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Abstrakt  
Många personer lever med tillfällig eller kronisk stomi och i Sverige finns 

ungefär 43000 personer med stomi i någon form. Att få en stomi innebär en 

stor livsförändring och de drabbade bär på en mängd upplevelser och 

erfarenheter. Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av hur 

stomi påverkar personer i det dagliga livet. 10 vetenskapliga studier 

analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 

Skiftande aspekter gällande upplevelser av att leva med stomi framkom och 

analysen resulterade i sju slutgiltiga kategorier: Att känna sårbarhet i den 

intima relationen, att det sociala stödet blir en bärande konstruktion, att 

vilja bemästra det förändrade livet, att känna att hanterbarheten ökar 

genom information och stöd, att kroppen är oberäknelig och skapar hinder i 

vardagen, att den förändrade kroppen hotar självet, samt att känna oro 

inför att berätta att man har en stomi. Litteraturstudiens resultat visade att 

stomin påverkade synen på kroppen och ledde till en förändrad självbild 

som i sin tur påverkade det sexuella livet och livskvaliteten. Svårigheter 

sågs i anpassning till det nya livet och socialt stöd visade sig vara betydande 

i processen. Att självständigt utföra sin stomivård ansågs vara en bra 

copingstrategi som stärkte självförtroendet och bevarade autonomin. 

Splittrade känslor rådde kring huruvida personer ville berätta om sin stomi 

eller inte. Sjuksköterskan visade sig ha en nyckelroll gällande anpassning, 

främst via information och stöd.    

 

Nyckelord: Stomi, upplevelser, anpassning, livskvalitet, dagligt liv, 

omvårdnad, kvalitativ innehållsanalys 
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I denna litteraturstudie har vi valt att fokusera på personers upplevelser av att leva med stomi. 

I en kvantitativ studie av Kilic, Taycan, Belli och Özmen (2007) framkommer att personer 

som lever med stomi har en sämre kroppsuppfattning och ett lägre självförtroende än personer 

utan stomi. Vidare visar studien att kvinnor med stomi har en mer negativ syn på sin kropp än 

vad män i samma situation har. Det finns en tydlig korrelation mellan sämre självbild och 

lägre självförtroende hos personer som lever med stomi. Söderberg (2014, s. 18) skriver att 

relationen till kroppen är paradoxal. Hos en frisk person är kroppen närvarande genom att vara 

frånvarande medan kroppen hos en person som lider av sjukdom är påträngande närvarande 

och kan uppfattas som ett hinder i det dagliga livet.  

 

Att få ett sjukdomsbesked kan vara traumatiserande. Det kan vara svårt att ta till sig och 

acceptera att kroppen inte längre fungerar som den tidigare gjort och det nya tillståndet kan 

komma att hota personens integritet. Känslan av värdighet kan rubbas vilket i sin tur kan 

innebära ett lidande (Söderberg, 2014, s.17). Morse (2001) har beskrivit hur uthärdande och 

lidande kan förstås och menar att personer som drabbas av en allvarlig svårighet konstant 

pendlar mellan dessa poler och uthärdar för att orka med att lida. I pendlingen bearbetas den 

händelse som påverkat personen. Genom att erkänna det inträffade försätts personen i ett 

uthärdande och genom att bekräfta det inträffade försätts personen i det känslomässiga 

lidandet. Hur ofta personer pendlar mellan uthärdande och lidande beror på faktorer som 

energinivå, sammanhang, stödet runt omkring och det egna måendet. Vidare menar Morse att 

lidande är nödvändigt för att kunna återhämta sig och att emotionellt lidande kan ses som ett 

helande medel. När personen förlikat sig med det inträffade och lärt sig att acceptera förlusten 

kan hoppet om en ny framtid fortskrida vilket gör det möjligt att gå vidare med livet. 

 

Kralik, Visentin och van Loon (2006) har beskrivit fenomenet transition vilket relateras till att 

förändringar sker i livet. Transition beskrivs som en process personer genomgår när de ställs 

inför en period av förändring eller hamnar i ett förändrat tillstånd där man tar sig från en punkt 

till en annan vilket sker vid sjukdom eller andra övergångar i livet. Processen pågår under en 

längre tid och i förändringen är personen särskilt sårbar för ohälsa. För att komma framåt i 

transitionsprocessen krävs faktorer som underlättar. En sådan faktor kan vara sjuksköterskan 

som enligt Bohner (2017) och Kralik et al. (2006) fyller en viktig funktion i att stötta patienter 

som genomgår transition mot en anpassning. 
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Sjukdom påverkar personer på flera olika plan. Exempelvis kan sjukdom innebära förlust av 

det liv som anses vara det normala, förlust av sociala sammanhang, ork och energi eller 

sexuell hälsa (Söderberg, 2014, s. 15-22). Eftersom sjukdom påverkar personer i flera 

dimensioner är det av vikt att sjuksköterskan tillämpar personcentrerad vård (PCV). 

Vårdmötet i PCV utgår från patientens berättelser och karaktäriseras av en ömsesidig 

öppenhet för varandras kunskap där vården utformas och dokumenteras i partnerskap. I mötet 

med patient och dess närstående ska värdighet och integritet bevaras (McCormack & 

McCance, 2010). Sjuksköterskans kompetens innefattar att tillämpa ett helhetsperspektiv 

enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). PCV är enligt Björkman och Jakobsson Ung (2017, s. 144) ett komplement till den 

biomedicinska modellen. Biomedicinskt fokuseras det på sjukdomen medan PCV handlar om 

att se personen med sjukdom. McCormack och McCance (2010) menar att detta utmanar den 

traditionella hierarkin där objektiva data premieras före personers subjektiva upplevelser.  

 

Förmågan att anpassa och modifiera sitt dagliga liv i förhållande till sjukdom är centralt i hur 

sjukdomen påverkar personens liv och livskvalitet. Coping är en process som definieras som 

alla beteendemässiga eller kognitiva handlingar personer gör för att bemästra, tolerera eller 

reducera utmanande händelser vi ställs inför i livet, där upplevelse av hälsa är starkt kopplad 

till upplevelse av livskvalitet. Livskvalitet definieras som “upplevelsen av lycka eller 

tillfredsställelse med livet inom områden som är viktiga för den enskilde individen”. Vad 

livskvalitet innebär är högst individuellt så det är av yttersta vikt att ta reda på vad livskvalitet 

betyder för var enskild individ, att vara lyhörd och alltid utgå från patienten för att bibehålla 

ett personcentrerat förhållningssätt (Carlsson & Berndtsson, 2008, s. 156-161). I en 

kvantitativ studie av Hubbard et al., (2017) studeras vilka faktorer som påverkar livskvaliteten 

hos stomiopererade personer. Läckage, flatulens, oönskade dofter, risk för bråck, orkeslöshet, 

kommunikation med sjukvården om sitt hälsotillstånd samt förändrad kroppsuppfattning var 

framträdande.  

 

Sjuksköterskans roll i patientens sjukdom och omvårdnad 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2012) är 

sjuksköterskans främsta ansvarsområden att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande. Cheraghi, Manookian och Nasrabadi (2015) menar att värdighet påverkas 

av kulturella, sociala, personliga, religiösa, och andliga sammanhang och påtalar att 
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sjuksköterskan har en viktig uppgift i att upprätthålla och bevara patienters känsla av 

värdighet vilket även finns lagstadgat i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) § 2. Vidare 

säger lagen att vård ska ges på lika villkor och detta är viktigt att upprätthålla för att undvika 

diskriminering rörande kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning och funktionsnedsättning för att inte kränka och göra värdeskillnader mellan 

personer. Människovärde är något som består genom hela livet oavsett förekomst av sjukdom. 

Däremot kan patientens känsla av värdighet äventyras när förmågor förloras eller när 

funktioner är svåra att upprätthålla. Sjuksköterskans uppdrag blir därmed att agera på ett 

sådant sätt att värdighet ej kränks eftersom det kan generera i värdighetsförlust vilket inte är 

förenligt med god vård (Sandman & Kjellström, 2011 s. 263-270). Patienten är utsatt och 

befinner sig längst ned i den hierarkiska pyramid som präglar den traditionella sjukvården. 

Utmaningen är att vända på pyramiden och sätta personen högst upp eftersom det först då blir 

möjligt att identifiera och tillgodose dennes behov (Magnusson, Ekebergh, Jutengren & 

Knutsson, 2014).  

 

I en studie av Williams (2001) belyses komplexiteten i sjuksköterskans arbete ytterligare vad 

gäller intim omvårdnad av patienter. Williams redogör för flera aspekter av intimvård. En 

aspekt är att tvätta någons hår. En annan aspekt är att vara nära en patient på grund av att den 

har behov som kräver det. Att tvätta någons hela kropp är en ytterligare aspekt av att vårda 

någon intimt. Några sjuksköterskor i studien upplevde det genant och stundtals svårt att närma 

sig patienters intima kroppsdelar medan det för andra gick på rutin och inte upplevdes 

främmande. En sjuksköterska berättar “You do it all the time, it might be a new thing for the 

patient, having to be washed and changed, for the nurse it happens 20 times a shift so you 

become very, oh gosh, I've seen all this before”. Parker (1997, s. 26) menar att sjuksköterskan 

bör ha kunskap om beröringens olika effekter och att beröring kan upplevas tröstande eller 

kränkande. 

 

Stomier 

Stomi är en konstgjord öppning, vanligtvis för avföring, som görs i bukområdet. 

Lokalisationen beror på vilken typ av stomi det är. En stomi kan vara permanent eller 

temporär (O’Flynn, 2018). Orsaken till stomioperation kan bero på flera olika anledningar. De 

vanligaste orsakerna är cancer i tarm eller urinblåsa alternativt inflammatoriska 

tarmsjukdomar som ulcerös kolit eller Crohns sjukdom. Ett stort antal personer genomgår 
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stomioperation varje år och ofta har operationen föregåtts av stora ansträngningar att bibehålla 

tarmvävnaden och behandla sjukdomstillstånden (Anaraki et al., 2013).  

 

Det finns olika typer av stomier. Stomier som utgår från tunntarmen kallas ileostomi, 

loopileostomi eller kontinent ileostomi. Stomier som utgår från tjocktarmen, kolostomi, 

transversostomi och appendikostomi. Urostomier utgår från urinvägarna och kan vara en så 

kallad kutan ureteroileostomi eller kontinent urostomi. Avseende tarmstomier har typen av 

stomi betydelse för avföringens konsistens och frekvens vilket skapar behov av olika sorters 

stomiutrustning. Vanliga komplikationer för personer med stomi är hudproblem i form av 

allergiskt kontakteksem, sår, vätskande hud, strippingskada på huden samt svamp (Nilsen, 

2011, s. 103-128). År 2015 fanns det cirka 43000 personer i Sverige som levde med stomi i 

någon form (Blixt, Hiort & Tollin, s. 10, 2017). 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av hur stomi påverkar personer i det 

dagliga livet. 
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Metod 

Vi vill utgå från personers upplevelser och har därför valt den kvalitativa forskningen som 

grund för vår studie. Metoden kännetecknas av ett humanvetenskapligt perspektiv där syftet 

är att nå förståelse. Personers uppfattningar, behov, erfarenheter, önskemål och 

värderingar är kärnan i kvalitativ forskning enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2016, s. 

87) och Henricson och Billhult (2012, s. 130). Vetenskapliga studier analyserades med  

kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats i enlighet med metodartikeln av  

Graneheim och Lundman (2004).  

 

Litteratursökning 

Pilotsökningar utfördes i databaserna CINAHL, SveMed och PubMed för att ta reda på om 

det fanns någon befintlig forskning i det valda ämnet som svarade mot syftet. Litteratursökning 

utfördes sedan i den bibliografiska databasen PubMed eftersom det är den största 

medicinska sökmotorn enligt Willman et. al., (2006, s. 72). Inklusionskriterier för studien var 

personer över 18 år som levde med stomi i någon form. Sökningsbegränsningar som användes 

var studier som publicerats de senaste 5 åren, studier med full text, engelskt språk samt att det 

skulle vara vetenskapliga studier. Vi valde att titta på studier som publicerats de senaste 5 åren 

för att få möjlighet att studera den senaste forskningen inom det valda ämnet.  

 

Svensk MeSH användes för att hitta sökord relevanta till fenomenet som skulle studeras. De 

MeSH-termer som användes i litteratursökningen var self concept, attitude to health, patients 

satisfaction, value of life, quality of life, life change events, activities of daily living, life style, 

ostomy, enterostomy, ileostomy, colostomy, surgical stomas, cecostomy och jejunostomy. 

 

Orden söktes initialt var för sig för att sedan sökas i kombination med hjälp av de booleska 

sökoperatorerna OR och AND. OR breddar den systematiska sökningen genom att 

sökresultatet innehåller referenser till flera söktermer samt söktermerna tillsammans medan 

AND avgränsar sökningen genom ringa in de referenser OR har gemensamt. OR söktes 

därmed före AND. Booleska sökoperatorer hjälper till att ringa in så mycket som möjligt inom 

området samtidigt som det begränsar den relevanta litteraturen (Willman et. al., 2006, s. 66 

67). Vid sökningen lästes inledningsvis studiens titel och om titeln såg ut att svara på syftet 

lästes abstrakt igenom. Om studien kunde svara på vårt syfte lästes den i sin helhet. 
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Tabell 1 Översikt av litteratursökningen. 

Syftet med sökning: Beskriva upplevelser av hur stomi påverkar personer i det dagliga livet 

PubMed 2018 09 12 Begränsningar: English language, full text, adults 19+, publication 2013-2018 

__________________________________________________________________________________________ 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

S1 MSH Self concept 100573  

S2 MSH Attitude to health 376378  

S3 MSH Patients satisfaction   80342  

S4 MSH Value of life 5612  

S5 MSH Quality of life 166107  

S6 MSH life change events 21855  

S7 MSH Activities of daily 

living    

63953  

S8 MSH Life style 82783  

S9 MSH Ostomy 45890  

S10 MSH Enterostomy 17581  

S11 MSH Ileostomy 6368  

S12 MSH Colostomy 8573  

S13 MSH Surgical stomas 1561  

S14 MSH Cecostomy 274  

S15 MSH Jejunostomy 2587  

S16 MSH S1 OR S2 OR S3 

OR S4 OR S5 OR 

S6 OR S7 OR S8 

714010  

S17 MSH S9 OR S10 OR S11 

OR S12 OR S13 

OR S14 OR S15 

46844  

S18 MSH S16 AND S17 

 

 

290 10 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed. 

 

Kvalitetsgranskning 

10 vetenskapliga studier svarade på vårt syfte och valdes ut för granskning. Granskningen 

genomfördes med hjälp av ”Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik – patientupplevelser” från SBU:s metodbok (SBU, 2014). Studierna blev 

tilldelade poäng utifrån hur välarbetade deras respektive delar var. Om studien innehöll det 

formuläret efterfrågade fick den ett “Ja” vilket motsvarade 1 poäng medan “Nej” eller Oklart” 



8 
 

gav 0 poäng. I varje formulär fanns 21 frågor. Antalet poäng dividerades med antalet frågor 

och procentsatsen visade studiens kvalitet (Willman et. al., 2006, s. 96). Studierna graderades 

enligt låg, medel eller hög kvalitet. Se tabell 2.  

 

Tabell 2 Procentindelning för kvalitetsgranskning 

 

Kvalitet Procentsats   

Hög 80-100 %   

Medel 70-79 %   

Låg 60-69 %   

 (Willman et al., 2006, s. 96). 

 

Samtliga studier som genomgick kvalitetsgranskning bedömdes uppnå medel eller hög 

kvalitet och fick därmed ingå i analysen. Några författare hade inte redogjort för exempelvis 

förförståelse och analysmättnad vilket resulterade i att kvaliteten uppgick till medel. Studierna 

redovisas i tabell 3.  

 

Tabell 3 Översikt av vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=10) 

 

Författare/ 

år/land 

Typ av 

studie 

Deltagare  Metod  

datansamling/analys  

Huvudfynd Kvalitet 

 

Cengiz et al. 

(2017). 

Turkiet. 

 

 

Kvalitativ 

 

12 

 

Semistrukturerade intervjuer/ 

Fenomenologisk analys 

 

Faktorer som 

påverkar anpassning. 

Stomins påverkan på 

det dagliga livet. 

Blandade känslor. 

Stomisjuksköterskors 

roll och betydelse. 

 

 

 

Hög  

 

 

 

Ho et al.  

(2015). 

Kanada. 

 

 

Kvalitativ 30 Semistrukturerade intervjuer/ 

Kvalitativ innehållsanalys 

 

 

Att inte få förståelse 

och empati från 

sjukvården skapade 

frustration. 

Upplevelser av 

ögonblicket en 

person kom till insikt 

om att den verkligen 

hade en stomi för 

livet.  

Hög 
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Forts. Tabell 3 Översikt av vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=10) 

 

Författare/år/land  Typ av 

studie  

Deltagare  Metod  
Datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

 

Hueso-Montoro et 

al.  

(2016). 

Spanien. 

 

 

Kvalitativ 

 

21 

 

Semistrukturerade intervjuer/ 

Fenomenologisk analys. 

 

Anpassning. För de 

allra flesta blev 

stomin en naturlig 

del efter en tid. 

Sjuksköterskans roll 

viktig avseende 

information, stöd och 

rådgivning. 

 

Hög 

      

Morris et al. 

(2017). 

Storbritannien. 

 

Kvalitativ 10 Djupgående intervjuer/  

Kvalitativ hermeneutisk 

ansats fenomenologi  

 

Livet före och efter 

stomioperation. 

Vikten av socialt 

stöd. Logistik kring 

matintag. Att se 

stomin som något 

positivt och att 

stomin har gett en 

ökad frihet. 

 

Hög 

Ramirez et al. 

(2014). 

USA. 

 

Kvalitativ 30  Djupgående, 

semistrukturerande intervjuer/ 

Kvalitativ innehållsanalys 

Stomin i det dagliga 

livet. Hur stomin 

påverkar kroppen, 

kulturella aspekter, 

anpassning. Känslor 

av oro, sexuella 

problem, förändrad 

diet samt positiva 

och negativa följder 

av stomioperationen.  

 

Medel  

Sarabi et al. 

(2017). 

Iran. 

Kvalitativ 27 Ostrukturerade intervjuer/ 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Utvecklande av 

strategier för att 

hantera sin situation. 

Sexuella problem. 

Stigmatisering. 

Familjen ett viktigt 

stöd. Att bli sedd 

som den sjuke och 

känna sig som en 

börda. Funderingar 

på framtiden. Viktigt 

att återgå till arbetet. 

Hög 
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Forts. Tabell 3 Översikt av vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=10) 

 

Författare/år/land  Typ av 

studie  

Deltagare  Metod 

Datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Smith et al. 

(2017). 

Storbritannien. 

 

 

Kvalitativ 

 

21 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Fenomenologisk analys  

 

 

Erfarenheter av 

att leva med en 

ileostomi. 

Social 

påverkan både 

positivt och 

negativt, 

anpassa sig och 

acceptera 

stomin. Barn 

ansågs var en 

källa till tröst.  

 

 

Medel 

 

 

Sun et al. 

(2014). 

USA. 

 

Kvalitativ 

 

 

33 

 

Fokusgrupps- 

intervjuer, frågeformulär 

/kvalitativ 

innehållsanalys  

 

 

 

Sjuksköterskor 

och 

stödgrupper 

visade sig vara 

det viktigaste 

stödet. Svårt att 

byta 

stomimaterial 

när man vant 

sig med det  

något som 

kännes tryggt. 

 

Medel 

Sun et al. 

(2016). 

USA. 

 

Kvalitativ/ 

kvantitativ  

181 med 

stomi.  

394 med 

anastomosis 

enbart de 

med stomi 

togs med.  

 

 

Frågeformulär med 

enskilda textsvar/ 

Grundad teori 

 

Sexuella 

erfarenheter 

och livskvalitet 

efter 

stomioperation. 

Svårigheter att 

finna en 

partner, 

känslor av oro.  

 

Medel  

Vural et al. 

(2016). 

Turkiet. 

Kvalitativ 14 Ostrukturerade 

intervjuer/ 

Fenomenologisk analys 

Sexuella 

problem och 

förändringar i 

kroppsbilden, 

att gå från den 

aktiva i 

förhållandet till 

att bli mer 

passiv, att 

sakna 

information om 

hur livet skulle 

förändras. 

 

 

 

 

 

 

Medel 
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Analys 

Vi analyserade de vetenskapliga studierna utifrån stegen i metodartikeln av Graneheim och 

Lundman (2004) som är anpassad för kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats. 

Den manifesta ansatsen tillämpades då syftet var beskriva det synliga och inte utföra en 

tolkning av underliggande betydelser vilket är det som skiljer manifest och latent ansats åt 

enligt Graneheim och Lundman (2004). Elo och Kyngäs (2008) skriver att innehållsanalysen 

är lämpad för analys av data som är mångfacetterad och innehåller känslig information, något 

som är förekommande inom ämnet omvårdnad. Analysen påbörjades genom att läsa igenom 

de valda artiklarna ett flertal gånger för att få en tydligare bild av dess innehåll. Vi 

identifierade 237 meningsenheter i studiernas resultat som svarade på vårt syfte. En 

meningsenhet kan vara en eller flera meningar, ett stycke, citat eller enstaka ord som hör 

samman och bildar en enhet. Vi inspirerades av Danielson (2012, s. 336-337) som beskriver 

hur man kan analysera avkodade intervjutexter av kvalitativ karaktär genom att föra in 

meningsenheterna i en tabell. Enheterna numreras sedan i ordningsföljd, exempelvis 1:1 där 

den första siffran står för artikel 1 och den andra siffran står för meningsenhet 1. Dessa 

meningsenheter översattes till svenska och kom i steg tre att kondenseras vilket innebär att de 

kortades ned utan att förlora sin innebörd. I steg fyra gavs de kondenserade meningsenheterna 

olika koder vilket kan liknas med etikettmärkning. Koderna fungerade som ett verktyg då vi 

med hjälp av koderna kunde se på datan ur olika perspektiv. Koderna var också ett sätt för oss 

att enkelt hitta till ursprungstexten. Numreringen följde med i samtliga steg. Efter att datan 

kodats började kategoriseringen vilket är det centrala i den kvalitativa analysen. En kategori 

består av varierad mängd gemensamt innehåll. Kategorier bör vara uttömmande och väl 

genomtänkta då inget material som svarar på syftet får hamna utanför kategorierna eller passa 

in i flera kategorier. För vår del landade vi först i 26 smala underkategorier som vi sedan 

förde samman till 7 kategorier. Materialet måste bearbetas i flera steg så att ingen viktig 

information missas enligt Graneheim och Lundman (2004) vilket vi tog fasta på genom att 

titta på likheter och skillnader, söka efter mönster och i flera steg bredda innehållet till 

omfattande kategorier där vi abstraherade vårt material för att slutligen presentera det 

väsentliga. Friberg (2017, s. 135) beskriver analysarbetet som en rörelse från helheten till 

delarna och därifrån till en ytterligare ny helhet. Den ursprungliga helheten består av de valda 

artiklarna som sedan sönderdelas där anledningen är att finna bärande aspekter för syftet som 

sedan sammanfogas och bildar en ny helhet och ett nytt resultat.  
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Resultat 

Analysen ledde till sju kategorier som visas i Tabell 4. Resultatet skildras vidare med brödtext 

och lyfts fram med citat från studierna som utgjort en del i analysen. 

 

Tabell 4. Översikt av slutlgiltiga kategorier (n=7)  

 

Att känna sårbarhet i den intima relationen 

Att det sociala stödet blir en bärande konstruktion 

Att vilja bemästra det förändrade livet 

Att känna att hanterbarheten ökar genom information och stöd  

Att den förändrade kroppen hotar självet 

Att kroppen är oberäknelig och skapar hinder i vardagen  

Att känna oro inför att berätta om att man har en stomi 

___________________________________________________________________________ 

 

Att känna sårbarhet i den intima relationen 

Många personer kände sig oattraktiva vilket ledde till en minskad sexlust. En del kände oro 

inför vad deras partner skulle tycka och tänka om stomin och den förändrade kroppen och 

flera personer med cancer fick till följd av operationen i kombination med 

strålningsbehandling sexuell dysfunktion i form av vaginal torrhet samt erektions- och 

ejakulationsproblematik. Detta gav en känsla av att känna sig värdelös vilket i sin tur ledde till 

minskad sexuell aktivitet. Oro inför att påsen skulle läcka, ramla av eller skadas skapade 

begränsningar gällande positionering vid samlag och oron föranledde i flera fall ett 

avståndstagande till sex medan andra kunde känna tacksamhet över att relationen klarat sig 

trots sexuella problem (Sun et al., 2016). Vural et al., (2016) beskrev upplevelser av att gå 

från att vara den aktiva personen i förhållandet till att bli mer passiv, således en form av 

personlighetsförändring. I studien Smith et al., (2017) framkom det att flera partners började 

sova i separata sovrum till följd av att den ena partnern fått en stomi samt belystes 

problematiken i att som homosexuell man uppleva att förlora en del av sin sexualitet i 

samband med kronisk stomioperation.  
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I never be just the same as before.. I cant’t satisfy my wife and this causes discomfort. 

Particulary, I think about my wife, it bothers me. My responsibilitys both for my wife and 

myself compel deeply..! (Cengiz et al., 2017). 

 

Studien av Sarabi et al., (2017) visade att livet efter stomioperationen är sårbart och att de 

stomirelaterade problemen ibland kunde leda till att personer kände sig som en börda 

gentemot sina partners. Okunskap om stomi ledde ibland till avståndstagande på grund av 

rädsla för att skada stomat när partners var nära varandra. På samma sätt kunde den 

stomiopererade ta avstånd från sin partner i rädsla för partnern skulle känna avsmak. Smith et 

al., (2017) fångade upp att en del personer kände skam över sin stomi och kände rädsla inför 

att smutsa ner sin partner och därför tog avstånd, vilket ibland ledde till separationer. Smith et 

al., (2017); Vural et al., (2016) belyste vikten av att ha en stöttande partner och menade att de 

som hade förstående partners kände sig bättre till mods. Personer med oförstående partners 

fick känna på avvisanden vilket gav en känsla av sorg, förvirring och förlust vilket gjorde att 

stomin upplevdes som en börda. Att inte känna sig åtrådd av ens partner upplevdes som 

mycket påfrestande. Personer i studierna (Ramirez et al., 2014; Hueso-Montoro et al 2016; 

Sun et al. 2016) upplevde svårigheter i att finna en ny partner eftersom många personer inte 

kunde acceptera de kroppsliga förändringarna. Detta skapade en osäkerhet hos flera personer 

som medgav att de avstod helt från att inleda nya relationer efter att de fått en stomi.  

 

As soon as I told him… And, I mean he’s telling me that he’s fallen in love with me. As soon 

as I told him this, I didn’t see him again. I thought, what is wrong with this guy? I said, well, 

it’s his loss. But it really crushed me (Ramirez et al., 2014). 

 

Att det sociala stödet blir en bärande konstruktion 

Studien av Ramirez et al., (2014) visade att en del upplevde det som att de exkluderades från 

sociala sammanhang till följd av sin stomi. Studien av Cengiz et al. (2017) menade att socialt 

stöd var en mycket viktig faktor för att kunna anpassa sig till stomin och kunna gå vidare i sin 

situation. För personer som inte hade nära familjemedlemmar och vänner visade sig 

stödgrupper vara ett fullgott alternativ (Sun et al., 2014). Personer i studierna av Hueso-

Montoro et al., (2016); Smith, Spiers, Simpson och Nicholls (2017) upplevde att barnens 
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acceptans av förälderns stomi gjorde att föräldern kunde acceptera och normalisera sin stomi i 

snabbare takt.  

 

Att vilja bemästra det förändrade livet 

Initialt efter operationen var det många personer som kände sig deprimerade och funderade på 

hur det nya livet skulle komma att skilja sig från andra personers liv (Cengiz et al., 2017). 

Hueso-Montoro et al., (2016) beskrev känslor som rädsla, förödelse och samtidig nyfikenhet 

när det handlade om att se och ta på sin stomi för första gången. Några personer upplevde att 

det kändes obehagligt och drog därför ut på det så länge det var möjligt. Andra tvivlade på sin 

förmåga att ta hand om sin stomi och kände oro och rädsla inför att komma hem efter att ha 

vistats länge på sjukhus och känt sig trygga där (Hueso-Montoro et al., 2016; Smith et al., 

2017). Ytterligheter fanns hos personer då Hueso-Montoro et al., (2016) skrev om en person 

som avvisat att ha sett sin stomi medan Morris och Leach, (2017) lyfte fram en person som 

kände sig nöjd och glad efter operationen och inte upplevde några direkta besvär. Smith et al., 

(2017) beskrev hur stomin påverkade personers interaktion med världen. Att konsekvensen av 

det förändrade tillståndet påverkade personers livsmål och att det för många skedde en 

omvärdering i vad som är viktigt för en och inte.  

 

Omvårdnaden runt stomin var något som upplevdes svårt till en början och att det tog ett tag 

att prova sig fram mellan olika utrustning och tekniker (Ramirez et al., 2014). När personer 

hittade produkter som fungerade ville de sällan byta ut dessa eftersom de förknippades med 

trygghet enligt Sun et al., (2014). Det gick inte alltid att lita på utrustningen enligt Sarabi et 

al., (2017) som lyfte fram en situation där en person på egen hand förstärkt sin stomipåse. 

Längtan var stark efter självständig omvårdnad och många personer upplevde det viktigt att 

kunna sköta sin stomi utan hjälp från andra (Hueso-Montoro et al., 2016; Morris et. al., 2017). 

Inte minst för att ens partner inte skulle se ens avföring enligt Cengiz et al., (2017). Att 

bemästra sin stomi i större utsträckning var något som gav självförtroende. Exemplevis ledde 

det till att inte längre behöva ha med sig extrakläder ifall att något skulle hända (Ramirez et 

al., 2014). Parallellt med självständig stomiskötsel fanns en del personer som inte klarade att 

sköta sin stomi på egen hand utan behövde hjälp och stöd från andra (Cengiz et al., 2017). För 

att få kontroll över sin tarmfunktion utövade en del personer tarmsköljning. De flesta ändrade 

på sina matvanor såsom att äta anpassad kost på regelbundna tider, ta läkemedel som 

bromsade tarmens arbete samt att inte äta under dagtid för att på så vis undvika 
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komplikationer som gaser och läckage för att kunna fungera ute i samhället (Sarabi et al., 

2017). 

 

Anpassningen såg olika ut för olika personer. Ramirez et al., (2014) beskrev hur det för en 

person kändes som en katastrof till en början med många hinder på vägen för att två år senare 

känna sig redo att gå ut och leva ett normalt liv. Personer med tillfällig stomi uppgav att de 

kunnat acceptera sin stomi eftersom de vet att den snart skulle tas bort (Hueso-Montoro et al., 

2016; Cengiz et al., 2017), medan personer med kronisk stomi menade att de kunnat acceptera 

sin stomi när de insett orsaken till varför de fått den. Att ha en tillfällig stomi behövde 

däremot inte enbart handla om att vänta på att den skulle tas bort. En person som anpassat sig 

väl till sin stomi ville hellre ha den kvar en att ta bort den om det inte fanns några garantier för 

att det skulle bli lyckat. Flera personer uppgav att de till en början tänkte på stomin hela tiden 

medan de efter att ha vant sig vid den ofta glömde bort att den fanns. Att ha en stomi 

upplevdes av en person lika naturligt som att ha en mobiltelefon i fickan (Hueso-Montoro et 

al., 2016). Anpassningen var komplex och tudelad i flera fall där man upplevde att stomin 

gjorde att man fick mer energi och ork men samtidigt upplevde det svårt att förhålla sig till sitt 

nya liv (Smith et al., 2017). Att anpassa sig gjorde för många att livet kunde gå vidare och att 

de planer man haft för sitt liv inte sattes ur spel (Hueso-Montoro et al., 2016).  

 

At first, I found it very important, everything revolved around the stoma, but now I sometimes 

even forget (Hueso-Montoro et al., 2016) 

 

Att se sin stomi som något positivt visade sig vara en framgångsrik strategi. Självförtroendet 

växte hos de personer som inte lät sig stigmatiseras utan istället såg möjligheter i att leva med 

stomi. Att få kontakt med nya personer och att hjälpa dem framåt i svårigheter upplevdes 

meningsfullt och fungerade som copingstrategi. För en person som tidigare haft dåligt 

självförtroende höjdes självförtroendet i samband med stomi eftersom gammalt groll som 

påverkat inte längre spelade någon roll. Det var också bra att inte sätta för stor press på sig 

själv i samband med anpassning utan att ge sig själv tid och utrymme. En person uppgav att 

ha gått från generad till stolt över sig själv och tycka att annorlunda är bra (Morris et. al., 

2017). Med tiden kunde en person se det roliga i situationer relaterat till stomin som till en 

början upplevts förödmjukande (Smith et al., 2017). 
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Slutligen fanns funderingar på framtiden och hur ålderdom och funktionshinder skulle 

påverka det framtida livet med stomi. Det fanns en rädsla inför att förlora sin syn eller sina 

händer och därmed bli beroende av andra personers hjälp (Sarabi et al., 2017; Hueso-Montoro 

et al., 2016). Det fanns även rädslor inför att återgå till ett isolerat liv, till följd av ålderdom 

med ökat vårdbehov som följd enligt Sarabi et al., (2017).  

 

Att känna att hanterbarheten ökar genom information och stöd 

Flera personer berättade att de glömde bort den information som getts dem om stomivård 

innan operationen. Detta ledde till att de många gånger sökte information på Internet. Denna 

information var däremot svår att värdera och kritisera och ansågs vara för grundläggande 

enligt Sun et al., (2014); Cengiz et al., (2017). Det fanns en önskan om fler utbildade 

hembesök enligt Cengiz et al., (2017) och en person i studien av Vural et al., (2016) insåg att 

ingen informerat henne om hur samlivet kunde förändras efter stomioperation. Att inte veta 

till vem man skulle vända sig skapade hinder i vardagen med stomi enligt Sun et al., (2014) 

och Cengiz et al., (2017) lyfte fram att kunskap och utbildning är en förutsättning för 

självständig stomivård. 

 

“I cannot insert the adaptor. If I learn about it, I will rid of a difficulty” (Cengiz et al., 2017) 

 

Att få stöd och hjälp från erfarna, kunniga sjuksköterskor var värdefullt, inte minst i början 

där sjuksköterskan gav tips som avdramatiserade det första mötet med stomin (Sun et al., 

2014; Hueso-Montoro et al., 2016; Cengiz et al., 2017). Att däremot möta sjukvårdspersonal 

som saknade kunskap om stomi försvårade livet och bidrog till negativa erfarenheter enligt 

Ho et. al., (2015); Sun et al., (2014). Ökad kunskap födde ett nytt intresse i att sprida 

information om inflammatoriska tarmsjukdomar för att ta bort tabun kring ämnet enligt en 

person i studien av Smith et al., (2017). 

 

Att den förändrade kroppen hotar självet 

Personer i studien av Smith et al., (2017) upplevde att den förändrade kroppen hotade 

kroppsbilden, kunde ge mardrömmar och gav en känsla av svaghet. Att kroppen blev tydligt 

förändrad var något som för många försvårade anpassningen enligt Cengiz et al., (2017). Den 

förändrade kroppen gjorde att personer utvecklade ett nytt förhållande till sin kropp och gick 
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från att vara privata till att bli mer öppna (Smith et al., 2017). Stomioperationen påverkade 

inte alla personers syn på sina kroppar (Ramirez et al., 2014). Exempelvis beskrev Hueso-

Montoro et al., (2016) en person som kände sig sexig och som tyckte att hennes stomi var söt 

och vacker. I kontrast till detta ställs känslan av att inte vara nöjd med sitt utseende efter 

operationen som beskrivs av Smith et al., (2017). Hueso-Montoro et al., (2016) redogjorde för 

hur flera personer med tiden kände sig mer normaliserade i sina kroppar trots att det var ovant 

till en början.  

 

Personer i studien av Ramirez et al., (2014) beskrev upplevelser av att känna sig som en 

“icke-person” där livet styrdes av stomin och att personen därmed förlorade kontrollen över 

sin kropp. Den förändrade kroppen gjorde att personen inte längre kände sig hel. Exempelvis 

fanns kulturella hot i form av att fråntas rollen att vara en “fullvuxen person” på grund av 

svårigheter att kontrollera sin avföring. Smith et al., (2017) beskrev känslan av att känna sig 

som ett avpersonifierat objekt, inte minst i sammanhang där det krävdes utomstående hjälp för 

att klara av omvårdnad. Insikten om att aldrig mer sitta på en toalett för att utföra sina behov 

eftersom kroppen inte längre fungerade som den var avsedd att göra var betungande enligt 

Ho, McBride, Gotay, Grunfeld, Earle, Relova, Tsonis, Ruan, Chang och Cheung, (2015).  

Ett sätt att införliva stomin i sin förändrade kroppsbild var enligt personer i studien av Hueso-

Montoro et al., (2016) att ge den ett namn eller ett adjektiv. Att känna hur stomin blev en del 

av en och underlättade det dagliga livet med arbete, studier och socialt umgänge gjorde att 

personer kände livskvalitet. Personer i studierna av Ramirez et al., (2014); Morris et. al., 

(2017) talade om att inte låta sig definieras av sin stomi och låta sin livskraft påverkas av en 

påse på magen när man som person är mycket mer än så. Personer som opererats kunde se 

tillbaka på tiden med smärtor, kramper och annat obehag och således vara tacksamma över sin 

stomi. En person med tillfällig stomi vägrade ta bort sin stomi eftersom hon upplevde en 

sådan frihet. Att åter kunna socialisera med vänner och familj upplevdes meningsfullt.  

 

There is no need to feel any less than what you are. This little thing on your stomach doesn’t 

determine the person you are. It doesn’t. Why feel anything different? To me, it’s a very 

shallow thing if somebody thinks that their whole life force depends on this thing on their 

stomach” (Ramirez et al., 2014) 
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Att kroppen är oberäknelig och skapar hinder i vardagen 

Studier visade att stomin skapade hinder i vardagen. Flera personer uppgav att de enbart  

duschade vid de tillfällen stomipåsen skulle bytas trots att de gärna hade duschat oftare. Detta 

berodde på rädsla för att skada huden runt stomin. Samtidigt fanns det personer som inte 

upplevde att duschrutiner begränsades av stomi. Vid fysisk aktivitet i form av sport och dylikt 

kunde stomin också bli ett hinder, något som skapade en känsla av att vara begränsad (Cengiz 

et al., 2017). Studier av (Cengiz & Bahar, 2017; Sarabi, Navipour & Mohammadi, 2017) 

visade att flera personer delvis isolerade sig, umgicks med färre personer och deltog i mindre 

aktiviteter till följd av att de kände skam och rädsla över sin oförmåga av att inte kunna 

kontrollera sin avföring. Personer i studierna av Sarabi et al., (2017); Cengiz et al., (2017) 

beskrev en oro över att inte lyckas dölja stomin med sina kläder och att andra personer då 

skulle se den. Vural et al., (2016) lyfte två sidor av det hela där en person fortfarande kunnat 

köpa de kläder hon tyckte om och kände sig attraktiv medan en annan person varit tvungen att 

gå upp en klädstorlek för att påsen skulle få plats och därmed kände sig missnöjd.  

 

My son is going to get married. I will have to wear trousers at the reception. I’m thinking 

about it… I’m worried that I may look ugly or the stoma can be recognized by people since 

trousers may fail to hide it. (Cengiz et al., 2017). 

 

Avseende sömn kunde stomipåsen ge stor påverkan. Det var svårt att sova bekvämt när påsen 

var full och det fanns en rädsla över att stomin skulle skadas när man sov med någon annan 

enligt Vural et al., (2016); Cengiz et al., (2017). Personer i studien av Sarabi et al., (2017) 

beskrev den ekonomiska aspekten av att leva med stomi. I flera fall var den sjuke personen 

tvungen att få ekonomisk hjälp av närstående vilket kunde göra dem upprörda och få den 

sjuke att känna sig som en börda. Beroendeställningen till familjen minskade och självvärdet 

ökade när personen kunde återgå till arbete och själv finansiera sina kostnader. Gällande 

kultur och religion beskrev Ramirez et al., (2014) en person som såg sin stomi som ett resultat 

av karma. Enligt Cengiz et al., (2017) begränsade stomin religiös utövning för flera personer 

vilket gjorde att de blev upprörda och ledsna.  

 

Personer i studierna av Vural et al., (2016); Cengiz et al., (2017); Sarabi et al., (2017); 

Ramirez et al., (2014) beskrev oro och rädsla inför att inte kunna lita på kroppen eller 

stomipåsen fullt ut. Personer berättade om olika situationer då avföring läckt ut på offentliga 

platser. Dessa situationer gjorde att personer kände sig förödmjukade och traumatiserade. När 
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läckage inträffade kunde huden runt stomin bli skadad vilket kändes obehagligt att se (Cengiz 

et al., 2017). Erfarenhet av läckage gjorde att flera personer hellre stannade hemma än att 

hälsa på hos andra enligt Sarabi et al., (2017). Det fanns en rädsla för att stomipåsen skulle gå 

sönder vid samlag och annan närkontakt (Vural et al., 2016) och Cengiz et al., (2017) beskrev 

hur läckage och flatulens påverkar livet negativt. En person beskrev hur hon inte drack något 

vatten under dagen i rädsla för att stomipåsen skulle läcka. Sarabi et al., (2017) lyfte känslor 

av att aldrig ha full kontroll över sin tarmfunktion som en källa till oro. 

 

Att känna oro inför att berätta om att man har en stomi 

Personer i studierna av (Cengiz et al., 2017; Smith et al., 2017) menade att oroskänslor som 

kom med vad andra personer skulle tycka om stomin var jobbiga att tampas med. Förutfattade 

meningar och stigman om stomier var påträngande många och tanken på att personer i ens 

omgivning skulle känna avsmak för en upplevdes jobbigt. 

 

I realized my mother-in-law’s family marked and separated dish and spoon and cup I used in 

their home. They were unhappy with my presence. (Sarabi et al., 2017). 

 

  Personer i studien av Sarabi et al., (2017) upplevde oro inför att stomin skulle synas utifrån. 

En deltagare i studien av (Ramirez et al., 2014) likställde avslöjandet av stomin som att 

avslöja att man drabbats av AIDS och menade att det var viktigt att mottagaren hade 

förståelse. Det rådde delade meningar angående att kunna visa upp och gå ut med sin stomi 

(Hueso-Montoro et al., 2016). I studien av (Sarabi et al., 2017) framkom det att många 

personer kände oro och ångest inför att avslöja sin stomi för andra och att läckage och 

konstiga ljud från stomin tvingade en del personer att berätta om sin nya situation. I studien 

av Smith et al., (2017) framkom vikten av att känna sig accepterad på sin arbetsplats. Att inte 

bli sedd som den sjuke minskade sårbarheten.   

 

 Do I tell people, do I not tell people? You know, do I just keep quiet about it? It’s not a very 

pleasant subject. (Smith et al., 2017). 
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   Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av hur stomi påverkar personer i det 

dagliga livet. Analysen resulterade i sju kategorier; Att känna sårbarhet i den intima 

relationen, att det sociala stödet blir en bärande konstruktion, att vilja bemästra det 

förändrade livet, att känna att hanterbarheten ökar genom information och stöd, att kroppen 

är oberäknelig och skapar hinder i vardagen, att den förändrade kroppen hotar självet samt 

att känna oro inför att berätta att man har en stomi. 

Resultatet visade att socialt stöd var viktigt och att personer som lever med stomi känner att 

relationer till andra förändras. Skär (2014, s. 28-32) skriver att det beror på att den egna rollen 

i den sociala miljön gentemot andra förändras i samband med sjukdom och att okunskap 

gällande sjukdomen gör det svårt att veta hur man ska förhålla sig till det nya. När relationer 

förändras påverkas känslan av sammanhang och därmed upplevelsen av hälsa. Det händer då 

att personer med sjukdom gallrar bland sina relationer för att behålla de som tillför mest stöd. 

Stödjande relationer skapar en känsla av trygghet och gemenskap och därmed nås en högre 

upplevelse av hälsa. Berkman och Glass (2000, s. 144-147) menar att socialt stöd har 

samband med kärlek, förståelse, sympati och omsorg och ger oss känslan av att känna oss 

värdefull. Genom socialt nätverk möjliggörs socialt engagemang vilket skapar tillhörighet och 

sammanhang som i sin tur ökar välbefinnande och upplevd hälsa. Personer utan anhöriga kan 

finna stöd i samtalsgrupper och sjukvården. Att socialt stöd är en fungerande copingstrategi 

bekräftas av Summers (2018) som har studerat effekten av stödgrupper för personer med 

stomi. Deltagarna upplevde känslor som förståelse och acceptans efter att ha fått dela sitt liv 

med andra personer i liknande sammanhang. Stödgrupperna var behjälpliga för såväl 

praktiska som emotionella utmaningar.  

 

I resultatet framkom att stomiskötseln upplevdes komplex, dels ur avseendet att kroppen 

förändrats och behövde daglig omvårdnad men också ur aspekten att vilja bemästra den nya 

livssituationen på egen hand trots hjälp från utomstående. Alves de Limaa, de Cássia Muniz, 

Salomé och Masako Ferreirac (2018) menar att personer med tarmstomi genomgår en 

transitionsprocess som kan präglas av rädslor, begränsningar, obehag och tvivel. Närstående 

ses vara ett viktigt stöd när det gäller att återfå självkänsla, social samvaro och emotionell 

styrka. Transitionsprocessen till egenvård kan emellertid hämmas när personer med stomi 

utvecklar ett beroende av närståendes stöd och börjar tvivla på sina egna förmågor. Först när 

personen gått igenom processen av transition och anpassat sig till ett nytt livsförhållande är 
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det möjligt att åter känna förtroende, trygghet och återvända till sociala sammanhang och 

arbete. Vi anser därför att sjuksköterskan bör uppmana personen med stomi till egenvård i den 

mån det är möjligt. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskor med kunskap om stomier var önskvärt eftersom dessa 

fyllde en viktig funktion i personernas anpassning relaterat till sexuell hälsa, stöd, utbildning, 

och hudvårdsråd. Att psykologiskt anpassa sig till en stomi tog tid och ett stödjande 

ingripande från vårdpersonal ansågs nödvändigt, speciellt under den första tiden. Detta 

bekräftas av Mohamed, Salem och Mohamed (2017) vars rekommendation är att göra en 

bedömning av personers egenvårdsförmåga under det första halvåret efter operation för att 

kartlägga deras praktiska färdigheter såväl som emotionella och psykologiska behov.  

 

I resultatet framkom att sexuella besvär gav känslor av skam, börda och otillräcklighet. Män 

hade en tendens att känna sig värdelösa vilket kunde ge psykiska problem. Rajkumar och 

Kumaran (2015) menar att män som lider av sexuella dysfunktioner upplever det som att 

tappa en del av sig själv vilket kan leda till depression. Vi ser ett behov av ökad information 

och stöttning avseende förändrat samliv i samband med stomioperation. Vårt 

ställningstagande bekräftas av Xiaomei, Yongyi, Xinhui, Yupan, Yangyu,Wei och Aizhong 

(2017) som menar att det behövs ytterligare utbildning om sexuell hälsa både för personer 

med stomi och dess partners för att främja densamma. Som sjuksköterska är det viktigt att ha 

kunskap om relationers betydelser eftersom sjuksköterskan har ett ansvar att stödja relationer 

och göra närstående delaktiga. Sundbeck (2013, s. 17-51) menar att sexualitet är ett 

grundläggande mänskligt behov men även en förutsättning för att säkerhetsställa personers 

fortbestånd. Förmågan att känna lust, åtrå och upphetsning är drivkraften till fortplantningen 

men en viktig del i sexualiteten är kärleken, relationerna, ömheten och tillgivenheten. Det 

sexuella är således mycket mer än bara det reproduktiva och den sexuella hälsan har en 

avgörande betydelse för hälsan i stort.  

 

Resultatet visade att stomin begränsade personer i deras religiösa utövning och att stomin i 

något fall sågs som en effekt av karma. Lee och Newberg (2005) har studerat sambandet 

mellan religion och hälsa och menar att religion kan fungera som en copingstrategi som 

hjälper personer att bättre hantera sina sjukdomar. Brewer, Robinson, Sumra, Tatsi och Gire 

(2014) understryker att religion inte enbart har positiva effekter på hälsa och syftar till 

situationer då personer ser på sjukdom som ett straff från Gud efter att ha syndat eller inte 
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varit tillräckligt hängiven. Detsamma gäller i stunder när personer känner sig övergivna av 

Gud. Vi anser att vetskapen om religionens positiva och negativa effekter men även 

betydelsen av religion för enskilda personer är ett bra stöd för sjuksköterskor som möter 

troende patienter i klinisk praxis.  

 

Vidare visade resultatet att flera personer inte kände att de kunde lita på sin kropp och 

upplevde sig osäkra och oroliga i situationer där kroppen kunde komma att svika dem genom 

att exempelvis göra ljud ifrån sig i offentliga sammanhang. Rädslan för vad andra skulle tycka 

och tänka var påträngande. Likaså smärtade förutfattade meningar och stigmatisering. Ordet 

stigma kommer från grekiskan och betyder att något är negativt eller annorlunda med en 

person. Stigmatisering innebär att samhället skänkt negativ mening åt personers beteenden, 

karaktärer och attribut. Historiskt förknippade man exempelvis epilepsi och psykisk ohälsa 

med ondska och djävulen. I litteraturstudiens resultat belyses personers rädslor att uppfattas 

som sårbara på grund av sjukdom men också rädslan inför att personer runt omkring ska 

känna avsmak över deras stomi. Detta är känslor och stigmatisering som vi tror är möjliga att 

bryta genom information och ökad kunskap. Holroyd (2015) lyfter att kontinens och 

inkontinens sällan diskuteras bland personer i samhället annat än på ett humoristiskt sätt i 

vissa fall. Från det att vi är barn lär oss att göra våra behov bakom låst dörr i det egna 

hemmet, något som lett till att vuxna personer idag undviker att nyttja offentliga toaletter 

eftersom det föreligger en rädsla inför att göra ifrån sig ljud eller lämna efter sig dofter. Booth 

(2013) utmanar detta tankemönster och menar att det är onaturligt eftersom alla personer 

dagligen tömmer både urinblåsa och tarm och det inte är något som drabbar få utvalda. Vi vill 

bidra till ett samhälle där personer med stomi inte ska känna sig stigmatiserade och därför vill 

vi anta ett sådant perspektiv där attityder från sociala sammanhang omformuleras till alla 

personers fördel och skapar en ny, tillåtande social miljö i enlighet med Joachim och Acorn 

(2000). Med ett sådant perspektiv kan vi uppskatta den enskilda individen istället för att ställa 

personer mot varandra.  

 

Slutligen visade resultatet att personer inte längre upplevde sig som hela personer utan som 

“icke-personer” och avpersonifierade objekt, inte minst i samband med omvårdnad från 

sjukvårdspersonal. Eftersom en mängd kroppar kan ges omvårdnad på olika sätt krävs en 

ständig lyhördhet från både patient och sjuksköterska för att uppnå en vård där patienten inte 

känner sig objektifierad (Van Dongen & Elema, 2010). Tsakiris (2016) menar att en 
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grundläggande dimension av det kroppsliga självet är känslan av att äga sin kropp och känna 

att “min kropp tillhör mig”. Att kroppen i något avseende är avskuren från sin helhet innebär 

enligt Eriksson (2015, s. 58-59) ett lidande. Eriksson menar att personer genom lidande och 

kärlek kan mogna in i en mångsidig helhet med ny livsvisdom, harmoni och med känslan av 

att vara en helgjuten person. Vidare skriver Eriksson (2015, s. 72) att lidandet kan lindras 

genom vårdandets bärande grund - tro, hopp och kärlek. Kärlek anses vara grundkraften i att 

lindra lidande. Ett ytterligare sätt för att få personen i fokus är att tillämpa PCV där hela 

personen; det andliga, existentiella, social, psykiska likväl som de fysiska behoven ses. Det 

handlar om att respektera och bekräfta personers upplevelser av sin sjukdom försöka sätta sig 

in i och förstå dessa och därefter arbeta utifrån upplevelserna för att kunna främja personens 

hälsa. Då upplevelser är olika så är det av stor vikt att ta reda på vad hälsa har för betydelse 

för den individuella personen och arbeta utifrån det (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Metoddiskussion 

  Litteraturstudie som metod var ett lämpligt sätt att finna forskning i det valda ämnesområdet. 

De vetenskapliga studier som valdes ut till resultatet var baserade på forskning som skett de 

senaste fem åren, 2013 till 2018, vilket innebar att resultatet kunde baseras på aktuell 

kunskap. För att säkerhetsställa trovärdigheten i litteraturstudien utgick vi ifrån Holloway och 

Wheelers (2010, s. 302-303) begrepp om tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och 

bekräftbarhet. 

 

Tillförlitlighet 

  I kvalitativa studier innebär tillförlitlighet att deltagarna ska kunna känna igen sig i resultatet 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Wallengren och Henricson skriver att kunskapen som 

tagits fram ska vara rimlig samt att resultatet ska äga giltighet. Därför har kritiska vänner 

(lärare och studenter) på Luleå Tekniska Universitet granskat innehållets data för att försäkra 

validiteten i litteraturstudien (2012, s. 486-487). Eftersom litteraturstudien genomfördes på 

färdigställd forskning så är det inte möjligt att bedöma tillförlitligheten avseende 

detta (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Artiklarna i författarnas litteraturstudie är alla 

vetenskapligt granskade och har sökts fram i PubMed vilket är den största medicinska 

sökmotorn i världen enligt Willman et. al., (2006, s. 72) Datamättnad och analysmättnad 

erhölls på funnet material varför som författarna valde att inte söka vidare i ytterligare 

databaser. Författarnas ringa erfarenhet gällande granskning av studier kan ha påverkat hur 
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kvaliteten i de vetenskapliga studierna granskats. Författarna har gjort varsin 

kvalitetsgranskning av samtliga studier och sedan jämfört resultatet med varandra och vidare 

diskuterat resultatet med varandra, vilket är i enlighet med Rósen (2012, s. 438). Samtliga 

studier som valdes ut uppfyllde medel- eller högkvalitet vilket stärker trovärdigheten. I de 

studier som utgör resultatet återkommer några författare i olika kombinationer. Författarna till 

denna litteraturstudie är medvetna om detta och har tagit ställning genom att inkludera 

studierna med motiveringen att de var rika på varierade data. Analysen utgick från en 

manifest ansats vilket betyder att författarna ville beskriva det som var synligt och uppenbart 

och inte tolka resultatet. Författarna menar trots det att det är oundvikligt att viss tolkning 

förekommit. Studierna har alla översatts från engelska till svenska. Risken i att översätta är att 

viss nyansering kan gå förlorad. Ett flertal studier är i sin tur skrivna på annat språk än 

modersmålet varför som viss nyansering kan ha gått förlorad i tidigare led. Författarna har 

använt sig av citat i resultatdelen för att hålla sig textnära och därmed stärka trovärdigheten i 

litteraturstudien. Författarna har valt citat som skildrar skiftande upplevelser av att leva med 

stomi för att inte rikta läsarens uppfattning åt något håll. 

 

Pålitlighet 

  För att det ska råda pålitlighet i litteraturstudien så bör läsaren kunna förstå och följa 

författarnas arbetsgång och kunna utläsa om det gjorts på ett korrekt sätt (Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 301-302). Författarna har varit noggranna och metodiska i sitt arbetssätt 

genom att tydligt beskriva och stegvis presentera innehållet i litteraturstudien i såväl löpande 

text som i tabeller för att underlätta överskådligheten för läsaren. För att pålitlighet ska råda så 

ska studien vara reproducerbar (Holloway & Wheeler, 2010, s. 299). Graneheim & Lundman, 

2004; Danielson, 2012, s. 341 menar att kvalitativa studier har en viss begränsning 

beträffande full reproducerbarhet och kan därmed inte göras om med full exakthet. 

Metoddelen ska vara noggrant beskriven för att det ska kunna råda pålitlighet vilket 

författarna i detta avseende anser sig har gjort. Författarna har även motiverat de olika valen 

de gjort i studien vilket författarna anser stärker pålitligheten.  

 

Bekräftbarhet 

Bekräftbarhet har flera gemensamma faktorer med tillförlitlighet och pålitlighet såsom att 

kritiska vänner gått igenom arbetet vilket tydligt ska framgå. En annan viktig del är att 

författarna har beskrivit och hanterat sin egen förförståelse vilket författarna har gjort genom 

att författarna haft en medvetenhet angående sina arbetslivserfarenheter gällande stomi där de 
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strävat efter att inte låta sin förförståelse påverka arbetet med litteraturstudien. 

Datainsamlingen ska vara tydligt beskriven och man ska kunna följa författarens fotspår 

genom arbetet och kunna förstå hur författaren har gått tillväga. Det ska även gå att spåra 

tillbaka till originalkällorna (Danielson, 2012, s. 488; Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). 

Detta har gjorts genom att noggrant beskriva hur litteratursökningen med inklusionskriterier 

och sökningsbegränsningar gått till vilket likaledes finns presenterat i tabellform. Studierna i 

litteraturstudien finns även de presenterade i tabell och referenser återfinns i löpande text samt 

i referenslista för att med lätthet kunna spåra tillbaka till originalkällan.  

 

Överförbarhet 

  Resultat från kvalitativa studier kan inte generaliseras men kan vara överförbara till liknande 

sammanhang (Danielson, 2012 s. 341). Wallengren och Henricson skriver att trovärdighet, 

pålitlighet och bekräftelsebarhet måste vara “säkrade” för att resultatet ska kunna vara 

överförbart till liknande sammanhang vilket författarna tycker sig ha uppnått (2012, s. 488). 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av hur stomi påverkar personer i det 

dagliga livet. Studierna som använts i litteraturstudiens resultat har sitt ursprung i olika länder 

och trots det upplever författarna ett starkt samband mellan levda upplevelser.  

 

 

Slutsats 

Resultatet visade att upplevelser av att leva med stomi är nyanserade och komplexa. 

Upplevelserna inkluderar inte enbart personen utan dess relationer till närstående, sjukvården 

och samhället i stort. Att leva med stomi och dess påverkan på det dagliga livet har visat sig 

beröra personer fysiskt, psykiskt, socialt och andligt. Information ses som en 

nyckelkomponent i personers anpassning, framför allt gällande stomivård och förberedelser 

inför ett förändrat samliv. Utifrån litteraturstudiens resultat behöver personer få ökad 

undervisning och stöd från sjukvården under den första tiden efter operation vilket genererar 

ökad hälsa och livskvalitet. Resultatet visar att personer har ett behov av att möta 

sjuksköterskor som erhåller kompetens inom stomivård och har förmågan att se på personen 

ur ett helhetsperspektiv för att motverka objektifiering i omvårdnaden samt bibehålla 

integritet och värdighet. Religion och spiritualitet som copingstrategi ställer krav på 

sjuksköterskor och vårdkultur som behöver vara öppna och accepterande inför olika 

livsåskådningar. Då resultatet visade på oro och rädsla inför stigmatisering och förutfattade 
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meningar finns ett behov av normalisering av stomier. För sjuksköterskan finns en mängd 

områden att fördjupa sig i vid omhändertagande av personer med stomi, inte minst utbildning, 

rådgivning, hud, sexuell hälsa och coping. Slutligen visade litteraturstudiens resultat att 

personer med stomi uttrycker en oro inför att inte kunna lita på sin kropp. Detta i samband 

med komplikationer, dåligt bemötande och stigmatisering skapar ett lidande som 

sjuksköterskan kan lindra genom kärleksfull omvårdnad. Eftersom samhällets normer och 

värderingar är i förändring kan olika former av stigmatisering bli annorlunda i framtiden, 

varför som vi anser att ytterligare forskning kring ämnet är nödvändig. Vidare är personers 

upplevelser individuella och unika av sitt slag och deras berättelser kan därför inte 

generaliseras. Ytterligare forskning är en förutsättning för att vara uppdaterad på upplevda 

känslor och erfarenheter och därmed få ökad förståelse.  
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