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Abstrakt 

Personer som lever med sjukdom upplever många gånger begränsningar och förluster i det 

dagliga livet. För personer med sjukdom är känslan av kroppslig integritet ofta påverkad och i 

dessa situationer blir det särskilt viktigt för människor att känna sig förstådda i mötet med 

hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers 

upplevelser av att leva med en tarmstomi. Litteratursökningen resulterade till 11 kvalitativa 

studier som analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys, med manifest ansats. Analysen 

resulterade i fem kategorier; Att känna sig chockad och äcklad, Att känna oro och osäkerhet i 

livet med stomi, Att känna sig annorlunda och pinsam, Att känna stomin som ett hot mot 

intimitet och attraktivitet, Att lära sig att leva med stomin. Denna litteraturstudie har 

sammanställt, utifrån vetenskapliga studier, personers upplevelser av att leva med en stomi. 

Det är viktigt att vårdpersonal kan bemöta dessa personers behov på ett sådant sätt som 

grundar sig på kunskaper och förståelse för deras personliga upplevelser. 

 

Nyckelord: Stomi, upplevelser, omvårdnad, kvalitativ innehållsanalys, behov 
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Hos personer som lever med sjukdom är många gånger begränsningar vanligt förekommande 

erfarenheter i det dagliga livet. Ofta beskrivs det som betydelsefullt att kunna kontrollera 

kroppsliga symtom som trötthet och smärta, vilket också är en viktig del för att kunna hantera 

sjukdomen (Sullivan, Weinert & Cudney, 2003). Söderberg (2009, s. 18) och Toombs (1993, 

s.92-93) har tydligt visat att sjukdomsupplevelse är att drabbas av förluster, där det kan handla 

om förlust av det normala livet. Sjukdom är en förlust av den välbekanta världen, där sjukdom 

ses som ett tillstånd av obalans och som ett hinder i vardagen. Att leva med sjukdom kan ge 

känslomässiga upplevelser som rädsla, missmod, frustration, ensamhet och skuld. Sullivan, 

Weinert och Cudney (2003) har visat att personer beskriver sjukdomsupplevelse som väldigt 

stressande, detta framförallt genom att personer kan ha en känsla av att försöka leva upp till 

personliga förväntningar. För personer kan det vara viktigt att kunna fortsätta att leva sitt liv 

på ett så normalt sätt som möjligt. Ibland kan detta innebära att personer försöker visa upp en 

fasad för att dölja hur svår sjukdomen egentligen är. Här finns även en stress över hur 

sjukdomen påverkar livet samt ekonomin för familjen. Hos personer som lever med 

sjukdomar med kroppsliga begränsningar och oförmågor finns ofta en känsla av frustration då 

de kan känna sig beroende av människor i omgivningen som stöd i det dagliga livet. Att vara 

så begränsad i sitt liv och vardag kan också ge känslor av skuld då de inte kan uppfylla sina 

identitetsroller som i exempelvis familjen och familjelivet (Sullivan, Weinert & Cudney, 

2003). 

 

Det kan vara viktigt för personen att få ett namn på sin sjukdom och få veta orsaken bakom 

sina symtom. Att få en diagnos är att få en medicinsk vetenskaplig bekräftelse om att de 

upplevda symtomen är äkta och att det finns information att ta del av om sin situation. För 

vissa kan en diagnos vara en chock då de eventuellt inte har upplevt eller erkänt några 

symtom på sjukdom. Även om diagnosen var väntad eller oväntad så beskrivs alltid 

diagnostillfället som en händelse med stark påverkan. Ofta upplevs diagnosen som ett hot mot 

den egna existensen och därmed är rädslor inför en förändrad självbild, utseende, förlust av 

inkomst och även rädsla för döden vanligt förekommande (Kralik, Brown & Koch, 2000).  

 

MacGinley (1993) menar att kroppsuppfattningen påverkas av många olika faktorer där det är 

framförallt sjukdomar eller känslan av att vara sjuk som bidrar till upplevelsen av förändring i 

kroppsuppfattningen. Därmed är det viktigt för sjuksköterskor att ha kunskap om att vid en 
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förändrad kroppsuppfattning krävs stöd för att komma till rätta med sin nya bild av sig själv. 

För personer som genomgått en operation kan den förändrade kroppsuppfattningen kännas 

som ett hot mot den egna integriteten. Även smärta har ett stort inflytande då en känsla av 

förlust av kontroll över kroppen finns, där smärtan också drar till sig personens 

uppmärksamhet och påverkar personens kroppsuppfattning. Enligt Lindwall (2004) kan 

kroppen bli en motståndare i vardagen där kroppen blir en värd för en hotfull sjukdom. 

Sjukdomen tar över makten över kroppen vilket kan bidra till känslor som maktlöshet och att 

personen är fångad i sin egen kropp som inte går att undkomma. Sjukdom som förändrar 

kroppen ger en känsla av att inte vara hel, vilket också ofta beskrivs påverka livskvalitén hos 

personer. 

 

Enligt Pais-Ribeiro (2004) är livskvalitet en bred ansats och innefattar djupare aspekter av en 

människas livssituation. Anderson och Burckhardt (1999) menar att för att få personens 

erfarenheter om livskvalitet så används personens beskrivning av hur livet uppfattas. Därmed 

är livskvalitet unikt för varje person, men kan beskrivas som upplevelsen av lycka eller 

tillfredställelse med delar i livet som är viktigt för den enskilda personen. Livskvaliteten 

påverkas av personens sätt att se på sin egen tillvaro, ens förväntningar och den samlade 

livsupplevelsen. Toombs (1993, s. 31-53) har visat på hur sjukdom kan förstås och diskuteras 

ur olika perspektiv. För den som är sjuk innebär ofta den omedelbara upplevelsen av sjukdom 

en känsla av att något känns annorlunda och ovant i kroppen. Det andra perspektivet på 

sjukdom är ett utifrånperspektiv där sjukdomen i sig och dess behandling är i fokus.  

 

Ordet Stomi betyder ”mun” eller ”öppning” från det grekiska ordet Stoma. Stomi innebär en 

kostgjord öppning på buken där tarmen läggs ut. Stomin är inkontinent, det vill säga utan 

kontroll över gaser eller avföring (Burch, 2005). En av de vanligaste orsakerna till stomi är 

kronisk inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) där delar eller hela kolonslemhinnan drabbas 

och då ger upphov till diarréer. Tarmsjukdomarna är kända som Crohns sjukdom och Ulcerös 

kolit. Personer som drabbas av kronisk inflammatoriska tarmsjukdomar uppger att de 

upplever att deras kropp är utsatt för en attack av en obekväm, illaluktande, smärtsam och 

pinsam sjukdom. Personer som lever med IBD uppger att det är en kamp mot sjukdomen där 

de försöker finna ett normalt liv i livet med sjukdomen (Hall, Rubin, Dougall, Hungin & 

Neely, 2005). Crohns sjukdom drabbar vanligen både tunntarmen och tjocktarmen med 
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symtom som buksmärtor, viktminskning och diarréer. Ulcerös kolit, som drabbar ungefär 

niohundra människor i Sverige varje år, involverar hela eller delar av tjocktarmen där 

diarréerna är frekventa och innehåller blod och slem (Järhult & Offenbartl, 2006, s. 337-338). 

Ett behandlingsalternativ är kirurgi där den som har sjukdomen får en stomi, och då vanligen 

en ileostomi. Ileostomi är benämningen på en tunntarmstomi och placeras vanligtvis på höger 

sida av buken (Person, 2008, s.61). Den permanenta ileostomin är alltid en konsekvens av att 

hela tjocktarmen har tagits bort eller är bortkopplad (Järhult & Offenbartl, 2006, s.330). 

Avföringen får i detta fall en väldigt lös konsistens. Loop-ileosstomi är namnet på den 

temporära stomi av tunntarmen. Denna teknik används då tjocktarmen av olika anledningar 

behöver avlastas eller vid akut komplikation som till exempel anastomosinsufficiens 

(perforation och tarmskada) (Person, 2008, s. 62).  

 

Kolostomi utgör 60 procent av alla stomier som görs i Norden och innebär att en stomi av 

tjocktarmen görs som vanligen placeras på vänster sida av buken. Mer än hälften av alla 

kolostomier är permanenta där de oftast görs för äldre personer som har drabbas av 

rektalcancer (Persson, 2008, s. 62). Kolorektal (tjocktarm) cancer är den vanligaste 

cancerformen i bukhålan. Symtomen utspeglas olika beroende på var i tjocktarmen tumören 

sitter men symtomen domineras av avföringsrubbningar och buksmärtor (Järhult & 

Offenbartl, 2006, s. 348-349). Personer som drabbas av cancer uppger att deras levnadsvanor 

förändras och därmed ökade känslor av ångest och osäkerhet. Ångesten är framförallt 

associerad med rädslan för att ha smärtor och sjukdomen leder till döden. Sjukdomen ger en 

känsla av att inte vara en komplett människa med känslor av otillräcklighet, underlägsenhet 

och därmed en känsla av isolering av sina tankar och känslor inför de personer som står en 

nära (Siqueira, Barbosa & Boemer, 2007).  

  

Att vara närstående till en person som drabbas av sjukdom påverkar alla livsarenorna. Där 

finns känslor som rädsla och ångest för sjukdom, operation och hotet om döden (Northouse, 

Schafer & Tipton, 1999; Northouse, Mood, Templin, Mellon & Gerorge, 2000). Den 

närstående känner oftast ett ökat ansvar gentemot den sjuke och får ökade praktiska 

vårdaktiviteter (Van den Heuvel, de Witte, Schure, Sanderman & Meyboom-de Jong, 2001). I 

och med sjukdom kan rollfördelningarna rubbas och kan ge upphov till osäkerhet och kan 

även utvecklas till rollen som vårdare. Där försöker den friska anhörige ta på sig en vårdroll 
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och försöker underlätta anpassningen till den nya livssituationen. Denna rollförändring 

medför även förändringar i det dagliga livet med nya rutiner där familjemedlemmar kan 

uppleva känslor av utanförskap där de inte längre är en normal familj. Besvikelse av att inte 

kunna uppnå förväntningar av ett normalt liv, där oro och rädsla gör att den sjuke personen 

utesluter vissa av sina normala livsrutiner. En partner till en person som har fått en stomi kan 

få obehagskänslor när de ser den förändrade kroppen och stomin. Detta kan ge förändringar i 

förhållandet där partner undviker intimkontakt (Persson, Severinsson & Hellström, 2004).  

 

Toombs (1993, s. 97-102) har visat på betydelsen av att personer med sjukdom får sina behov 

uppmärksammade och tillgodosedda. För personer med sjukdom är känslan av kroppslig 

integritet ofta påverkad och i dessa situationer blir det särskilt viktigt för människor att känna 

sig förstådda i mötet med hälso-och sjukvårdspersonal. Personer som lever med stomi har 

förväntningar om att deras behov ska tillgodoses på ett sätt som grundar sig på kunskaper och 

förståelse för deras personliga upplevelser. Därför var syftet med denna litteraturstudie (är) att 

beskriva personers upplevelser av att leva med en tarmstomi.  

 

Metod 

Denna litteraturstudie har genomförts med ett inifrånperspektiv (Thorne & Paterson, 2000) 

och grundar sig på en beskrivande kvalitativ innehållsanalys (jfr. Graneheim & Lundman, 

2004) av kvalitativa empiriska studier med fokus på människors upplevelser.  

 

Litteratursökning 

Vid informationssökningen användes databaserna, PubMed, CINAHL, SveMed samt 

PsyclNFO (Tabell 1-3). Dessa databaser valdes då de är inriktade på omvårdnad där PubMed 

och CINAHL anses som en av de största databaserna inom detta ämne. En 

kompletteringssökning genomfördes via databaserna SveMed och PsycINFO. En pilotsökning 

gjordes i studiens början. En litteratursökningsplan uppfördes vilket enligt Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2006, s. 62) kan ge en optimal litteratursökning där en sökstrategi utvecklas 

för varje databas. Sökstrategierna bygger på att ha relevanta sökord som kontrollerade 

söktermer som MesH-termer i databasen PubMed och CINAHL headings i databasen 

CINAHL. Nyckeltermerna som ingick i syftet blev sökord som översattes till engelska. 
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Sökord som användes: Ostomy, Stoma, Ostomy, colostomy, ileostomy, Experience, patient, 

Quality of life, Living with, Daily life, coping, body image. Dessa användes i olika 

kombinationer med AND och OR i specifika sökningar. I sökningen så användes And då det 

skedde en sökning på artiklar som innehåller två söktermer tillsammans samt att Or användes 

då två söktermer söks var för sig och tillsammans (Willman et al., 2006, s.66-67). 

Litteratursökningen kompletterades med manuella sökningar av artiklars referenslistor. 

Inklusionskriterierna var att studier skulle vara publicerade mellan 2000 till 2012 eller 2013, 

peer-review och skrivna på engelska eller svenska. Exklusionskriterier var personer under 18 

år, kontinent stomier, urostomier. 12 studier identifierades för kvalitetsgranskning.  

 

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: upplevelsen av att leva med en tarmstomi 

CINAHL 2013-01-28 

Söknr *)  Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 FT Stoma¤ 216 0 

2 FT, CH Stoma AND experience¤ 22 5 

3 FT, CH, CH Stoma AND experience AND Patient¤ 14 0 

4 CH Ostomy¤ 315 0 

5 CH, CH Ostomy AND Quality of life¤ 46 2 

6 CH, CH Ostomy AND experience¤ 6 0 

7 FT, CH Colostomy AND Experience¤ 18 2 

8 CH, FT Ostomy AND living with¤ 13 0 

9 FT, FT, CH Colostomy OR ileostomy AND experience¤ 13 0 

10 CH, CH Ostomy AND Daily life¤ 1 0 

PubMed 2013-01-28 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

11 MSH Ostomy 35679 0 

12 MSH, FT Ostomy AND Coping# 11 0 

13 MSH, MSH Ostomy AND Quality of life# 99 1 

14 FT, MSH, FT Colostomy OR ileostomy and experience# 78 0 

15 FT, MSH, MSH Colostomy OR ileostomy AND quality of life# 59 0 

16 FT, FT Stoma AND living with# 71 0 

17 FT, MSH Stoma AND body image# 6 0 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT – fritext sökning.                   ¤ 

- avgränsningar : Free full text, 2000-2012, peer-reviewed, English Language.                                                                        # -

avgränsningar : Free full text available, 2000-2013, peer-reviewed.  
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Tabell 2 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: upplevelsen av att leva med en tarmstomi 

CINAHL 2013-01-30 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

18 CH, CH Ostomy AND Experience¤¤ 89 1 

19 CH, CH Ostomy AND experiences¤¤ 37 4 

20  CH, FT Ostomy And living with¤¤ 68 0 

SveMed+ 2013-01-30 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

21 FT Stomi ʘ 26 0 

22 FT Stomi AND Upplevelsen 0 0 

23 FT Stomi AND leva med 0 0 

PsycINFO 2013-01-30 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

24 FT Stoma ## 49 0 

25 MSH Ostomy## 18 0 

26 MSH, FT Ostomy AND experiences## 4 0 

27 FT, FT Stoma AND experiences## 10 0 

28 FT, FT Stoma AND Living with## 5 0 

29 FT, MSH Stoma AND quality of life## 21 0 

30 FT, MSH Stoma AND body image## 6 0 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT – fritext sökning.                    

# avgränsningar: Peer-reviewed, 2000-2013, English, Swedish, 18-older.                                                                                  

¤¤ - avgränsningar:2000-2012, peer-reviewed, English Language.                                                                                              

ʘ - avgränsningar: 2000-2012, Peer-reviewed, eng, Swe.  

Tabell 3 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: upplevelsen av att leva med en tarmstomi 

CINAHL 2013-02-19 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

31 CH, CH Ostomy AND Quality of life¤¤ 218 0 

32 CH, CH Ostomy patients AND Quality of life¤¤ 23 0 

33 CH, CH, CH Ostomy AND Quality of life AND qualitative study¤¤ 2 0 

34 CH, CH Ostomates AND experiences¤¤ 2 0 

35 CH Intestinal stoma¤¤ 27 2 

36 CH, CH Intestinal stoma AND experiences¤¤ 2 0 

37 CH, FT Stoma AND the body¤¤ 69 1 

PubMed 2013-02-19 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

38 FT, FT Stoma AND the body 313 0 

39 MSH, FT Ostomy AND the body 921 0 

40 MSH, MSH Osttomy AND sexuality# 5 0 

41 MSH, MSH, FT Ostomy patients AND body# 56 1 

42 FT, FT Stoma AND body# 40 0 
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43 FT, FT, FT Stoma AND body AND experiences# 9 0 

*MSH – Mesh termer I databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT – fritext sökning.                   

¤¤ - avgränsningar: 2000-2012, peer-reviewed, English Language                                                                                                 

# - avgränsningar : Free full text available, 2000-2013, peer-reviewed.  

Kvalitetsgranskning  

Kvalitetsgranskningen genomförs enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 94-95) för 

att tolka och granska uppbyggnaden av studiens trovärdighet på ett systematiskt 

tillvägagångssätt. Med protokoll för kvalitetsbedömning granskades studiernas 

undersökningsmetod, urval, de instrument som användes och resultatmått. Vid bedömning av 

kvalitativa studier genomförs en bedömning av giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

(Malterud, 2009). I denna kvalitetsgranskning användes Mall för kvalitetsgranskning av 

studier med kvalitativ forskningsmetodik av Statens beredning för medicinsk utvärdering 

([SBU], 2012). Det krävdes ingen modifiering av granskningsprotokoll då den ansågs passa 

studiernas uppbyggnad. Graden av kvalitet räknades ut genom ett poängsystem enligt 

Willman et al. (2006, s. 95) där ett positivt svar gav ett poäng och ett negativt svar gav inga 

poäng på granskningsprotokollet som sedan räknades om till procent. Studierna indelades i 

olika grader av kvalitet efter procentansatsen där 60 -70 procent blev låg kvalitet, 70 – 80 

procent blev medel kvalitet och 80 – 100 procent blev hög kvalitet. Studier som inkluderades 

hade en procentansats på över 60 procent. En studie valdes bort efter kvalitetsgranskningen.  

Tabell 4 Översikt av de vetenskapliga studier som ingår i analysen (n=11) 

Nr Författare/år/ 

land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

1 Andersson, 

Engström, & 

Söderberg 

 

2010 

Sverige 

Kvalitativ  5 Kvinnor Kvalitativa intervjuer 

med öppna frågor 

 

Tematisk 

innehållsanalys 

Kvinnor med kolostomi på 

grund av rektalkirurgi 

behöver särskild 

rehabilitering och 

omvårdnad som fokuserar 

på anpassning för 

tillfälliga eller permanenta 

förändringar i livet.  

 

Hög kvalitet 

(80%) 

 

 

2 Carlsson, 

Berglund & 

Nordgren 

 

 2001 

Sverige 

Kvalitativ 6 personer Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

 

Personer med kort 

tarmsyndrom och stomi 

besväras i olika aspekter i 

livet. 

Medel 

kvalitet 

(71%) 
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Tabell 4 forts. Översikt av de vetenskapliga studier som ingår i analysen (n=11) 

Nr Författare/år/ 

land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

3 Dabirian, 

Yaghmaei, 

Rassouli & 

Zagheri 

Tafreshi  

 

2010 

Iran 

 

Kvalitativ  14 personer Semistrukturerande 

intervjuer 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

  

Det identifieras ett antal 

utmaningar i upplevd 

livskvalitet för personer 

med stomi.  

Hög kvalitet 

(80%) 

4 Dázio, 

Sonobe & 

Zago 

 

2009 

Brasilien 

 

Kvalitativ 16 män Semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Etnografisk analys 

 

 

Man fann att män upplever 

att maskulina mönster 

förändras och de förlorar 

sin roll i sina sociala 

grupper. 

Medel 

kvalitet 

(76%) 

5 Honkala & 

Berterö  

 

2009 

Sverige 

Kvalitativ  17 personer Kvalitativa 

forskningsintervjuer 

 

Fenomenologisk ansats 

för tematisk 

innehållsanalys  

Psykosociala erfarenheter 

och effekter av att leva 

med en stomi samt 

strategier för att hantera 

denna påverkan 

identifieras. Denna 

kunskap behöver 

omvandlas till praktiken, 

när stöd behövs i 

försoning med ett 

förändrat liv. 

 

Hög kvalitet 

(85%) 

6 Manderson 

 

2005 

Australien  

Kvalitativ 32 personer Intervjuer med öppna 

frågor. 

 

Fenomenologisk analys.  

Kulturella 

attityder till kroppen, 

kroppsuppfattning och 

sexualitet spelar en 

viktig roll i individers 

förmåga att anpassa sig till 

kroppens förändring. 

 

Hög kvalitet 

(80 %) 

7 Notter & 

Burnard 

 

2006 

Storbritannien 

Kvalitativ 50 kvinnor Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Fenomenologisk analys.  

Deltagarnas olika åsikter 

vilket tyder på brist på 

tillgänglig information 

som kan hjälpa dem efter 

operation.  

Medel 

kvalitet 

(71%) 
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Tabell 4 forts. Översikt av de vetenskapliga studier som ingår i analysen (n=11) 

Nr Författare/år/ 

land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

8 Persson & 

Hellström  

 

2002 

Sverige 

Kvalitativ 9 personer Kvalitativa intervjuer 

med fenomenologisk 

ansats 

 

Tematisk 

innehållsanalys  

Stomi påverkar personers 

dagliga liv på många 

oväntade sätt där visa 

uttrycker svårigheter med 

att komma till rätta med 

stomi.  

 

Medel 

kvalitet 

(76 %) 

9 Ramirez, 

Mcmullen, 

Grant, 

Altschuler, 

Hornbrook & 

Krouse  

 

 2010 

USA 

 

Kvalitativ  30 kvinnor Semistrukturerande 

intervjuer med öppna 

frågor 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

En nyanserad syn på 

sexualitet kan bredda 

forskningsfrågor, 

åtgärdande insatser för 

personer som överlever 

cancer med stomi. 

Hög kvalitet 

(80%) 

10 Savard & 

Woodgate 

 

2009 

Kanada  

Kvalitativ  6 personer Öppna intervjuer. 

 

Hermeneutisk 

fenomenologisk analys. 

 

Studien visar att unga med 

ulcerös colit och en stomi 

upplever många oroliga 

känslor som påverkar 

deras självkänsla, vilket 

sjuksköterskor måste ha en 

ökad förståelse för. 

  

Hög kvalitet 

(95%) 

11 Sinclair 

 

 2009 

Kanada 

Kvalitativ 7 personer Ostrukturerade 

intervjuer 

 

Narrativ analys 

Denna studie ger en 

inblick i vilken styrka och 

mod de behöver för att 

anpassa sig till att leva 

med en ileostomi. 

Hög kvalitet 

(85%) 

 

Analys 

Kvalitativ innehållsanalys är en vedertagen analysmetod som ofta används i samband med en 

kvalitativ ansats (Hsieh & Shannon, 2005). Analysarbetet i denna litteraturstudie genomfördes 

med en manifest innehållsanalys där det faktiska innehållet i empiriska studier beskrevs. 

Utgångspunkten var Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av metodens tillämpning. I 

denna litteraturstudie lästes inledningsvis samtliga studier som inkluderats i sin helhet för att 
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få en uppfattning om dess innehåll. Därefter identifierades 245 textenheter av innehåll som 

svarade mot syftet. Textenheterna översätts till svenska för att ökar förståelsen över texterna. 

En kondensering av textenheterna där texten förkortades men kärninnehållet bevarades 

genomfördes när detta var aktuellt. Innehåll i form av textenheter som svarade mot syftet 

kategoriserades sedan i flertalet steg och avstannade när ytterligare sammanslagningar ej 

verkade rimliga. Vid kategoriseringen sammanfördes innehåll utifrån likheter och skillnader. 

En kategori delar ett gemensamt sammanhang med varandra (Graneheim & Lundman, 2004) 

och en kategori ska ha en beskrivande nivå av innehållet i texten och kan därmed ses som ett 

uttryck av det manifesta innehållet i texten. I denna litteraturstudie innebar kategoriseringen 

av att bredare kategorier bildades och antalet kategorier reducerades då. Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver att en abstraktion sker även vid manifesta och beskrivande 

ansatser. 

 

Resultat  

Tabell 9 Kategoriöversikt (n=5) 

Kategorier 

Att känna sig chockad och äcklad  

Att känna oro och osäkerhet i livet med stomi 

Att känna sig annorlunda och pinsam 

Att känna stomin som ett hot mot intimitet och attraktivitet  

Att lära sig att leva med stomin 

 

Att känna sig chockad och äcklad 

I studierna (Dázio, Sonobe & Zago, 2009; Notter & Burnard, 2006; Persson & Hellström, 

2002; Sinclair, 2009) beskrevs en känsla av känslomässig chock vid första mötet med stomin, 

vilket stannade med dem under resten av tiden. Notter och Burnard (2006) beskrev känslor av 

ångest och svaghet då personer vaknade upp med stomin och visste att den kommer att vara 

kvar i ens liv under en tid eller hela livet. Det beskrevs som hemskt att se hur den släta huden 

på magen var borta och hur den var ersatt av en vidrig stomi (Notter & Burnard, 2006). I 

studien (Persson & Hellström, 2002) framkom känslor som avsky och chock, särskilt när 

stomin var avklädd för första gången. 
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“ it just looked awful; it was the shock of my life” (Sinclair, 2009, s. 311) 

 

I studierna (Andersson, Engström & Söderberg, 2010; Persson & Hellström, 2002) visades att 

det inledningsvis var svårt att se på stomin och påsen på magen. Där av en person beskrev att 

denne aldrig någonsin tittade på sin stomi (Notter & Burnard, 2006). I studierna (Manderson, 

2005; Notter & Burnard, 2006; Sinclair, 2009) beskrev många personer stomin som äcklig, då 

man hanterar sin avföring och därför är äcklig. Det beskrevs om upplevelsen kring att stomin 

väckte inledningsvis tankar om hur andra utanför kommer att reagera (Sinclair, 2009). I 

studierna (Notter & Burnard, 2006; Savard & Woodgate, 2009) framkom känslor att inte 

känna sig känslomässigt eller psykologiskt redo för stomin, vilket beskrevs som fruktansvärt. 

Att känna ”varför just jag” beskrevs i studien av Savard och Woodgate (2009) där tankar om 

att det var ens eget fel att ha fått stomin och det kunde förhindrats uttrycktes. Stomin beskrevs 

som något skrämmande och som att se en bit av en själv på utsidan i studien av Dázio et al. 

(2009). Studier (Notter & Burnard, 2006; Persson & Hellström, 2002) visade att personer ser 

sin stomi som något separat från dem själva, där stomin är ett främmande föremål snarare än 

en del av sig själv. Två studier (Persson & Hellström, 2002; Sinclair, 2009) visade också att 

det kändes som traumatiskt och känslomässigt utmattande att byta påsen på stomin första 

gången. 

 

“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.” (Persson & Hellström, 2002, s. 105) 

 

 

Att känna oro och osäkerhet i livet med stomi 

I studierna (Andersson et al., 2010; Persson & Hellström, 2002) beskrevs lukten från stomin 

som fruktansvärt och det fanns en oro för att andra skulle känna denna lukt. Personer 

uppfattade sig själv som illaluktande och smutsiga vilket påverkade samlivet (Dabirian, 

Yaghmaei, Rassouli & Tafreshi, 2010; Honkala & Berterö, 2009; Ramirez, McMullen, Grant, 
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Altschuler, Hornbrook & Krouse, 2009). I studierna (Honkala & Berterö, 2009; Notter & 

Burnard, 2006) beskrevs behov av att få vara ren och fräsch med en tom och ren stomipåse. 

De delgav en känsla av att inte kunna tolerera sig själv med en dålig kroppslukt där de tidigare 

hade en doftande kropp med en hälsosam livsstil (Dabirian et al., 2010).  

 

“…It smelt… I couldn’t seem to get the smell off me no matter how much I washed’ (Notter & 

Burnard, 2006, s. 153)  

 

“When I am going to pray in the Mosque, I feel I am not worthy enough to join the praying 

group, because I worry about my cleanliness for worship, prayer, and other religious tasks” 

(Dabirian et al., 2010, s. 3) 

 

Känslor av osäkerhet, rädsla och förlust av kontroll över kroppen beskrevs då stomin kunde 

börja lukta, bullra och låta av gaser samt att den skulle synas genom kläderna (Manderson, 

2005; Persson & Hellström, 2002; Sinclair, 2009). I studierna (Andersson et al., 2010; 

Manderson, 2005; Savard & Woodgate, 2009) framkom det att det fanns tankar och konstant 

oro för att något skulle hända med stomin. Tankarna om att det kan hända gör det bland annat 

svårt att slappna av vid samlag eller att somna då rädsla fanns att inte vakna när ett läckage 

uppstår (Andersson et al., 2010; Carlsson, Berglund & Nordgren, 2001; Manderson, 2005). I 

studien (Honkala & Berterö, 2009) visades att detta med ständig oro och känsla av otrygghet 

gjorde att kvinnor utvecklade en låg självkänsla. Stomin gjorde att de kände sig trötta och 

svaga då de inte kan hantera allt de ville (Honkala & Berterö, 2009). Att känna känslor som 

att det var svårt och stressigt att leva med stomin gjorde att tankar om att man inte borde ha 

genomgått operationen framkom (Savard & Woodgate, 2009). 

 

“I have lived in hotels and been to weddings and everything has gone well but I always think 

something might happen…” (Andersson et al., 2010, s. 605)  

 



14 
 

I studierna (Andersson et al., 2010; Dabirian et al., 2010; Dázio et al., 2009) så visades det att 

personer hela tiden tänkte på vad de åt, för att slippa få mycket gaser och byta stomipåse 

alltför ofta. När gaserna kommer spontat så beskrevs de att de kände sig uttittade av folk 

runtom kring dem. I studierna (Andersson et al., 2010; Manderson, 2005; Notter & Burnard, 

2006) visades det att till följd av oron att något skulle hända med stomipåsen fanns ett behov 

av att alltid ha med sig material för att byta påse eller förstärka påsen samt eventuellt ett extra 

klädesplagg. I studien av Manderson (2005) visades en känsla av att vara generad över sin 

kropp. Studierna (Honkala & Berterö, 2009; Notter & Burnard, 2006; Persson & Hellström, 

2002; Savard & Woodgate, 2009) visade att personer undvek att bada bastu och byta om i 

omklädningsrum för att inte visa sig naken. För att inte visa sin kropp för partner eller andra 

utvecklade man olika strategier så som att löst sittande kläder som inte klämmer påsen men 

framförallt döljer stomin. (Andersson et al., 2010; Persson & Hellström, 2002; Savard & 

Woodgate, 2009). I studien av Ramirez et al. (2009) beskrevs det som viktigt att täcka stomin 

under sexuella aktiviteter. 

  

“That was my biggest concern that it was visible for, you know, that´s why I wore T-shirts 

that were bigger and I wore sweaters.” (Savard & Woodgate, 2009, s. 36) 

 

“how could I ever lie on a beach again…” (Notter & Burnard, 2006, s. 152) 

 

Att känna sig annorlunda och pinsam 

I studierna (Andersson et al., 2010; Manderson, 2005) framkom känslor av att stomi 

upplevdes som något onormalt där man känner sin egen avföring mot sin hud i en påse på 

magen, som även andra kan röra på genom påsen. Att se fläckar av sin egen avföring beskrevs 

som något overkligt och onormalt (Persson & Hellström, 2002). I studierna (Notter & 

Burnard, 2006; Savard & Woodgate, 2009; Sinclair, 2009) beskrevs känslor av att vara 

lemlästad efter att ha fått en stomi som inte går att kontrollera, som gav känslor av att inte 

kunna klara av att leva med den.  
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“The stoma is ugly and I am damaged goods, I feel like a freak” (Sinclair, 2009, s. 311) 

 

I studien av Savard och Woodgate (2009) visades beskrivningar om att inte vilja identifieras 

som en person med sjukdom. I studierna (Notter & Burnard, 2006; Savard & Woodgate, 

2009) framkom känslan av att inte kunde prata om sin stomi och saker runt omkring då ämnet 

är tabu. Därför kändes det viktigt att gömma allt material utom synhåll för folk runt omkring 

för att de inte ska veta, i rädsla för att de ska döma. Det framkom i studien av Savard och 

Woodgate (2009) känslor av att inte vilja bli sedd på ett annorlunda sätt.  

 

“my husband thinks it is disgusting… we don’t mention it…” (Notter & Burnard, 2006, s. 

153) 

 

I studien (Notter & Burnard, 2006) framkom känslor av att stomin minskade dem som 

individer från att vara människa till djur som uträttade sina behov utan synbar kontroll med en 

karakteristisk lukt. I studierna (Notter & Burnard, 2006; Savard & Woodgate, 2009) beskrevs 

upplevelser av att vara annorlunda från alla andra i sitt liv med stomin. Det visades i studien 

av Notter och Burnard (2006) att personer som levde med stomin kände sig förnedrade när de 

ska göra sig av med påsen på offentliga toaletter då påsen är full av avföring och luktar vilket 

ger känslan av att andra ser att man är annorlunda. Det framkom även känslor av att känna sig 

påkommen där personer kunde se hur personen med stomi går ner på knä för att tömma påsen. 

Att andra kunde se när de var tvungna att tömma påsen kändes skamligt, smutsigt och 

medförde att personer försökte undvika att andra skulle se dem (Notter & Burnard, 2006). I 

studierna (Dabirian et al., 2010; Dázio et al., 2009; Notter & Burnard, 2006) framkom det 

känslor av att det kändes obehagligt att lämna sitt hem vilket bidrar till att personerna 

tillbringade den största delen av tiden i hemmet vilket begränsade det sociala livet. Det 

framkom en känsla av att vilja vara ensam och undvika att gå ut på fester eller möten (Persson 

& Hellström, 2002).  

 

“Since experiencing this disease, I have not attended any family member’s home for more 

than two years” (Dabirian et al., 2010, s. 3) 
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Det beskrevs som att de inte hade något privatliv kvar då vetskapen om att folk pratar om en 

där alla vet att personen ifråga är annorlunda (Notter & Burnard, 2006). I studierna (Persson 

& Hellström, 2002; Sinclair, 2009) sades det att personer som inte hade något med stomin att 

göra inte borde diskutera om den då den inte är deras problem då det inte är de som faktiskt 

hade en stomi på kroppen. I studien av Savard och Woodgate (2009) framkom känslor av att 

vara annorlunda då personerna inte kunde bära de kläder personen vill eller göra saker som 

andra och där det framkom känslor av att vara den enda med dessa känslor. I studierna 

(Manderson, 2005; Savard & Woodgate, 2009) beskrevs känslor av att ha svårt att acceptera 

och anpassa sig till den ändrade kroppen där stomin påverkade självkänslan och där den nya 

kroppsuppfattningen får dem att skämmas. 

 

“It was like going through a grieving period for about 5 years. I didn’t want to know about it 

(the stoma) I just hated myself; there is no other way of describing my feelings. I just was 

beside myself. 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, if I could. It is all to do with body image, isn’t it? How does one overcome this?” 

(Manderson, 2005, s. 408) 

 

Det framkom även känslor av att inte känna sig som sig själv efter att ha fått stomin där 

känslor av att vara pinsam, annorlunda och frustrerad över sin livssituation med stomin 

(Notter & Burnard, 2006; Savard & Woodgate, 2009). I studierna (Dázio et al., 2009; Persson 

& Hellström, 2002) visades känslor som frustration då personerna vaknade varje morgon med 

en stor ballong på magen eller att stomin slutar fungera när de lutar sig fram eller att behöva 

vara nära en toalett om påsen lossnar. Att ha återkommande problem med läckage med stomin 

påverkade arbetslivet och det sociala livet (Honkala & Berterö, 2009; Savard & Woodgate, 

2009). I studien av Manderson (2005) beskrevs att tömma stomipåsen inte sågs som 

detsamma som att gå på toaletten. I studierna (Carlsson et al., 2001; Honkala & Berterö, 2009; 

Notter & Burnard, 2006) framkom känslor av att stomin påverkade till att det blir störningar i 

livet då de inte kunde glömma att påsen fanns på magen där det ansågs som ett problem att 

vara ute och social.  
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“Traveling, as well as going to the theater and the movies, was viewed as a great problem.” 

(Carlsson et al., 2001, s. 101) 

 

Detta beskrevs i studierna (Notter & Burnard, 2006; Sinclair, 2009) som att stomin inte har 

gjort någon förändring och att ingen kan förstå hur det är att leva med en stomi än de som 

faktiskt har genomgått det. Genom att visa upp sin livssituation med stomin så beskrevs 

känslor som att visa upp sitt sanna jag (Notter & Burnard, 2006; Savard & Woodgate, 2009). 

 

Att känna stomin som ett hot mot intimitet och attraktivitet  

I studierna (Honkala & Berterö, 2009; Notter & Burnard, 2006) beskrevs att kvinnor kände 

sig hotade såsom kvinna. De kände ett lägre värde som kvinna, som mödrar och som attraktiv 

partner/fru på grund av stomin. Det framkom känslor av att vara vanställd av stomin. I studien 

av Dázio et al. (2009) framkom att även män kände sig mindre manlig där känslor av att man 

var svag vilket ledde till att männen uppfattade sig som ett misslyckande vilket var en 

besvikelse.  

 

“As a man, I perceive myself as a failure. It’s a disappointment.” (Dázio et al., 2009, s. 668) 

 

I studierna (Carlsson et al., 2001; Manderson, 2005; Notter & Burnard, 2006; Ramirez et al., 

2009) beskrevs känslor av att känna sig oattraktiv och osäker med stomin då en påse på 

magen inte ansågs som sexigt. Det beskrevs i studien av Manderson (2005) att det inte är 

stomin i sig som var det oattraktiva utan påsen med avföring. För att öka känslan av att vara 

attraktiv utvecklades komplexa strategier för att dölja kroppen eller att bära något som skulle 

vara mer tilltalande (Manderson, 2005; Notter & Burnard, 2006). I studierna (Dabirian et al., 

2010; Savard & Woodgate, 2009) visades känslor av att rädsla fanns om hur stomin skulle 

påverka relationen med sin partner där det kunde kännas generande när det kom till intimitet. 

Det beskrevs i studien av Sinclair (2009) att den intima delen var värst då de måste visa och 

berätta om stomin för sin partner för första gången där många partner blev förskräckt. I 
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studierna (Manderson, 2005; Persson & Hellström, 2002) framkom att personen med stomi 

behövde läka innan man gick vidare i sexlivet då det i början kände en känsla av svaghet och 

brist på lust. Det upplevdes som viktigt att ha en ren påse under samlag i studierna 

(Manderson, 2005; Ramirez et al., 2009) då det kändes jobbigt att personer kunde se in i 

påsen samt att partnern kunde röra vid avföringen vilket kunde upplevades som äckligt. Det 

beskrevs som jobbigt att påsen kunde börja läcka, spricka eller flyga av under samlag 

(Manderson, 2005).  

 

”No, I don’t feel sexy with a bag of stuff hanging off the side of me.” (Ramirez et al., 2009, s. 

615) 

 

I studien av Ramirez et al. (2009) framkom tankar på att ge upp om att påbörja nya relationer 

eller att ha samlag med andra då personerna inte visste hur de skulle kunna hantera deras 

reaktion över stomin. Känslor om att inte vara önskvärd framkom i studien (Notter & 

Burnard, 2006) där tankar om att ingen skulle vilja röra en uttrycktes. I studierna (Manderson, 

2005; Sinclair, 2009) framkom att de som var gifta eller var i en relation vid tillkomsten av 

stomin var glada att de var i en relation då de inte kunde tänka sig hur dejting eller 

utvecklandet av en sexuell relation skulle gå till på grund av stomin.  

 

“I can´t imagine if I hadn´t been married what dating would be like” (Sinclair, 2009, s. 311) 

 

Det framkom i studierna (Manderson, 2005; Ramirez et al., 2009) att det gjorde en viktig 

skillnad att fortfarande vara önskvärd med en kärleksfull och omtänksam partner. I vissa 

relationer så påverkades inte deras sexliv av stomin utan samma känsla för intimitet kändes 

som innan, där partnern inte hade några problem med att röra på magen såsom om påsen inte 

fanns (Manderson, 2005). 
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Att lära sig leva med stomin 

Efter operationen där personerna fick stomin som var avgörande för personens överlevnad så 

framkom känslor i studierna (Andersson et al., 2010; Sinclair, 2009) som visade att de kallade 

sin operation för sin återfödelse då det var det rätta att få en stomi som räddade livet på en. 

Det beskrevs i studierna (Savard & Woodgate, 2009; Sinclair, 2009) att livet blev lättare och 

bättre efter att ha fått stomin där de beskrev livet innan som mycket svårt och osäkert vilket 

gjorde att de inte ångrade att man genomgått operationen.  

 

“I prepare for the worst, hope and dream for the best and settle for anything in between” 

(Sinclair, 2009, s. 311) 

 

I studien av Honkala och Berterö (2009) beskrevs att ta ett beslut om att inte leva som en sjuk 

person utan viljan att leva som en frisk person. Det beskrevs i studien (Sinclair, 2009) att det 

bästa med att ha en stomi är att du kan leva igen när saker och ting är på rätt spår igen. Att 

vänja sig och känna sig normal framkom i studierna (Dázio et al., 2009; Manderson, 2005; 

Notter & Burnard, 2006; Ramirez et al., 2009) där man behövde inse och acceptera stomin. I 

studierna (Dázio et al., 2009; Notter & Burnard, 2006; Savard & Woodgate, 2009) framkom 

det att personerna med stomi återhämtar sig långsamt där man kunde vara mer öppen med 

andra då man hade accepterat sig själv. I studierna (Dabirian et al., 2010; Persson & 

Hellström, 2002) fanns upplevelser av att det var viktigt att få träffa andra som också lever 

med stomi där de kunde titta efter andra som var som en själv med stomi.  

 

“I look and wonder if there is any other person like me.” (Persson & Hellström, 2002, s. 105) 

 

Det framkom att komma tillbaka till arbete var fantastiskt med en känsla av kontroll över 

sociala normer genom att återuppta livet (Andersson et al., 2010; Dázio et al., 2009). Att 

känna sig nöjd med hur stomin såg ut och känna sig fysiskt friskare och starkare framkom i 

studien av Manderson (2005) där de kunde hålla en konstant vikt med utvecklade coping 

färdigheter. Ett mer avslappnande liv beskrevs i studierna (Notter & Burnard, 2006; Persson 
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& Hellström, 2002; Savard & Woodgate, 2009) där rädslan över att behöva vara nära en 

toalett kunde vara borta där de hade kommit till rätta med sin sjukdom, ärren och hur 

annorlunda man var. I studierna (Andersson et al., 2010; Dabirian et al., 2010; Dázio et al., 

2009) beskrevs strategier som personerna hade utvecklat för att på bästa sätt ta hand om sin 

stomi såsom att tvätta och byta påse självständigt. 

 

“I traveled twice after having my colostomy for a long time, more than 20 hours. I know how 

to clean it before traveling and how to care for it during the trip” (Dabirian et al., 2010, s. 3) 

 

Det beskrevs som en förändring i livsstilen då de inte oroade sig för förändring av kläder eller 

mat och kände känslor av frihet och nytt liv (Savard & Woodgate, 2009). I studien (Savard & 

Woodgate, 2009) beskrevs det som att vara en ny person och att vara friskare med sitt samma 

själv vilket de inte hade känt tidigare. Det framkom känslor som att ha blivit bättre människor 

genom deras erfarenheter samt att de kunde känna sig bekväm och nöjd med vem de nu var. 

Det beskrevs i studierna (Andersson et al., 2010; Manderson, 2005) att när alla närstående vet 

att personen har en stomi så upplevdes det som normalt och de kände sig bekväm att prata om 

det. I studierna (Carlsson et al., 2001; Manderson, 2005) beskrevs känslor av att de upplevde 

sig respekterade av sin familj då de uttryckte förståelse för dennes livssituation där de kan 

diskutera problem angående familjeliv, ekonomi, sexuella frågor och kroppsuppfattning. Att 

ha sin partner som skötare beskrevs i studien av Manderson (2005) som att det ökar 

medvetenheten om att leva med stomi för partnern. Dock så är det en situation som inte kan 

ignoreras då det påverkar familjelivet och sexlivet då partnern kan ha svårt att kunna vara i 

båda rollerna som skötare och älskare (Manderson, 2005).  

 

“If you can give your partner an enema and clean her up after a burst bag or an ‘‘accident,’’ 

how can you ignore it?” (Manderson, 2005, s. 408) 

 

I studierna (Carlsson et al., 2001; Honkala & Berterö, 2009) framkom känslor av att de 

personer som levde med stomi kände att de dominerar deras familjeliv och att familjen måste 

anpassa sig efter då det inte finns energi för allt. Detta upplevdes som jobbigt och smärtsamt. 
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Men det beskrevs i studien av Dabirian et al., (2010) att om personen accepterar sin sjukdom 

så skulle även dennes familj lära sig och hantera det och då acceptera det. Däremot så 

beskrevs en känsla av att barn inte dömde en då de ser stomin som något coolt annorlunda 

(Manderson, 2005). 

 

Diskussion  

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

tarmstomi. Analysen resulterade i fem kategorier; Att känna sig chockad och äcklad, Att 

känna oro och osäkerhet i livet med stomi, Att känna sig annorlunda och pinsam, Att känna 

stomin som ett hot mot intimitet och attraktivitet, Att lära sig att leva med stomin. Resultatet 

visar att personer beskriver att de initialt kände chock även också äckel av att se stomin. Det 

fanns också en tydlig oro kring att andra skulle se, känna eller höra att de hade en stomi. 

Vilket innebar att de kände sig annorlunda och det fanns en rädsla inför att vara pinsam. Hos 

både män och kvinnor fanns en känsla av att stomin var ett hot mot känslan av manlighet 

respektive kvinnlighet. Stomin påverkade också personers känslor av att vara attraktiva, vilket 

hade särskild betydelse i intima situationer. Trots att personers vardag var påverkad fanns 

beskrivningar av att vilja och försöka lära sig leva med stomin och den nya livssituationen.  

 

Denna litteraturstudie visade att personer som lever med stomi upplevde känslor av att vara 

chockade vid första mötet med stomin. Denna chock kan jämföras med studien av 

Livingstone, Mortel och Taylor (2011) där de beskriver chocken av att se sitt amputerade ben. 

Livingstone, Mortel och Taylor (2011) beskriver att den känslan uppkommer mestadels 

omedelbart efter amputation vilket även kan ses i denna studie även fast personerna trodde att 

de hade mentalt förberett sig. I och med känsla av chock så beskrevs även känslor av rädsla 

och kaos. Livingstone, Mortel och Taylor (2011) beskriver att känslan av chock kan påverka 

intaget av information där det är en traumatisk händelse att vara på sjukhus och opereras där 

förnekelse och förtryck av minne är associerat med en traumatisk händelse. Därför måste 

kommunikationen individanpassas (Livingstone, Mortel och Taylor, 2011). Enligt Borwell 

(2009) måste sjuksköterskor hjälpa patienten att förbereda sig för att leva med en stomi och en 

förändrad kropp genom att ge en fullständig förklaring av stomin. Informationen kan ges på 

flera olika sätt som skriftlig samt muntlig där sjuksköterskan kan erbjuda individuell 
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information där patientens familj ska inkluderas, något som också visat sig öka patientens 

känsla av kontroll. Genom att patienten får en egen känsla av förståelse inför stomin kan 

patienten involveras i beslut som rör deras stomi, vilket kan ge en känsla av delaktighet 

(Borwell, 2009). Även Burch (2005) poängterar vikten av hur väsentlig den pre- operativa 

informationen är för hur den sjuke som sen kommer att påverkas av stomin både psykiskt och 

fysiskt där det är sjuksköterskans roll att säkerställa att patienten har tillräcklig aktuell 

information.  

 

I denna litteraturstudie fanns även upplevelser av att känna oro och osäkerhet i livet med 

stomin med rädslor för att bland annat lukt skulle uppstå från stomin. Rädslan för hur lukt 

skulle ses av andra i omgivningen samt hur lukten påverkar personens känsla av att vara ren 

kan ses i denna studie vilket kan jämföras med studierna av Byrne och Kelly (2010); Morgan 

och Moffatt (2008). I dessa studier redovisades hur lukt från bensår kan bidra till att uppleva 

begränsningar i det sociala och personliga livet. Där framkom känslor av att den dåliga lukten 

bidrar till känslor av att inte passa in i samhället då det inte är bra att vara en illa luktande 

person vilket gör att man står ut från andra och därför också undviker andra människor (Byrne 

och Kelly, 2010; Morgan och Moffatt, 2008). Detta kan även ses i denna litteraturstudie då 

lukten från stomi påverkar ens självkänsla och ger social isolering och tillbakadragenhet. 

Detta kan ses då personer med stomi inte ser sig själv som andra då de inte har en illa 

luktande stomi på magen med avföring i. Det ses som något avvikande att lukta illa vilket stör 

det sociala livet och känslor av att inte kunna göra saker som var möjligt innan personen fick 

stomin vilket kan ses i denna studie. Detta medför att hemmet kan ses som en fristad från det 

som anses jobbigt i samhället där andra inte kan störas eller påverkas av lukten.  I både denna 

litteraturstudie och i studierna (Byrne och Kelly, 2010; Morgan och Moffatt, 2008) framkom 

upplevelser av hur lukt påverkade känslan av att känna sig smutsig där känslan inte försvinner 

hur mycket man tvättar sig. Att känna sig smutsig ger också en känsla av att inte vara ren som 

person. Detta kan ses i studien av Morgan och Moffatt (2008) där denna lukt och känslan av 

att känna sig smutsig påverkar relationer med andra och samlivet med partner. Det fanns ett 

behov av att känna sig ren, men det var svårt att uppnå detta då lukt och avföring ligger mot 

magen och kommer i påsen vid jämna mellanrum. Detta medför att personer måste ändra sin 

syn på renlighet då denna hantering av sin avföring inte är något som går att komma ifrån med 

stomi.  
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I denna studie framkom känslor av att identifiera sin stomi som något avskilt från ens kropp 

och som ett främmande objekt. Toombs (1993, s. 70-75) beskriver detta som störningar i den 

levda kroppen där koppen omvandlas från den levda kroppen till en objektifierad kropp där 

personer ofta verbalt uttrycker kroppen som främmande. Denna litteraturstudie visar att 

personer med stomi många gånger objektifierade den egna kroppen och såg denna som 

främmande. Detta även fast det är en del av dem själva, rent fysiskt, då det är deras egen tarm 

som tas ut genom bukväggen och är det samma som den tarm som är på insidan av bukväggen 

vilken inte blir objektifierad. Toombs (1993, s. 70 -75) beskriver vidare att människan 

objektifierar sin kropp som en felaktig fysiologisk organism, det vill säga som en kropp som 

inte fungerar som normalt och har ett avvikande beteende. Detta kan ses i denna 

litteraturstudie där många personer upplever sin stomi som något onormalt och upplever det 

som avvikande att ha sin avföring på utsidan av sin kropp med okontrollerade lukter, gaser 

och buller. Denna avvikande hanteringen av avföring ses som ett avvikande beteende som 

människa. Detta då människan vanligtvis inte ser eller behöver röra vid avföringen vilket blir 

oundvikligt vid hanteringen av stomin då påsen med avföringen ligger mot huden. Detta liv 

med stomi medför störningar i de rutinerna personen har utvecklat i ens livssituation i livet 

innan stomin. Detta beskriver Toombs (1993, s. 62-70) som störningar i den levda rumslighet 

och i en förändring av tidsmässig erfarenhet där sjukdom påverkar den subjektiva upplevelsen 

av tid. Detta påverkar kroppsuppfattningen där sjukdom kan identifieras som en svaghet då 

begränsningar upplevs i vanliga aktiviteter. En förändrad livssituation upplevdes i livet med 

stomin och stora delar var koncentrerade till att hantera stomin. Dessa kan ses i att personer 

var tvungna att utveckla strategier för hur de skulle hantera stomi på bästa sätt. Denna 

fokusering på stomin påverkade stora delar av personernas liv då det var viktigt att stomin 

skulle fungera på bästa sätt för att inte utgöra ett hinder i det sociala livet och i samlivet med 

en partner. 

  

Klaeson, Sandell och Berterö (2011)  beskriver känslor av obekvämhet vid situationer av 

nakenhet på offentliga platser där de känner sig generade över sin kropp och är oroliga av vad 

andra ska tycka eller tänka vilket gör det viktigt för dem att dölja sin kropp för andra. Det 

beskrivs som att de kände sig som en outsider där de har en önskan av ett normalt liv. Dessa 

känslor kan jämföras med känslor om osäkerhet om sin kropp som beskrivs i denna studie. 
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Där det har framkommit känslor av en förändrad kroppsbild. Den släta magen fanns inte 

längre utan ersättes av en påse vilket innehar känslor av att vara vidrig vilket påverkar den 

egna uppfattningen av sin egen kropp. Detta kan jämföras med personers känsla av sin 

kroppsuppfattning efter behandling av bröstcancer som beskrivs av Walsh, Manuel och Avis 

(2005). Där beskrivs känslor av att mastektomi påverkar kroppsbilden vilket i sin tur påverkar 

sexlivet. I denna studie framkom ett behov av att få känna sig attraktiv för sin partner vilket 

personer som lever med stomi upplever ha svårt att känna i relation till avföringen i påsen. 

 

Det framkom ett behov av personer med stomi att få en ökad känsla av få vara attraktiv vid 

sexliv. Det framkom upplevelser av att stomin med avföring upplevdes som något oattraktivt 

och kunde förstöra lusten. Enligt Burch (2005) så ska Stomisjuksköterskan tilldela stomi 

material som passar patientens stomi samt att patienten ska få kunskaper om dessa olika 

material som kan hjälpa eller stödja deras självkänsla i livet med stomi. Det finns hjälpmedel 

som stomimössa som kan användas under sexuella aktiviteter, simning och träningstillfällen 

samt kolostomi bevattning som rengör tarmarna. Sedan finns även stomi pluggar som kan 

hålla tillbaka avföring och patienten kan vara påsfri under en period. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att personer som inte var i förhållande kände rädslor av 

att påbörja nya relationer. I möten med nya partner fanns en osäkerhet kring hur den andra 

personen skulle reagera på stomin. Både personer i relation och personer utan relation kände 

att stomin påverkade deras känslor av att mindre önskvärd som partner och var därmed rädd 

för att andra inte skulle vilja röra en. Detta kan jämföras med kvinnor som har genomgått 

behandling av bröstcancer där de känner att bröstcancern påverkar deras känsla av kontroll 

över livet vilket påverkar deras självkänsla och kroppsuppfattning (Bakewell & Volker, 

2005). I studien av Walsh, Manuel och Avis (2005) beskrivs känslor hos kvinnor som har 

behandlats för bröstcancer och att det var viktigt att få stöd av sin partner vilket påverkade 

deras relation till att kvinnorna uppskattade sin partner mer och gjorde att de fick starkare 

band till varandra. Detta kan jämföras med denna studie där personer med partner beskriver 

att uppskattade deras närhet och stöd vid att partnerna uttalade att de fortfarande var 

önskvärda och blev mer inkluderade i varandras liv.  
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Denna litteraturstudie visar att personer som lever med stomi har upplevelser av att ha ett 

behov att utveckla strategier för att hantera livet med stomi. Detta behov kan ses då personer 

som lever med stomi uppvisar känslor av osäkerhet, oro och sänkt självkänsla. Detta behov av 

stöd i livet med stomi kan uppfyllas med hjälp av stöd från en utbildad stomisjuksköterska 

som beskrivs i studierna av Sephton (2009) och Burch (2005). För att utveckla strategier så 

behöver personer som lever med stomi en läkande relation med läkare och vårdpersonal. Där 

patienten kan uttrycka sina sjukdomsupplevelser samtidigt som läkaren använder sin expertis 

som har ett gemensamt mål i relationen om patientens önskan om att bli läkt eller bli bättre 

som beskriv av Toombs (1993, s. 110-119). I relationen måste vårdpersonal se patienten som 

en människa med subjektiva sjukdomsupplevelser och stödja i bearbetandet av existentiella 

frågor som förlust av helhet, förlust av kontroll, isolering och förlust av valmöjligheter. I den 

läkande relationen blir vårdpersonalen patientens rådgivare med vetenskapliga kunskaper 

samt också se människan som en biologisk organism där personer som ska få stomi har ett 

stort stöd av stomisjuksköterska. Detta kan ses då vid planerade operationer för stomi får 

patienterna möta en stomisjuksköterska där omvårdnaden planeras. Vanligen vägleder 

sjuksköterskan patienterna och ger information och råd om skötsel av stomin (Sephton, 2009; 

Burch, 2005). Detta blir en utbildning för patienten under inläggningstiden där det är en viktig 

del för hur patienten hanterar vardagen efter utskrivning. Stomisjuksköterskan samordnar och 

ger råd till läkare och sjuksköterskor utifrån sin expertis samt patientens önskemål (Sephton, 

2009). Det känslomässiga stödet kan vara en viktig aspekt då tillståndet påverkar patientens 

dagliga liv genom att påverka arbete/studier, ekonomi och relationer (Burch, 2005; Sephton, 

2009). 

 

I denna litteraturstudie framkom upplevelser av att självkänslan är påverkad i livet med stomi. 

Stomin påverkar kroppsbilden samt ger en känsla av oro och osäkerhet i livet. Denna känsla 

av förlust av kontroll kan ses som något onormalt vilket påverkar synen på den egna 

personen. Därför förblir den läkande relationen som beskrivs av Toombs (1993, s. 110-119) 

något viktigt även efter utskrivning. Därför ska en uppföljning av utbildningen med stomin 

följas även efter utskrivning från sjukhus för att säkerställa det adekvata stödet i samhället 

(Burch, 2005; Sephton, 2009). Där gör sjuksköterskor från distriktsvården hembesök för att 

fortsätta ge personen som lever med stomi utbildning, stöd och vägledning. Detta för att 

stödja självkänslan så att person kan känna sig oberoende för att återvända till samhället där 

flera möjligheter finns för yrke, fritidsintressen och sexuella relationer och barnafödande 
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(Burch, 2005). Därmed kan personer såsom det framkommer i denna studie känna känslor av 

att vänja sig vid stomin och leva ett liv med stomi där det finns en ökad självkänsla som ger 

en känsla av välmående.  

 

Metodkritik  

Denna litteraturstudie hade en kvalitativ ansats med en manifest analys i syfte att beskriva 

personers upplevelser. Den insamlade data lästes igenom där textenhet som bevarade kärnan i 

datamaterialet togs ut som svarade mot syftet för denna litteraturstudie. Dessa översattes från 

engelska till svenska för att inte förlora innehållet i texterna innan kondensering. Textenheter 

jämfördes med varandra för att identifiera likheter för att därefter bilda tillförlitliga kategorier. 

Genom citat från original material minskas risken för tolkningar vilket förstärker 

tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2004). Genom kontinuerlig kontakt med handledare 

som har granskat under studiens gång samt att studien har opponerats i olika stadier under 

studiens uppbyggnad vilket stärker trovärdigheten i denna studie.  

 

För att uppfylla pålitlighet till studien så beskrevs alla delar av studiens uppbyggnad såsom de 

beskrivs av Holloway och Wheeler (2002, s. 254-255). Där kan läsarna följa hur studien har 

uppnått sina slutsatser där det kan vägleda andra som vill bedriva likande studier. 

Sökningarna efter studier utfördes till att nå en datamättnad. Dock så hade fler studier kunnat 

inkluderas om fler beställningar med avgiftsbelagda studier gjorts. De studier som blev 

beställada valdes då de svarade på inklusions kriterier och syfte via ett beskrivande abstrakt.  

 

Denna kunskap som denna litteraturstudie ger kan överföras till likande situationer vilket 

diskuterades i denna studie. Detta då upplevelser har likheter i behov till andra sjukdomar som 

påverkar kroppsuppfattningen samt kroppsfunktion som baseras på personers upplevelser av 

att leva med sjukdom. Dessa kunskaper i detta sammanhang blir relevanta i en annan 

sjukdomssituation som beskrivs av Holloway och Wheeler (2002, s. 255).  
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Resultatet som framkom genom den manifesta ansatsen där datamaterialet genomförs genom 

en analys där inga egna antaganden har gjorts av författaren. Att använda Graneheim och 

Lundmans (2004) metod för den manifesta analysen var ett medvetet val då denna metod har 

används tidigare av författaren samt att den uppfattades som en bra beskrivande över metod 

tillämpningarna. Detta ger bekräftbarhet till denna studie där författaren har varit medveten 

om sin egen förståelse samt att studien genomfördes med ett uppsatt referenssystem som gör 

att läsarna kan hitta originalkällor. Holloway och Wheeler (2002, s. 255) beskriver att 

bekräftbarhet uppnås genom att resultatet svarar mot syftet, författarna har medvetenhet om 

sin egen förståelse och att data kan spåras tillbaka till originalkälla.  

 

Slutsatser 

Denna litteraturstudie har sammanställt, utifrån vetenskapliga studier, personers upplevelser 

av att leva med en stomi. Det är viktigt att vårdpersonal kan bemöta dessa personers behov på 

ett sådant sätt som grundar sig på kunskaper och förståelse för deras personliga upplevelser. I 

denna litteraturstudie framkom känslor av att känna chock gentemot stomin vid första mötet 

samt att stomin uppfattas som något vidrigt då det sker en ny hantering av sin avföring i form 

av en påse mot huden. Det framkom även känslor av oro och osäkerhet i livet med stomin då 

stomin uppfattas som något okontrollerbart då stomin avgav lukt, gaser, buller och kan vara 

synlig för andra. Detta innebar att de kände sig annorlunda där det fanns en rädsla inför att 

vara pinsam. Stomin uppgavs även som ett hot mot känslan av kvinnlighet/manlighet samt 

känslan av att vara attraktiv, vilket hade betydelse i intima situationer. Trots detta fanns 

upplevelser av att acceptera stomin där det fanns viljan att försöka lära sig leva med stomin. 

Det finns ett behov av vidare forskning för hur information pre-operativt ska ges till dessa 

patienter för att öka deras och anhörigas förståelse för vad en stomi innebär. Samt så behövs 

vidare forskning om hur man ska på bästa sätt hjälpa dessa personer i livet utanför sjukhuset 

där de bör acceptera stomin som en del av dem själva.  
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