu i relation till 

gastrointestinala besvär beskriver att sociokulturella normer har tabubelagt och stigmatiserat 

angelägenheter som har att göra med gasavgång och avföring. Historiskt sett blev normer om 

toalettbesök privata angelägenheter när avföring associerades med sanitär olägenhet. Lukten, 

synen och ljudet av avföring har därför sedan länge tillbaka likställts med obehag. Detta kan 

relateras till resultatet i denna litteraturstudie som visar att de som har en stomi många gånger 

upplever att de står utanför den sociala normen och kan därför känna skam. Resultatet i denna 

litteraturstudie visar att det är svårt att lära sig leva med en stomi och beskrivningar om att 

kroppen känns annorlunda är vanligt förekommande. Detta kan förstås i relation till Toombs 

(1992, s. 70-71) som menar att vid sjukdom separeras den levda kroppen från självet och ses 

som ett objekt. Detta innebär att personens självbild förändras då kroppen blir mer i fokus än 
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innan sjukdomen. Objektifieringen av kroppen förstärks också genom andras synsätt då 

avvikelser från normer uppmärksammas lättare. Utifrån resultatet i denna litteraturstudie kan 

vi förstå att själva stomin och omgivande normer många gånger leder till att människor med 

stomi både kan känna sig annorlunda och också känna sig bemötta på ett annat sätt än tidigare. 

Earnshaw, Quinn och Park (2012) beskriver i en kvantitativ undersökning olika faktorer som 

inverkar på stigmatiseringen i vardagen vid kronisk sjukdom. Earnshaw et al. (2012) menar 

vidare att personer som förväntar sig en stigmatisering kommer att uppleva en stor stress, 

sämre socialt stöd och lägre patienttillfredsställelse. Dessa faktorer kan därför inverka på 

upplevelsen av förändrad kropp och också skam. Det är viktigt att dessa riskfaktorer 

identifieras och att personen får hjälp i tid så att upplevelsen av skam inte utvecklas. 

Chelvanayagam (2014) beskriver att känslor av skam kan utvecklas om personer bemöts av 

vårdpersonal som har en maktposition. Vårdpersonalen bör därför som intervention mot skam 

och stigmatisering reflektera över sin maktposition genom att lyssna och bekräfta personens 

upplevelser på ett omsorgsfullt sätt. Dessutom beskriver författaren att stödgrupper kan hjälpa 

personer minska känsla av skam. Detta genom att utbyte av erfarenheter gör att personer 

lättare kan utveckla copingstrategier.  

Resultatet i litteraturstudien visar att de som lever med stomi kan känna svårigheter med att 

acceptera den nya situationen och självförtroendet kan många gånger påverkas. Nichols 

(2012) som studerat förhållandet mellan självförtroende och självacceptans förklarar att 

människor i processen att känna självförtroende börjar med att validera sig själv och sitt 

värde. I denna litteraturstudie framkommer det att personer ifrågasätter sitt eget värde i livet 

med stomi. Nichols (2012) beskriver vidare att självacceptans är en del av personens 

självförtroende. Självacceptansen beror ofta på förmågan att uppnå mål livet. När människor 

av olika anledningar inte kan uppnå dessa mål, så kommer acceptansen till sig själv försvåras. 

Detta kan förklara varför processen att acceptera och vänja sig vid sin stomi är lång och svår. 

Resultatet i denna litteraturstudie visar dessutom att stomin begränsar friheten i tillvaron då 

möjligheter att nå sina mål försvåras. Dahlberg, Todres och Galvin (2009) lyfter också 

betydelsen av att kunna nå sina mål i livet och dess relation till att känna hälsa och må bra i 

det dagliga livet. Utifrån resultatet kan vi förstå att självacceptans och betydelsen av att nå 

sina mål är värdefulla för att uppnå hälsa. Fynden som beskrivs i detta arbete tyder på att det 

finns behov av att öka självacceptansen och förmågan att uppnå målen i livet. Carson och 

Langer (2006) beskriver att mindfulness är en teknik som kan öka självacceptansen hos 

människor.  
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Denna litteraturstudie visar att det finns upplevelser av maktlöshet i livet med stomi och att 

det är svårt att påverka sin situation. Upplevelsen av maktlöshet som vi presenterar i vårt 

resultat kan jämföras med Hägglund och Ahlströms (2006) som beskriver upplevelser av 

maktlöshet och osäkerhet vid ofrivilligt läckage av urin. Hägglund och Ahlström (2006) visar 

i sin studie att personer känner sig sårbara vid ofrivilligt läckage av urin vilket förorsakade 

maktlöshet och självbestämmandet hotades. Upplevelser av maktlöshet är något som var 

väldigt påtagligt vilket vår studie påvisar och vi anser att dessa upplevelser vid urinläckage är 

jämförbara med upplevelserna av faecesläckage. Ur ett omvårdnadsperspektiv är det därför 

betydelsefullt att dessa upplevelser tas på allvar eftersom Strandmark (2004) beskriver att 

maktlöshet kan leda till känslomässigt lidande och destruktiva känslor om denna känsla 

kvarstår. Utifrån resultatet i detta vetenskapliga arbete kan vi därmed styrka att livet med 

stomi kan kopplas till oförmåga att bestämma över och kontrollera sin situation, vilket 

långsiktigt kan leda till ett lidande. Även det faktum att maktlösheten inte förbättras efter att 

sjukdomen behandlas är problematisk. Vi kan därmed, i vår och i andras studier, se behov av 

att känslan av maktlöshet behöver bearbetas för att öka upplevelser av hälsa och minska 

lidande. Utifrån dessa behov behöver därför vårdpersonal motivera personer och ge dem 

möjligheter och verktyg för att kunna hantera sin situation på ett bra sätt. Mota et al. (2015) 

som studerade behov för att tillämpa egenvård, förklarar att det var av betydelse för dessa 

personer att de fick information, resurser och vägledning redan före operationen. Detta, menar 

Mota et al (2015), minskar negativa påfrestningar efter stomioperationen. 

Resultatet i litteraturstudien visar att personer som lever med stomi upplever begränsningar i 

tillvaron och att friheten berövas. Detta kan förstås med hjälp av Kelly (1992) som i sin 

narrativa studie beskriver att det för vissa människor kan vara rädslan inför- och förväntan att 

läckage ska inträffa som är begränsande och därmed försvåra möjligheten att leva fullt ut med 

hög livskvalitet. I relation till studien gjord av Kelly (1992) kan vi få en förståelse över varför 

personer kan undvika aktiviteter och sociala sammanhang, då rädslan inför olyckor är mer 

skrämmande än själva olyckan. Forskning visar att fysisk aktivitet har positiva effekter på 

hälsan och Hegberg och Tone (2015) visar att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet 

och ökad mental hälsa. I denna litteraturstudie presenteras upplevelser av att inte kunna 

anstränga sig fysiskt. Att motionera mindre då risken för att bland annat läckage ökar är 

därför problematiskt ur ett hälsoperspektiv. Burch (2011) beskriver olika faktorer som 

människor kan tänka på för att minska risken för läckage. Risken för läckage ökar om 

avföringen är lös och Burch (2011) menar att det finns kost, teknik och mediciner som kan 



20 
 

minska risken. Andra faktorer som ökar risken för läckage kan vara att huden runt stomipåsen 

är ojämn, vilket kan åtgärdas med olika geler. Utifrån behoven bör personer med stomi få 

information om dessa faktorer av vårdpersonal, så att de får möjligheter att tillämpa egenvård 

mot eventuell fysisk och psykosocial ohälsa.  

I denna litteraturstudie framkommer det att personer med stomi upplever en sexuell påverkan. 

Den sexuella hälsan påverkar det fysiska, sociala och mentala välbefinnandet och självbilden 

är en faktor som styr. Sexualiteten har stor betydelse för individens hälsa i både njutningssyfte 

och fortplantningssyfte (Sundbeck, 2013, s. 13, 17, 98). Att påverkan på den sexuella hälsan 

har betydelse i människors liv kan vi i detta vetenskapliga arbete bekräfta. Det beskrivs 

upplevelser av att den sexuella samvaron försämras vilket påverkar hela livet. Vi ser i våra 

fynd att den sexuella hälsan inte bara påverkar det fysiska, sociala och mentala 

välbefinnandet, utan skapas och upprätthålls av samma faktorer. Resultaten i denna 

litteraturstudie beskriver dessutom hur kvinnors anatomi förändras med stomi, men vi fann 

inga beskrivningar om fysisk påverkan på mannen. Symms et al. (2008) kan i sin kvantitativa 

studie som rör det manliga perspektivet om att leva med stomi, bekräfta att även mannen 

upplever en sexuell försämring på grund av att kroppen agerar annorlunda. Männen i studien 

beskriver bland annat dysfunktion av den erektila förmågan. Detta gör att vi kan styrka att 

livet med stomi innebär att fysiska förändringar hos både män som hos kvinnor begränsar 

förmågan att uppleva sexuell hälsa. 

Det känslomässiga och mentala välbefinnandet påverkas och kan härledas i vårt resultat som 

en förändrad självbild. Seal, Bradford och Meston (2009) som i sin studie förklarar 

självbildens roll i sexuell hälsa, beskriver att människors självförtroende och självbild 

påverkar förmågan till att känna sexuell lust och att ha en sexuell hälsa. Detta kan relateras till 

de fynd som hittas i denna studie där kroppsförändringen som stomin åstadkommer förändrar 

synen på sig själv. Detta påverkar den sexuella samvaron och framtida sökandet efter en 

partner. Finns sänkt socialt eller mentalt välbefinnande, i detta vetenskapliga arbete förklarat i 

oro, rädsla eller smärta, så upplever personer att sexlivet i princip försvinner. Utifrån denna 

litteraturstudie i förhållande till andra studier kan vi få en förståelse av att personer med stomi 

har ett behov av mentalt, socialt och fysiskt välbefinnande för att ha sexuell hälsa. För att 

uppfylla behoven bör vårdpersonal beakta människans helhet, det vill säga det mentala, 

sociala och fysiska välbefinnandet för att stödja dessa människor. 
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I resultatet presenteras upplevelser av att det är betryggande att ha rätt person vid sin sida då 

personerna stundtals blir bemötta osympatiskt och oförstående av andra. Öhman och 

Söderberg (2004) beskriver i sin studie om närståendes upplevelser av att leva med en person 

som har kronisk sjukdom. Närstående stod inför personliga utmaningar i livet där de upplevde 

minskad frihet och ökat ansvarstagande. En möjlig orsak till att personer upplever sämre 

bemötande av anhöriga kan härledas till Öhman och Söderbergs (2004) beskrivning om 

närståendes perspektiv. Bemötandet från närstående kan bero på att de inte är redo eller villiga 

att anpassa sitt liv till människan bakom stomin. Utifrån detta resultat kan vi se ett behov av 

att anhörigstöd behöver utvecklas i Hälso- och sjukvården så att hälsa kan bevaras hos båda 

parterna i tillvaron. 

Med fokus på ett omvårdnadsperspektiv ser vi i denna studie att socialt stöd är en viktig faktor 

i bemötandet av patienter med stomi. Resultatet beskriver att personer väljer sin 

umgängeskrets för att uppnå socialt stöd och trygghet i livet med stomi. Antonovsky (2005, s. 

45, 53) förklarar att socialt stöd mildrar sjukdomsföljderna och ses som en essentiell resurs i 

hanteringen av situationen. Författaren beskriver vidare att socialt stöd gör det lättare att 

komma över sin sorg när en kris infinner sig. Vi presenterar i denna vetenskapliga 

litteraturstudie även upplevelser av att stöd gör tillvaron bättre om personer med stomi bemöts 

på ett likvärdigt och omsorgsfullt sätt. White och Hunt (1997) presenterar i sin studie olika 

psykologiska faktorer som inverkade i processen att vänja sig vid sin stomi. De förklarar i sin 

studie att det var betydelsefullt för personer med stomi att få stöd och information inhämtade 

av stödgrupper uppbyggda av andra som hade stomi. Att få socialt stöd kunde handla om att 

få prata med någon som kan relatera till eller känna sympati med personen som har stomi. Det 

White och Hunt (1997) beskriver kan förstås i relation till de fynd som vi presenterar, där 

tryggheten ökar när personer blir bemötta på likvärdiga villkor och med förståelse. Detta ger 

oss en förklaring varför socialt stöd är betydelsefullt i livet med stomi och att det är ett stort 

behov hos personer med stomi. Reblin och Uchino (2008), som studerar relationen mellan 

socialt stöd och upplevd hälsa, beskriver vikten av att få stöd då det har en stor betydelse för 

patienters följsamhet och engagemang i kampen att uppnå hälsa. I förhållande till resultatet i 

denna litteraturstudie kan vi därmed förklara att socialt stöd inte bara ger människor en bättre 

hanterbarhet och bättre följsamhet utan även en känsla av att känna gemenskap och förståelse 

från andra. Hallén (2014) beskriver i Vårdhandboken att personer som nyligen genomgått en 

stomioperation ska informeras om möjligheten att ta kontakt med andra som har liknande 

stomi, ålder och kön genom patientföreningen för stomiopererade, ILCO. Med tanke på de 
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effekter som socialt stöd kan ge bör rekommendationen som Hallén (2014) beskriver tas med 

i alla lokala rutiner för omvårdnad av stomiopererade. 

I denna vetenskapliga studie presenteras upplevelser av att stomin ger framtidsutsikt och att 

stomin hjälpt personer att omstrukturera sitt liv och att se saker i perspektiv. Den ger 

dessutom en ökad medvetenhet och en förbättrad syn på framtiden. Detta kan ses som 

motsägelsefullt relaterat till tidigare fynd där det beskrivs negativa upplevelser som 

maktlöshet, skam, begränsningar, sexuella försämringar, försämrat liv med mera. En möjlig 

förklaring till att positiva upplevelser beskrivs, kan bero på att personerna genomgått en 

transition (Kralik, Visentin & van Loon, 2006). En transition innebär en omformulering av 

självet och att en process av ett förnyande och accepterande själv har skett. Kralik et al. 

(2006) beskriver vidare att: “Transition occurs when a person’s current reality is disrupted, 

causing a forced or chosen change that results in the need to construct a new reality” (Kralik 

et al., 2006, s. 323), vilket tydligt kan kopplas till upplevelser av att leva med en stomi. Kralik 

et al. (2006) resonerar vidare att transition kräver engagemang, acceptans och aktivt arbete. Vi 

kan därför få en förståelse av att alla personer inte lyckats genomgå en transition än, därav 

alla negativa upplevelser. Vi skulle därför kunna argumentera utifrån de behov som finns att 

det behövs utökad kunskap om detta ämne hos vårdpersonal så att de kan bidra med- och 

hjälpa patienter till att öka motivationen och förmågan till att genomgå en transitionsprocess. 

Mota et al. (2015) beskriver att sådana resurser utöver preoperativa förberedelser och 

vägledningar också kan handla om att vårdpersonalen arbetar multidisciplinärt. Detta med 

hänsyn till personens psykiska, fysiska, sociala och således också andliga behov.  

 

Slutligen kan vi se utifrån personernas upplevda behov och utifrån de olika interventioner som 

diskuterats att ett personcentrerat förhållningssätt behövs. Att ha ett personcentrerat 

förhållningssätt innebär att vårdpersonalen utgår ifrån personens livsvärld. I samverkan och i 

samråd med patienten kan vårdpersonal i multidisciplinärt arbete utforma en omvårdnadsplan 

baserad på personens unika önskan, mål och erfarenheter. För att kunna förstå personernas 

upplevelser och deras unika behov behöver vårdpersonal upprätta en relation genom en god 

kommunikation och ett aktivt lyssnande (Green, 2006).  

 
 

Metodkritik 

I denna litteraturstudie har vi valt att inkludera studier som bygger på både manliga och 

kvinnliga deltagare, men många av de inkluderade studierna studerade till stor del kvinnors 
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upplevelser. Detta är problematiskt då de kvinnliga upplevelserna dominerar i fyndet om 

bland annat sexuell påverkan. Brinkeberg Lapidus (2006) kan i sin kliniska studie om 

incidens och prevalens bland IBD-sjukdomar, förklara att kvinnor drabbas i högre 

utsträckning av Mb Chron än män. Det Brinkeberg Lapidus (2006) beskriver kan vara en 

orsak till att många studier inom detta område belyser kvinnligt perspektiv. Dessutom finns 

det i allmänhet få studier som fokuserar på det manliga perspektivet rörande självbilden och 

den sexuella påverkan (jfr Seal et al., 2009). Vi tänker att en annan orsak till att forskare 

fokuserat på kvinnors upplevelser av självbild och sexualitet, handlar om genusskillnader i 

samhället där kvinnor anses vara sexobjekt och kvinnors utseende står i fokus (jfr 

Nordenstam, 2003). I fråga om överförbarhet kan det vara problematiskt och en svaghet då 

detta arbete fokuserat på att representera hela populationens upplevelser av att leva med 

stomi. I resultatet kan vi ur det manliga perspektivet se en viss påverkan på upplevelsen av att 

känna sig attraktiv med stomi, vilket kan försvaga allmängiltigheten i denna litteraturstudie. 

Med fokus på omvårdnad av människor som lever med stomi så behövs ytterligare kvalitativ 

forskning om hur mannen upplever sin självbild i den sexuella samvaron.  

En annan möjlig svaghet i detta arbete kan vara att en av studierna inkluderat upplevelser av 

att leva med en reversibel, temporär stomi. I den systematiska sökningen av vetenskapliga 

studier ansåg vi att den studien var relevant att ta med. Detta för att vi dels inte specificerat att 

populationen skulle ha permanenta stomier och dels att vissa av de ingående studierna inte 

presenterat om deltagarna hade permanenta stomier eller inte. Då kvalitativa studier enligt 

Polit och Beck (2012, s. 58-59) strävar efter att få en så bred data som möjligt beslutade vi oss 

för att använda oss av de upplevelser som ingick i studien. Dessa tankegångar motiverar även 

valet av en annan studie som beskriver ungdomars erfarenheter av att leva med stomi. 

I granskningen av de vetenskapliga studierna har vi använt oss av Bilaga H i Willman et al. 

(2006, s. 156-157). I det protokollet finns en punkt som rör datamättnad. Då en av de utvalda 

studierna var av fenomenologisk design kan detta ses som problematiskt. Polit och Beck 

(2012, s. 494-498) förklarar att fenomenologiska studier sällan pratar om datamättnad utan 

data handlar om variationer av fenomen. Detta kan ha påverkat vår bedömning av studiens 

kvalité negativt, vilket vi anser är en svaghet. Dock ansåg vi att denna risk var relativt liten 

och därför ändrades inte bedömningsprotokollet. Eftersom att studierna ska bedömas utifrån 

samma protokoll så bestämde vi oss för att fortsätta granska enligt protokollet och om vi 

ansåg att någon punkt var irrelevant för samtliga så skulle vi exkludera den, men detta 

förekom inte. 
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Henriksson och Wallengren (2012, s. 487-488) beskriver att det finns olika indikationer som 

talar för kvalitén på en studie och de handlar om termerna trovärdighet, pålitlighet, 

överförbarhet och bekräftelsebarhet. 

I denna litteraturstudie anser vi att vi funnit varierad data med många olika människors 

perspektiv och upplevelser vilket styrker detta arbete. Under analysförfarandet så 

reflekterades det ständigt över de extraherade textenheterna, dess översättning och 

kondensering för att så långt som möjligt säkra att ingen del förlorades på vägen. Det resultat 

som arbetats fram styrks även av andra studier med liknande syfte. Henriksson och 

Wallengren (2012, s. 487-488) beskriver att trovärdighet handlar om en författares förmåga 

att påvisa att det framkomna resultatet är trovärdigt och giltigt. 

En styrka med denna litteraturstudie var att vi försökte arbeta med data så förutsättningslöst 

som möjligt och att vi ständigt reflekterade över om vi tolkade eller faktiskt presenterade det 

som framgick. Henriksson och Wallengren (2012, s. 487-488) förklarar att pålitlighet i en 

studie kan påvisas genom att en författare beskriver hur denne hanterar sin förförståelse av det 

ämne det skrivs om. En annan viktig del handlar om att tidigare erfarenheter inom det valda 

ämnet kan påverka datainsamlingen och/eller analysen av data. I detta arbete fanns ingen 

tidigare erfarenhet av detta ämne vilket minskade risken för eventuell förförståelse och styrker 

därför pålitligheten. 

I metoden och i analysen försökte vi vara så tydliga som möjligt i tillvägagångssättet. Den 

utvalda metoden har vi arbetat med systematiskt under hela arbetet. En sakkunnig 

utomstående person med kritiskt förhållningssätt granskade tillvägagångssättet och processen. 

I en studie som denna kan en svaghet dock vara att det är omöjligt för deltagarna att läsa 

igenom och kommentera resultatet då vi inte vet vilka deltagarna var. Henriksson och 

Wallengren (2012, s. 487-488) beskriver att dessa reflektioner är en del i avgörandet av 

bekräftelsebarheten. Bekräftelsebarheten i en studie stärks bland annat om att urvalet av 

informanter och datainsamlingen är relevant och detaljerat beskrivet, vilket vi i denna 

litteraturstudie ser som en styrka.  

Att leva med en stomi anser vi vara en relativt unik upplevelse som är svår att jämföra med 

andra kontext. Vi har i diskussionen dragit paralleller mellan upplevelser av att leva med 

stomi, att leva med urininkontinens och att leva med annan kronisk sjukdom. På samma sätt 

kan vårt resultat till viss del överföras i dessa kontext. Dock kan vissa upplevelser som rörde 
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avföringsinkontinens och anatomiska förändringar inte tillämpas i kontext med människor 

som lever i exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar. Henriksson och Wallengren (2012, s. 487-

488) förklarar att överförbarheten ska diskuteras av författaren rörande om hur det framkomna 

resultatet är överförbart till liknande situationer eller grupper. Överförbarheten kan därför i 

denna litteraturstudie ses som en svaghet. Det är dock viktigt att komma ihåg att denna studie 

handlar om människors upplevelser och eftersom vi är alla olika kan också våra upplevelser 

av samma händelse upplevas annorlunda, vilket också framgår i våra fynd. Det denna studie 

ger är en inblick i hur det kan vara att leva med stomi och hur det kan påverka ens liv. 

Slutsats 

De upplevelser som personer med stomi har i livet kan vara positiva men främst negativa och 

därför kan vi dra slutsatsen att ökat välbefinnandet är ett behov som de som lever med stomi 

har. Det är en lång och plågsam process att lära sig leva med sin stomi och personer upplever 

maktlöshet. Många upplever en påverkan på sexlivet och samvaron med andra. Socialt stöd 

upplevs vara betryggande och det är därför av betydelse att ha rätt personer vid sin sida. Det 

finns dock även upplevelser om en framtidsutsikt. För att möta dessa behov i klinisk praxis 

behövs bland annat ett bra socialt stöd för både personen men också för anhöriga. Det sociala 

stödet kan dels komma ifrån patientföreningen ILCO, men också från vårdpersonal, familj, sin 

partner eller andra anhöriga. För att motverka skam och de upplevda begränsningarna kan 

stödgrupper, men också terapeutiska övningar som mindfulness hjälpa. Det finns även 

praktiska saker personer kan göra för att motverka läckage som denne behöver information 

om. Att få individanpassad information och vägledning är även viktigt. Det är betydelsefullt 

att personer inte bara får sina sociala, psykiska och fysiska behov tillfredsställda utan också 

sina andliga behov. Dessa är förutsättningar för att genomgå en transition och därmed lära sig 

leva med sitt nya liv. Vårdpersonalen behöver därmed tillämpa ett personcentrerat 

förhållningssätt för att hjälpa dessa personers upplevda behov.  

Vikten av att ha en inblick i personers upplevelser av att leva med stomi är betydelsefullt då 

det ger en ökad förståelse i bemötandet och vårdandet av denna patientgrupp så att den 

psykosociala hälsan kan ökas. Ytterliggare forskning om interventioner riktade till människor 

med stomi med fokus på att öka välbefinnande behövs. Då mycket kvalitativ forskning 

gällande självbild och sexualitet riktat sig mot kvinnor, behövs även vidare kvalitativ 

forskning om mannens helhetsupplevelse av att leva med stomi.  
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