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Sammanfattning
En individ som blir urostomiopererad utsätts för påfrestningar, då individen tappar
kontrollen över ett mänskligt behov. Både pre- och postoperativ omvårdnad är
avgörande för hur individer kan förbereda sig inför den nya livssituationen efter
operationen. Det är viktigt att sjuksköterskor besitter kunskap i omvårdnad
av urostomi för att kunna lära ut god egenvård, det kan minska risken för
komplikationer och det ger även möjlighet att återfinna självständighet. Syfte: Syftet
med litteraturstudien var att belysa individers upplevelse av att leva med urostomi.
Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie där vetenskapliga artiklar
granskades på ett systematiskt sätt. Resultat: Resultatet baseras på sex stycken
vetenskapliga artiklar som resulterade i tre kategorier: Stödets betydelse, Påverkan på
självbilden och Förändrad livssituation. Individerna upplevde att stöd från både
familj och vänner samt från hälso- och sjukvårdspersonalen var betydelsefullt.
Urostomin hade inverkan på kroppsuppfattningen både fysiskt och psykiskt. Det var
besvärligt att välja kläder på grund av att urostomin var i vägen. Även självkänslan
påverkads av den förändrade kroppsuppfattning och det var psykiskt påfrestande att se
sig själv i spegeln. Rädslan för läckage begränsade mångas liv och hindrade individer
från att utföra vardagliga aktiviteter. Till följd av urostomin blev både det sociala och
sexuella livet påverkat.
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Abstract
An individual that undergoes urostomy surgery is put under a lot of stress, since the
individual loses control of a basic need. Both pre- and postoperative care is crucial in
order for the individuals to prepare for their new life situation after the surgery. It is
important that nurses possess knowledge of care of urostomy in order to be able to
teach good self-care. This can lower the risk of complications and it gives the
“individual” the opportunity to rediscover independence. Purpose: The aim of the
literature study was to highlight the experience of individuals living with urostomy.
Method: The study was done in the form of a general literature study were scientific
articles were systematically reviewed. Result: The result is based on six scientific
articles that resulted in three categories: The importance of the support, The effect on
self-image and changed life situation. The individuals experienced that support from
both family and friends as well as from healthcare personnel was of importance. The
urostomy had an effect on body-image both physically and mentally. It was difficult
to choose clothing since the urostomy was in the way. A change in self-esteem was
also affected by the body-image and it was mentally stressful to look at yourself in the
mirror. The fear of leakage restricted the life of many and obstructed individuals from
performing every day activities. Because of the urostomy both the social and sex life
was affected.

Innehållsförteckning

Inledning ...................................................................................... 1
Bakgrund ..................................................................................... 1
Urostomi ..................................................................................................... 1
Omvårdnad vid urostomi ........................................................................... 2
Omvårdnadsteoretisk referensram ........................................................... 3

Problemformulering .................................................................... 4
Syfte ............................................................................................. 4
Metod ........................................................................................... 4
Design ......................................................................................................... 4
Datainsamling ............................................................................................. 4
Inklusions- och exklusionkriterier ............................................................ 5
Kvalitetsgranskning ................................................................................... 5
Cinahl
PubMed .................................................................................................... 6
PsycInfo .................................................................................................... 6
Manuell sökning ........................................................................................ 7
Forskningsetiska överväganden............................................................... 7
Databearbetning ......................................................................................... 7

Resultat ........................................................................................ 8
Stödets betydelse ....................................................................................... 8
Påverkan på självbilden ............................................................................. 8
Förändrad livssituation .............................................................................. 9
Missnöje och hinder .................................................................................. 9
Möjlighet till accepterandet av urostomin ................................................ 10

Diskussion ................................................................................. 10
Metoddiskussion ...................................................................................... 10
Resultatdiskussion .................................................................................. 11

Konklusion................................................................................. 13
Implikation ................................................................................. 14

Referenser

Bilagor
Bilaga A: Sökordsöversikt
Bilaga B: Sökhistorik
Bilaga C: Artikelöversikt

Inledning
Enligt en kartläggning som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (2017) utförde
mellan 2006–2015 visar sannolik ökning i antal individer med urostomi från cirka
2000–3000, då antalet uthämtade urostomipåsar hade ökat. Den vanligaste orsaken
till urostomi är urinblåscancer (Nilsen, 2011), enligt World Health Organisation
(WHO) är det i Sverige den fjärde vanligaste cancerformen bland män och trettonde
vanligaste hos kvinnor (WHO, 2018). Det upptäcks ca 24 000 nya fall av blåscancer i
Sverige per år, vanligtvis drabbas indriver över 50 år (Nilsen, 2011). Ordet stomi
betyder mun eller öppning och härstammar från grekiskan (Nilsen, 2011). Inom
medicinsk terminologi används ordet stomi vid kirurgiska ingrepp där öppningar görs
mellan ett eller två hålorgan exempelvis mellan tarm eller urinledarna och som
fortsätter ut på hudens yta. En individ som får en urostomi utsätts för påfrestningar
som påverkar det dagliga livet så som läckage eller smärta från urostomin samt
påverkat sexualliv (Nilsen, 2011). Även fast urostomi är vanligast hos äldre individer
kan det förekomma i alla åldrar (Damber & Peeker, 2012). Det är viktigt att
sjuksköterskor besitter kunskap i omvårdnad av urostomi för att kunna lära ut god
egenvård, det kan minska risken för komplikationer och det ger även möjlighet att
återfinna självständighet (Nilsen, 2011). I dagens omvårdnadsforskning kring
urostomi finns en brist gällande individers upplevelse av att leva med urostomi. För
att kunna öka vårdkvalitén behövs mer forskning (Persson, Berndtsson & Carlsson,
2008).

Bakgrund
Urostomi
Att få en urostomi kan bero på cancer i urinblåsan, medfödda missbildningar, fistlar,
strålbehandlingar och svåra bäckentrauma (Nilsen, 2011). Urostomin används
när urinröret eller urinblåsan opererats bort. Den vanligaste formen av urostomi är
blickerblåsa, det är en metod som har använts i över 50 år (Damber & Peeker,
2012). Brickerblåsan är konstruerad som en ileostomi där en bit av ileum har
konstruerats om för att leda urinen ut ur bukväggen. Därefter kopplas ileumdelen
samman med urinledarna och sedan kommer urinen att samlas i en påse på högra
sidan av buken (Nilsen, 2011). Tarmsegmentet på urostomin är 15–20 mm för att
enklare kunna hantera stomiplattan samt minska risk för läckage på huden
(Damber & Peeker, 2012). Den urin som kommer kan vara blandad med slem från
tarmen vilket leder till att urinen får en skarpare lukt är vanlig urin (Nilsen, 2011). Det
finns även urostomier som görs i buken, där urinblåsan ersätts med en konstruerad
blåsa gjord av en bit av ileum. Individer som får denna typ av stomi behöver lära sig
att tappa sig själv på urin via en kateter (Damber & Peeker, 2012). Komplikationer
som diarré, förstoppning, gaser, smärta och läckage är problem som kan uppstå efter
en urostomi-operation (Thulin et al., 2010). Urinläckage är en annan vanlig
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komplikation som större delen av individer med urostomi kan besväras av och som
kan fortsätta i många år efter operationen (Thulin, Kreicbergs, Steinbeck &
Henningson, 2010). Även nattligt läckage kan vara ett problem som i sin tur kan leda
till sömnbrist och kan påverka vardagen, som exempelvis att gå till arbetet eller att
träffas i sociala sammanhang (Cavdar et al., 2016). Enligt Nilsen (2011) visade det
sig att hur individerna såg på sig själva och hur bekväma de var med sin sexualitet
innan operationen lade grunden till hur individerna skulle tackla problemet. En
individ som är bekväm med sin sexualitet har goda förutsättningar för att fortsätta
känna sig säker, att fortsätta med sitt sexualliv eller att starta en ny relation medan
individer som är mer tveksamma angående sin personlighet samt sexualitet kan få det
svårare efter operationen (Nilsen, 2011)
Omvårdnad vid urostomi
Efter en urostomi-operation blir vägen till njurarna kortare vilket medför högre risk
för infektioner. Detta gör att det är viktigt att informera individen om vikten av en god
handhygien vid hantering av urostomin. För att sänka infektionsrisken ska påsen bytas
dagligen (Nilsen, 2011). Individer som har fått en urostomi rekommenderas att gå på
återbesök som bör upprepas resten av livet. Återbesöken är till för att kontrollera att
njurarna inte har tagit skada. Vanligaste orsaken till att njurarna tagit skada är
avflödeshinder som orsakas på grund av strikturbildningar (Damber & Peeker,
2012). Runt en urostomi ska tryck från kläder undvikas eftersom peristaltiken i
ileumsegmentet i urinledarna inte tål tryck. Åtsittande kläder kan hindra tömningen
från urostomin, därför bör alltid urostomin märkas ut när individen har sina
vardagliga kläder på sig. På så vis undviks att byxlinningen hamnar på urostomin
(Nilsen, 2011). Stomiplattan ska bytas en till två gånger per vecka, medan stomipåsen
bör bytas en gång per dag för att minska risken för urinvägsinfektion (Nilsen, 2011)
Smith & Lyons (2015) studie visar att genomsnittliga siffran på byten av påse är
1,16–2,34 per dag. I Sverige finns ett högkostnadsskydd på 2200 kronor per
tolvmånadersperiod (Coloplast assistans, 2018). Det är en läkemedelsförmån som
finns till som skydd mot höga kostnader för receptbelagda läkemedel och material.
Stomiprodukter ingår som receptbelagda material, vilket innebär att från och med den
dagen ett köp av stomimaterial sker börjar tolvmånadersperioden och när 2200 kronor
i kostnader är uppnått utges ett frikort till nästa tolvmånadersperiod (Coloplast
assistans, 2018).
En individ som blir urostomiopererad utsätts för påfrestningar, då individen tappar
kontrollen över ett mänskligt behov. Både pre- och postoperativ omvårdnad är
avgörande för hur individer kan förbereda sig inför den nya livssituationen (Nilsen,
2011). Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska individer och närstående bli
informerade om urostomin av ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal. Sjuksköterskor
har ansvaret för omvårdnaden av individer med urostomi (Nilsen, 2011). Enligt
White, Crow & Papps (2009) ska sjuksköterskor kunna undervisa i hantering och
egenvård av urostomin. Sjuksköterskor behöver även ha kunskap kring krishantering
och psykiska påfrestningar hos individer eftersom detta kan påverka
inlärningsprocessen (Nilsen, 2011). Till en början efter operationen är det viktigt att
information och handledning sker i lugn takt så att individerna hinner smälta allt.
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Genom att även undervisa närstående kan detta underlätta för de patienter som kan
komma att behöva hjälp, det kan även bidra till en lättsammare stämning kring
urostomivården (Nilsen, 2011). En studie påvisade att individer som inte fick träffa en
stomisjuksköterska innan hemgång efter operationen fick någon form av komplikation
med urostomin. Egenvård är en stor del för denna grupp individer därför måste hälsooch sjukvårdspersonalen ha goda kunskaper i skötsel av urostomin (Nilsen, 2011).
Egenvård innebär enligt socialstyrelsen (2017) att hälso- och sjukvårdspersonalen har
bedömt att en individ själv eller med hjälp av andra kan utföra omvårdnadsåtgärder.
Sjuksköterskor vill bygga en relation med individer för att skapa goda möjligheter till
egenvård (Pryor, 2008). Sjuksköterskan har som uppgift att försöka väcka nyfikenhet
hos individerna som kan göra att dem vill utföra egenvård efter operationen (Nilsen,
2011). Det kan underlätta för individer om undervisning kring egenvård av urostomin
visas på ett sätt som går att utföra själv i hemmet (Nilsen, 2011).

Omvårdnadsteoretisk referensram
En omvårdnadsteoretiker som har fokuserat mycket på begreppet egenvård är
Dorothea Orem. I över 30 års tid har Orems teori gett många sjuksköterskor givna
riktlinjer och inspirerat dem att hela tiden vilja förbättra samt utveckla deras
kunskaper av att vårda individer. Orem delade upp teorin i tre olika kategorier
egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem (Orem, 2001).
Egenvård är de aktiviteter som individer utför för att behålla liv, hälsa och
välbefinnande samt är en livslång process. Det är något individer gör för att vårda sig
själva och att ha egenvårdskapacitet innebär att individer har förmågan att lära sig det
som behövs för att kunna upprätthålla hälsa och motivation. Egenvård kan påverkas
av individers ålder, erfarenheter i livet, hälsotillstånd, den sociala kulturen och vilka
resurser individerna har, så som familj, ekonomi och sjukvårdssituation (Orem, 2001).
Egenvårdsbrist innebär att individen inte klarar av att utföra de åtgärder som främjar
dess välbefinnande och hälsa. När individer har egenvårdsbrist blir det
sjuksköterskors ansvar att fylla luckan som patienterna har angående kunskap och
färdigheter eller andra begränsningar, för att individerna ska nå en kontrollerad
egenvård. Det är dock viktigt att sjuksköterskor inte tar ifrån individerna de praktiska
åtgärder de kan göra på egen hand. Egenvård är en livslång process medan
egenvårdsbrist något som kan vara både temporärt och permanent (Orem, 2001).
Omvårdnadssystem är en teori som innefattar egenvårdsbrist och egenvård samt
sjuksköterskors arbete som innefattar struktur och innehållet i praktiken.
Sjuksköterskor gör en bedömning av individernas egenvårsbrist och sätter upp en
omvårdsplan tillsammans med individerna för att öka egenvårdsförmågorna.
Omvårdnadsplanen ska fokusera på vad individerna klarar av. Om individen klarar av
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att utföra egenvården själv bör sjuksköterskor låta individer utföra det på egen hand
(Orem, 2001).

Problemformulering
För individer som får en urostomi ser livssituationen olika ut efter den postoperativa
återhämtningen. Både pre- och postoperativt har hälso- och sjukvårdpersonalen en
viktig roll då individerna måste lära sig att hantera urostomin självständigt. För att
sjuksköterskan som är omvårdnadsansvarig ska kunna lära ut god egenvård behövs
ökad kunskap i hur individer upplever det att leva med urostomi.

Syfte
Syftet med litteraturstudien var att belysa individers upplevelser av att leva med
urostomi.

Metod
Design
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie där vetenskapliga artiklar
granskades på ett systematiskt sätt (Friberg, 2017). Enligt Henricson (2017) är det
lämpligt att använda sig av kvalitativa artiklar då det ger en kunskap om ett fenomen
genom till exempel berättelser eller observationer (Henricson, 2017). Litteraturstudien
belyser ämnet urostomi hos individer. Samtliga resultatartiklar granskades enligt
Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa studier.
Datainsamling
Flertalet sökningar gjordes i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) för att säkerställa
valt ämne inte var belyst inom de senaste fem åren vid Högskolan i Halmstad. Vidare
gjordes en sökning på OneSearch för att få en överblick över tidigare forskning.
OneSearch är ett megaindex som innehåller flertal databaser och tillhör Högskolan i
Halmstads bibliotek. Utifrån syftet framkom sökord, som därefter översattes till
engelska i syfte att få flera sökträffar. Sökorden var: urostom, ileal conduit, experienc,
patient experience, view, living with och qualitativ. Se bilaga A för
sökordsöversikten.
Tre databaser ansågs lämpliga att använda då samtliga innehöll information kring
omvårdnad. Cumulative Index to Nursing and Allied Health (Cinahl) som är inriktad
på omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi, Psychological Abstracts (PsycINFO)
som innefattar material om beteendevetenskap och psykologi samt Public Medline
(PubMed) som är en gratisversion av databasen Medline och innehåller material
inom: allmän medicin, omvårdnad och tandvård (Henricson, 2017). Forsberg och
Wengström (2016) beskriver tillvägagångssättet för manuell sökning i andra
vetenskapliga artiklars referenslistor. I föreliggande litteraturstudie utfördes manuella
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sökningar för att erhålla relevanta resultatartiklar. Inledningsvis användes
fritextsökning för att se hur omfattande ämnet var i databaserna. För att inte gå miste
om potentiella resultatartiklar tillämpades trunkering på vissa ord som hade olika
böjningar i slutet. Trunkering används när ord har samma rot men olika ändelser och
gör att allt efter trunkeringen följer med i sökningen (Henricson, 2017), till exempel
tillämpades trunkering på ordet experienc* för att både få fram olika böjningar på
orden såsom experience, experiencing samt experiences. Sedan kombinerades orden
med hjälp av booleska operatorerna AND och OR. Enligt Forsberg & Wengström
(2015) används AND i syfte att få en snävare sökning och OR i syfte att få en bredare
sökning. Mest förekommande var sökning med AND då en snävare mer specificerad
sökning önskades. I enlighet med Östlundh som beskriver att meningar där flera ord
önskas vara ihop används frassökning, vilket gör att meningarna håller ihop med hjälp
av citationstecken (Östlundh, 2017), exempelvis användes ”living with”. Se bilaga B
för sökordshistoriken.
Inklusions- och exklusionkriterier
Henricson (2017) beskriver inklusionskriterier som ett planerat bortfall som beslutas
innan datainsamlingen påbörjar. Ett inklusionskriterie var att studien skulle innefatta
människor med urostomier där urinen uppsamlas i en påse på buken. De
vetenskapliga artiklarna skulle även vara peer-reviewed och skrivna mellan 2007–
2018 och av kvalitativ metod i syfte att få fram det senaste inom forskningen.
Exklusionskriterier är bortfall som sker under sökningens gång (Henricson, 2017).
Resultatartiklarna som fick grad III i Carlsson & Eiman (2003) granskningsmall
exkluderas för att hålla hög kvalité på studien. Litteraturstudiens syfte var att belysa
individers upplevelse av att leva med urostomi, därför valdes anhörigas och
sjukvårdspersonalens perspektiv bort.
Kvalitetsgranskning
De utvalda artiklarna som redovisas i artikelöversikten bilaga C granskades efter
Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Granskningsmallen ger poäng på hur
pass hög kvalitéten är på artikeln, poängen som artiklarna får ger artikeln ett visst
antal procent som sedan anger vilken grad artikeln hamnar i. Granskningsmallen har
tre grader, Grad I motsvarar 80 – 100 % vilket motsvarar en god kvalité, Grad II 70 –
79 % innebär en medelhög kvalité och Grad III 60 – 69 % anger en mindre
trovärdighet (Carlsson & Eiman, 2003).
Cinahl
Första sökningen som gjordes i Cinahl utfördes med sökorden: urostom* OR ileal
conduit* AND experienc* OR ”patient experience” OR view* OR ”living with” AND
qualitativ*. Följande sökning resulterade i fem träffar där samtliga titlar och abstrakt
lästes gemensamt, därefter lästes samtliga artiklar i sin helhet. Två artiklar
exkluderades då de inte svarade mot syftet och de resterande tre artiklarna granskades
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enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall (Carlsson & Eiman, 2003). Samtliga
artiklar erhöll grad I och visade därmed på god vetenskaplig kvalitet. Dessa tre
artiklar inkluderades i litteraturstudiens resultat.
Andra sökningen som gjordes i Cinahl utfördes med sökorden: urostom* OR ileal
conduit* AND qualitativ*. Följande sökning resulterade i sju träffar där samtliga titlar
och abstrakt lästes gemensamt, därefter lästes samtliga artiklar i sin helhet. Tre
artiklar exkluderades då de inte svarade mot syftet, tre av artiklarna var dubbletter
från tidigare sökning och redan granskade enligt Carlsson och Eimans
bedömningsmall (Carlsson & Eiman, 2003). En artikel svarade mot syftet och
granskades enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall, den erhöll grad II och visade
därmed på god vetenskaplig kvalitet och inkluderades i litteraturstudien.
Ytterligare en tredje sökning utfördes i Cinahl med sökorden: urostom* OR ileal
conduit*. Följande sökning resulterade i 217 träffar där samtliga titlar och 116
abstrakt lästes gemensamt, därefter lästes 18 artiklar i sin helhet. Det var 15 artiklar
som exkluderades då de inte svarade mot syftet, tre av artiklarna var dubbletter från
tidigare sökningar.
PubMed
Första sökningen som gjordes i Pubmed utfördes med sökorden: urostom* OR ileal
conduit* AND experienc* OR ”patient experience” OR view* OR ”living with”
AND qualitativ*. Följande sökning resulterade i en träff där titeln och abstraktet
lästes gemensamt, därefter lästes artikeln i sin helhet. Artikeln var en dubblett från
tidigare sökning och redan granskad enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall
(Carlsson & Eiman, 2003).
Andra sökningen som gjordes i Pubmed utfördes med sökorden: urostom* OR ileal
conduit* AND qualitativ*. Sökning resulterade i sex träffar där samtliga titlar och
abstrakt lästes gemensamt, därefter lästes samtliga artiklar i sin helhet. Tre artiklar
exkluderades då de inte svarade mot syftet och tre av artiklarna var dubbletter från
tidigare sökning samt redan granskade enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall
(Carlsson & Eiman, 2003).
PsycInfo
Första sökningen som gjordes i PsycInfo utfördes med sökorden: urostom* OR ileal
conduit* AND experienc* OR ”patient experience” OR view* OR ”living with”
AND qualitativ*. Följande sökning resulterade i en träff där titeln lästes och var en
dubblett från tidigare sökning och redan granskade enligt Carlsson och Eimans
bedömningsmall (Carlsson & Eiman, 2003).
Andra sökningen som gjordes i PsycInfo utfördes med sökorden: urostom* OR ileal
conduit* AND qualitativ*. Följande sökning resulterade i sju träffar där samtliga titlar
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och abstrakt lästes gemensamt, därefter lästes samtliga artiklar i sin helhet. Sex artikel
exkluderades då de inte svarade mot syftet, en av artiklarna var dubblett från tidigare
sökning och redan granskade enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall (Carlsson
& Eiman, 2003).
Manuell sökning
En manuell sökning utfördes i artiklars referenslistor på grund av att forskningen om
ämnet var begränsad. Det resulterade i två artiklar som svarade mot syftet och
granskades enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall (Carlsson & Eiman, 2003),
bägge erhöll grad I och de inkluderades i litteraturstudien. Artiklarna inkluderades i
litteraturstudiens resultat. Se bilaga 2 för sökhistorik.
Forskningsetiska överväganden
Forskningsetik finns till för att skydda personer som är delaktiga i studier. Det ska
vara frivilligt att delta i studien samt att personuppgifter inte får spridas (Henricson,
2017). Gällande att skriva en litteraturstudie krävs det inget godkännande, istället
krävs det att artiklarna är etiskt godkända eller åtminstone vara noggrant etiskt
övervägda (Henricsson, 2017). Belmontrapporten (1979) belyser att forskning ska
utgå efter tre etiska principer. Att ha respekt för personen då forskarna ska beskydda
individens autonomi, det är viktigt att individen själv kan bestämma om en vill vara
delaktiga i forskningen. Göra gott principen går ut på att skydda individen från skada
men också att fördelarna ska maximeras genom forskningen. Rättviseprincipen går ut
på att alla individer som deltar i en forskning ska behandlas lika i forskningen.
Artiklarna som är uttagna till denna litteraturstudie är alla godkända av en
etikkommitté och individerna hade möjlighet att hoppa av studien utan konsekvens.
Helsingforsdeklarationen utgår från två grundläggande principer, första principen
utgår från att individen alltid ska gå före vetenskapens och samhällets intressen.
Andra principen går in på att ett samtycke måste ges innan identifierbara prover och
data insamlas. I situationer när det är svårt att få ett samtycke måste en etisk kommitté
ha godkänt forskningen. Samtidigt förklaras det att alla tillgängliga
försiktighetsåtgärder ska vidtas för att skydda och respektera individernas privatliv,
forskningen ska inte påverka individens fysiska och psykiska integritet (SFS
2003:460, 2017). Lagen om etikprövnings syfte är till för att skydda den enskilda
människa och respekten för människovärdet vid forskning (Sveriges Riksdag, 2018)
Databearbetning
När artiklarna var granskade enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall lästes
de sex artiklarna grundligt för att se om de svarade mot syftet. Enligt Forsberg och
Wengström (2015) är en innehållsanalys lämplig för kvalitativ databearbetning.
Databearbetningen utgick ifrån Forsberg och Wengströms fem steg. I första steget
lästes resultaten ytterligare noggrant både enskilt och gemensamt för att bekantas med
materialet samt att hitta likheter och skillnader i resultaten. I det andra steget ströks
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materialet som svarade på syftet under med färg och delades därefter in i olika koder
som bearbetades ett flertal gånger. I tredje och fjärde steget när koderna var samlade
diskuterades tre olika kategorier fram med tillhörande underkategorier. Efter det i steg
fem lästes kategorierna ytterligare noggrant för att tolka resultatet och se till att
materialet var i rätt kategori (Forsberg & Wengström, 2015).

Resultat
Resultatbearbetning genererade tre kategorier: Stödets betydelse, Påverkan på
självbilden och Förändrad livssituation. Till kategorin Förändrad livssituation
uppstod två underkategorier: Missnöje och Hinder och Möjlighet till accepterandet av
urostomin.
Stödets betydelse
För individer som lever med urostomi har stödet betydelse, eftersom det innebär nya
kunskaper att sätta sig in i. Det mest framträdande i kategorin var stödet från familj
och vänner samt från hälso- och sjukvården.
Under tiden som individerna befann sig på sjukhuset fick de god hjälp och stöttning
att hantera urostomin av hälso- och sjukvårdpersonal. Det ansågs värdefullt (Villa.,
2017). Utöver detta uttrycktes en tacksamhet över att familj och vänner fanns där som
stöttning efter operationen (Cerruto et al., 2014; Fitch, Miller, Sharir & McAndrews,
2016; Kandemir & Oskay 2017; Villa et al., 2017). Det var till god hjälp om familj
och vänner deltog när hälso- och sjukvårdspersonal informerade angående
hanteringen av urostomin. Individerna uttalade ett behov om information angående
olika tekniker i egenvården/skötseln samt verktyg för att hantera psykiska
påfrestningar som angår urostomin. (Cerruto et al., 2014; Kandemir & Oskay 2017;
Villa et al., 2017). När individerna väl hade kommit hem från sjukhuset uttrycktes ett
fortsatt önskat stöd från hälso- och sjukvården angående skötseln av urostomin
(Mohamed et al., 2014; Villa et al., 2017). För en del individer var självständighet
svårare än för andra, individerna var tacksamma över att familj och vänner fanns där i
svåra stunder och kunde ge stöd (Fitch et al., 2016; Kandemir & Oskay 2017; Villa et
al., 2017). När informationen från hälso- och sjukvårdspersonal angående urostomin
inte var tillräcklig hjälpte familj och vänner till att hitta ny information, bland annat
från internet eller bloggar från individer som lever med urostomi (Fitch et al., 2016;
Mohamed et al., 2014; Villa et al., 2017).
Påverkan på självbilden
Efter operationen var det vanligt att kroppsuppfattningen förändrades och individerna
kände att det påverkade hur de upplevde sig själva.
Individer uttryckte att synen på deras kropp hade förändrats och att detta påverkade
deras självkänsla, vissa mer än andra (Cerruto et al., 2014; Fitch et al., 2016;
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Mohamed et al., 2014; Villa et al., 2017). Till följd av urostomin fanns det flera
orsaker som gjorde att självkänslan påverkades. Exempelvis när individerna såg sig
själva i spegeln var det vanligt att individerna såg sig själva som oattraktiva. Det
kunde även leda till att de inte längre ville klä av sig inför sin partner (Kandemir &
Oskay 2017; Villa et al., 2017). Det ansågs också vara besvärligt att välja kläder,
eftersom att individerna hade ändrad kroppsuppfattning sedan operationen (Fitch et
al., 2014; Kandemir & Oskay 2017; Villa et al., 2017). En individ uttryckte att ingen
fick komma nära urostomin, då den beskrevs som äcklig och motbjudande (Fitch et
al., 2016). Det fanns däremot de som ansåg att urostomin inte hade påverkat hur de
såg på sig själva (Cerruto et al., 2014, Villa et al., 2017). De uttryckte inget behov av
att berätta det för andra eftersom att urostomin ändå var dold under kläderna, och
skulle på så vis inte bli behandlade annorlunda av vänner och kollegor (Villa et al.,
2017).
Förändrad livssituation
Med urostomin innebar det att livssituationen förändrades och hur detta hanterades
varierade mellan individerna. Somliga upplevde många hinder i vardagen och att
urostomin sågs som en börda, vissa individer ansåg att urostomin hade gett dem nya
möjligheter och kunde anpassa vardagen lättare.
Missnöje och hinder
Under tiden individerna befann sig på sjukhus fick de utbildning och stöttning vid
egenvården av urostomin av hälso- och sjukvårdspersonal. När individerna väl hade
kommit hem från sjukhuset uttrycktes en brist i utbildningen då tekniker som hade
undervisats var svåra att utföra på egen hand (Fitch et al., 2016; Mohamed et al.,
2014; Villa et al., 2017). Det uttalades även ett missnöje angående hemsjukvårdens
erfarenhet och kunskap kring omvårdnad av urostomi (Fitch et al., 2016; Kandemir &
Oskay, 2017; Mohamed et al., 2016; Villa et al., 2017). Hemsjukvården hade bara
erfarenhet av utav tarmstomier, sade en individ (Fitch et al., 2016).
Med den nya livssituationen fanns det mer än bara hantering av urostomin att beakta.
Individerna beskrev ett besvär med att välja kläder, då de inte längre passade på grund
av urostomin (Cerruto et al., 2014; Fitch et al., 2016; Kandemir & Oskay., 2017; Villa
et al., 2017). Risken för läckage gjorde att valet blev att endast köpa svarta kläder, och
på så vis kunde individerna lyckas dölja läckaget (Fitch et al., 2016). Även det sociala
livet hindrades enligt individerna, såsom arbete, vänner, familj, fritidsintressen och
sexuallivet (Cerruto et al., 2014; Fitch et al., 2016; Villa et al., 2017). Det framkom av
en individ att rädslan för läckage begränsade livssituationen, genom att inte våga
lämna hemmet för en promenad (Villa et al., 2017). Även rädsla för att plattan eller
påsen skulle börja läcka gjorde att vissa avstod från att åka långt hemifrån eller
spendera natten borta (Cerruto et al., 2014; Villa et al., 2017). Individerna beskrev att
sexuallivet var påverkat på grund av urostomin, då synen på den egna kroppen och
rädsla för att urostomiplattan skulle lossna förhindrade individerna att ingå i sexuella
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relationer (Cerruto et al., 2014; Fitch et al., 2016; Kandemir & Oskay., 2017; Villa et
al., 2017). Även erektionsbesvär och smärta var bidragande faktorer till att
individerna avstod sexuella relationer (Kandemir & Oskay., 2017; Villa et al., 2017).
Möjlighet till accepterandet av urostomin
Det framkom att en del individer försökte gå vidare efter operationen och leva ett så
bra liv som möjligt, samtidigt som urostomin var en börda som gjorde att livet blev
svårare att leva (Villa et al., 2017). Vissa individer var tacksamma för urostomin,
eftersom att det gav nya möjligheter till att leva vidare. Allt fler fann ett accepterande
av urostomin desto längre tiden gick, de blev mer självständiga till följd av
erfarenheter och ett bättre självförtroende (Cerruto et al., 2014; Villa et al., 2017).
Med erfarenheten skapades även rutiner som kunde hjälpa till att organisera upp
individers dag. En individ förklarar att genom att vara förberedd med extra
stomimaterial samt kläder på arbetsplatsen undveks problematik med arbetet (Villa et
al., 2017).

Diskussion
Metoddiskussion
Det beskrivs utifrån Henricson att litteraturstudier av kvalitativ design kan diskuteras
och bedömas utifrån kvalitetsbegreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet
och överförbarhet. Det fanns erfarenhet i stomivård genom tidigare arbete inom hälsooch sjukvård, dock inte av urostomier och det kan öka pålitligheten. Henricson (2017)
beskriver att pålitligheten ökar om skribenterna har förförståelse för ämnet. Det kan
även ses som svaghet att ha en förförståelse i hur stomivård utförs, vilket kan ge en
minskad pålitlighet. En svaghet i studien var att ämnet fick bytas ut efter 2,5 vecka på
grund av brist på material, vilket resulterade i mindre tid till det nya ämnet. Byte av
ämne kan påverka kvalitén på litteraturstudien (Henricson, 2017). Först genomfördes
en bred sökning i OneSearch för att undersöka ämnet, det kan även öka säkerheten i
litteraturstudien. Enligt Henricson (2017) kan en bred sökning öka förståelsen om
ämnet och den tidigare forskningen. Innan fortsatt sökning användes urvalskriterier
för att specificera och begränsa sökningen, det ger en bekräftelsebarhet till
litteraturstudien. Genom att använda sig av både inklusions- och exklusionskriterier
samt att de är skrivna på ett tydligt sätt ökar litteraturstudiens bekräftelsebarhet
(Henricson, 2012). I sökningen efter vetenskapliga artiklar användes tre olika
databaser: Cinahl, Pubmed och Psyinfo. Det kan vara en styrka då Henricson
beskriver att det ger en ökad trovärdighet om flera databaser har använts (Henricsson,
2017). I samtliga databaser avgränsades sökningarna till en tidsperiod mellan 20072018. Då ämnets material var begränsat utökades tidsperioden från tio till elva år,
vilket skulle kunna bidra med mer material. En svaghet med att använda sig utav
tidsperioder kan vara att lämpliga artiklar som skulle kunna svara på syftet uteblir.
Medan en styrka var att resultatartiklarna som framkom var inte var mer än fyra år
gamla, det resulterar i att artiklarna var aktuella. Ett inklusionskriterie var att
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artiklarna skulle vara skrivna på engelska, det kan ses som en svaghet då det inte är
modersmålet och det finns därför risk för misstolkning av text vilket kan påverka
trovärdigheten. Enligt Henricson (2017) kan det uppstå feltolkningar i översättningen
från ett språk till ett annat. Eftersom tiden var ett faktum togs det hjälp av
bibliotekarie omgående för att få tips om bra sökalternativ. Två olika
sökkombinationer i fritext användes i databaserna för att inte gå miste om den senaste
forskningen, vilket gav resultatartiklar som svarade mot syftet. För att få ihop
ytterligare resultatartiklar utfördes även sökningar manuellt. Efter vidare sökningar
som inte har redovisats var det problematiskt att hitta kvalitativa resultatartiklar, det
medförde att syftet har blivit svårare att besvara. En styrka är att samtliga titlar samt
majoriteten abstract lästes, vilket medför att material inte missas. Efter att artiklarna
hade valts granskades de enligt Carlson & Eimans (2003) granskningsmall, på grund
av tidsbrist hann inte båda granska dem utan diskussion fördes under tiden de
granskades. Trovärdigheten kan minska om artiklarna inte har granskats gemensamt
(Henricson, 2017). Artiklarna som granskades hamnade i grad I och grad II, vilket
innebär att den innehåller en god och medel vetenskaplig kvalité, enligt Henricson
(2017) kan detta innebära att trovärdigheten i studien ökar. Resultatartiklarna lästes
och bearbetades individuellt, efteråt diskuterades innehållet angående skillnader och
likheter gemensamt. I databearbetningen beskrivs tillvägagångssättet tydligt,
Henricson (2017) skriver att det stärker studiens pålitlighet samt trovärdighet.
Trovärdigheten stärktes då utomstående fick läsa det sammanställda resultatet och
komma med synpunkter. Genom att be någon utomstående läsa om resultatet är
rimligt stärker det trovärdigheten i studien (Henricson, 2017).
Att ha artiklar från olika länder kan styrka studien eftersom det gav fler synvinklar om
hur upplevelsen var att leva med urostomi. Resultatartiklarna som användes var ifrån
Kanada (1), Italien (2), Turkiet (1) och USA (2). Det visade sig att upplevelserna var
ungefär den samma i oavsett land, vilket kan ge en stärkande faktor i studiens resultat
och det ger möjlighet till överförbarhet. Det kan dock ses som en nackdel då studien
inte innehåller artiklar från hela världen, då vården kan skilja sig i världen.
Resultatdiskussion
Stödet från anhöriga vid hantering och utbildning sågs som värdefullt av individerna
(Cerruto et al., 2014; Kandemir & Oskay, 2017; Villa et al., 2017). Enligt
socialstyrelsen (2016) är anhöriga de som stödjer och vårdar en närstående. Nilsen
beskriver att närstående är en viktig resurs samt ett bra stöd för individer, då det kan
vara svårt för dem att förmedla information från hälso- och sjukvården vidare till
anhöriga (Nilsen, 2011). Det styrker även annan forskning då majoriteten av individer
vill ha hjälp av närstående vid utbildning av urostomin (Tal et at, 2012). Hälso- och
sjukvårdspersonalen kan väcka ett intresse hos anhöriga att delta vid information och
hantering av urostomin samt uppmuntra till att gemensamt utföra skötseln med
individerna (Nilsen, 2011). Det kan kopplas ihop med Orems teori eftersom
egenvården påverkas beroende på vilket stöd individerna har, så som familj och
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ekonomi (Orem, 2001). Anhörigas stöd och medverkan vid information och hantering
är betydelsefullt för individer och en förutsättning för hur de ska kunna hantera den
nya livssituationen. Anhöriga är även ett mentalt stöd vid psykiska påfrestningar. För
individer som är i behov av mer hjälp eller är utan anhöriga kan det vara extra viktigt
med stöd från hälso- och sjukvården samt från stödgrupper, exempelvis ILCO som är
en ideell intresseorganisation.
Individerna upplevde att informationen de fick inte alltid var tillräcklig och
individerna fick på egen hand eller med hjälp av anhöriga hitta ny information kring
egenvård av urostomin (Fitch et al., 2016; Mohamed et al., 2014; Villa et al., 2017).
Detta styrks i tidigare forskning då individer anser att de var dåligt förberedda på
grund av den bristande informationen från hälso- och sjukvårdspersonalen (Lim, Chi
& He, 2015). Individer ska enligt patientsäkerhetslagen få information av ansvarig
hälso- och sjukvårdspersonal (SFS 2010:659). Nilsen poängterar att det är lätt att
glömma muntlig information och därför borde individerna även få den skriftligt.
Hälso- och sjukvårdspersonalen bör också upprepa informationen och försäkra sig om
att individen har tagit in informationen (Nilsen, 2011). När individer har
egenvårdsbrist är det sjuksköterskors ansvar att fylla i luckorna inom kunskap och
färdigheter, för att individerna ska uppnå en mer kontrollerad egenvård. Det är dock
viktigt att sjuksköterskor inte tar ifrån individerna åtgärder de kan utföra på egen hand
(Orem, 2001). Hälso- och sjukvårdspersonalen ska veta när och hur information ska
ges till individer och de ska även få tid till kommunikation och reflektion. Personalen
bör även uppmuntra individer att låta anhöriga delta i information och utbildning av
urostomin.
Urostomin hade påverkat självbilden hos många av individerna och det kunde
resultera i en sämre självkänsla (Cerruto et al., 2014; Fitch et al., 2016; Mohamed et
al., 2014; Villa et al., 2017). En försämrad kroppsuppfattning är förväntad efter en
urostomioperation (Hedgepeth et al, 2010). Persson beskriver att på grund av
sjukdom, operation eller förändring i eliminationen kan individers kroppsuppfattning
förändras och påverka självkänslan (Persson, 2008). Nilsen förtydligar att beroende
på hur individer ser på sig själva kan vara avgörande för hur de kommer uppleva sin
självbild efter en urostomioperation. Har individen en dålig självbild innan
operationen är det större risk att den försämras efter operationen, medan en person
som är trygg i sig själv har lättare att hantera den nya livssituationen (Nilsen, 2011).
Det kan kopplas samman med Orems teori då erfarenheter i livet kan påverka
egenvårdskapaciteten (Orem, 2001). När vården blir allt mer digitaliserad kan den
mänskliga kontakten minska och det skulle kunna drabba individernas självbild, då de
inte får ge utlopp för sina tankar och känslor. Eftersom en sämre kroppsuppfattning är
förväntad bör hälso- och sjukvården i god tid förbereda individer på ett förändrat
utseende och livssituation.
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Till följd av att självbilden förändrades kände sig inte individerna attraktiva längre när
de såg sig själva i spegeln (Kandemir & Oskay, 2017, Villa et al., 2017). Nilsen
beskriver att när självbilden är försämrad och individen känner sig oattraktiv kan det
medföra att sexuella förhållanden undviks (Nilsen, 2011). Tidigare forskning påvisar
att majoriteten av individer med urostomi upplever sig mindre attraktiva (Pazar, Yava
& Basal, 2015). I artikeln av Tal et al., (2012) styrks även att det inte är ovanligt att
individer med en urostomi undviker att få de sexuella behoven tillfredsställda. Orem
förtydligar att egenvård är de aktiviteter individer utför för att uppnå välbefinnande
(Orem, 2001). Genom samtal med andra individer med urostomi kan det bidra till en
känsla av samhörighet. Det skulle kunna öka möjligheterna för individerna att
acceptera urostomin.
Individerna beskrev ett besvär med att välja kläder, då de inte längre passade på grund
av urostomin (Cerruto et al., 2014; Fitch et al., 2016; Kandemir & Oskay., 2017; Villa
et al., 2017). I Tal et al, (2012) indikeras att nya kläder kan behövas på grund av
urostomin, det styrks även i Pazar et al, (2015) artikel. Nilsen beskriver vikten av att
markera urostomins position när individen har sina vardagliga kläder på sig, för att
undvika att byxlinningen inte ska hamna på urostomin (Nilsen, 2011). Eftersom det
redan sker flera nya förändringar till följd av urostomin är det bra om urostomin
placeras utefter individens vardagliga kläder och på så vis undvika onödiga
förändringar. Genom att hälso- och sjukvårdspersonalen besitter rätt kunskap
angående markering av urostomin kan det underlätta för individerna.
Rädslan för läckage begränsade mångas liv och hindrade individer från att utföra
vardagliga aktiviteter (Cerruto et al., 2014 & Villa et al., 2017). Resultatet styrks då
merparten individer är oroliga för läckage (Pazar et al, 2015). Läckage kan medföra
smärta och hudproblem vilket kan ge konsekvenser i det sociala livet för en individ
med urostomi (Persson, 2008). Nilsen beskriver att rädslan för läckage kan göra att
individer inte vill umgås i sociala sammanhang och det kan även leda till psykosociala
problem (Nilsen, 2011). Forskning visar att de sociala relationerna inte hade
förbättrats ett år efter urostomioperationen (Schultz, Boye, Jonsson, Thind &
Månsson, 2015). Det påvisas även att majoriteten av individer som fått urostomi inte
helt återgår till sina vardagliga aktiviteter (Tal et at, 2012). Orem beskriver att
egenvårdskapacitet behövs för att kunna upprätthålla hälsa och motivation (Orem,
2001). Det kan handla om en bristande kunskap och erfarenhet hos individerna. Att
känna sig säker i sin egenvård kan bidra till ökat självförtroende och minskad oro för
läckage. Bättre undervisning och uppmuntran från hälso- och sjukvården kan leda till
ökad motivation. Det kan minska risken för läckage och social isolering.

Konklusion
I resultatet visar det sig att individerna har svårt att anpassa sig till sin nya
livssituation. Stöd från familj och vänner är en av nycklarna för att individerna ska
kunna komma tillbaka till en snarlik vardag som de hade innan urostomin. Med
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urostomin har många av individerna fått en ny kroppsuppfattning som har ändrat
deras självbild. Det har blivit ett hinder i individernas liv, att inte längre kunna välja
sina kläder utan istället anpassa de efter urostomin. Att känna rädsla för att urostomin
ska börja läcka eller att inte längre kunna kontrollera urintömning skapar rädsla och
oro hos individerna. När individerna inte fick den hjälp de behövde från hälso- och
sjukvården fick istället familj och vänner hjälpa till att hitta information som
individen kunde använda istället. Många av individerna tyckte att kunskap saknades
hos hälso- och sjukvårdspersonalen som skulle hjälpa dem efter hemgång.

Implikation
Resultatet i denna studie belyser upplevelser som individer med urostomi kan
uppleva, vilket kan vara till hjälp för sjuksköterskor att skapa en större förståelse
för individer med urostomi i framtiden. Litteraturstudien skulle kunna användas i
klinisk verksamhet och på så sätt förbereda sjuksköterskestudenter samt
sjuksköterskor vid utbildning av individer med urostomi. Att sjuksköterskor och
annan hälso- och sjukvårdspersonal behöver mer kunskap angående individer med
urostomi framkommer i resultatet. Mer forskning angående individernas upplevelse är
nödvändigt för att kunna få fram en större helhetsbild av vad individerna behöver för
hjälp och hur de kan få en fungerande vardag.
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Tabell 3: Artikelöversikt
Artikel 1
Referens

Land
Databas

Cerruto, M. A., DÈlia, C., Cacciamani, G., De Marchi, D., Siracusano, S., Iafrate, M., Niero,
M., Lonardi, C., Bassi, P., Belgrano, E., Imbimbo, C., Racioppi, M., Talamini, R., Ciciliato,
S., Toffoli, L., Rizzo, M., Visalli, F., Verze, P., Artibani, W. (2014). Behavioural profile and
human adaption of survivors after radical cystectomy and ileal conduit. Health
and Quality of life outcomes, 12, 1-7. doi: 10.1186/1477-7525-12-46
Italien
PubMed

Syfte

Syftet med studien var att undersöka patienter som har fått en ileal conduit efter en cystektomi till
följd av blåscancer och dess förväntningar i form av mänsklig anpassning och beteende.

Metod:
Design

Kvalitativ tvärsnittsstudie som har tagit hjälp av ett "berättarbaserat" tillvägagångssätt.
Uppgifterna samlades in genom individuella intervjuer.

Urval

30 patienter
Inklusionskriterie:
– patienter som har genomgått radikal cystektomi och fått en ileal conduit
– Båda kön
– Vara mellan 18 och 80 år
– Tillräcklig utbildningsnivå för att förstå och fylla i ett frågeformulär
– sufficient command of the Italian language;
– Tillräcklig förståelse av det italienska språket
– absence of cognitive impairment.
– Ingen kognitiv försämring
Exklusionskriterie:
-De fick inte ha psykiska besvär
-Patienter med alkohol- och/eller drogproblem
-Inte ha svårighet med verbal och skriftlig information

Datainsamling

Insamling av information skedde genom frågeformulär och intervjuer.
Uppföljningarna sker mellan 1–2 år, 3–4 år, 5–6 år & 7–8 år.

Dataanalys

Genom att gå igenom intervjuerna så lyckades dem få fram två huvudpunkter i forskningen,
positiva och negativa. Genom dessa två kategorier hittades punkter som passade för patienterna
som hade det svårare eller lättare än andra att anpassa sig igen till det vardagliga livet.

Bortfall

0

Slutsats

Vetenskaplig
kvalitet

Det framkom att patienterna kände rädsla för sociala aktiviteter på det fanns risk för urinläckage
och att lukta urin. Men åren hittade de sina egna knep som gjorde att de kände sig mer
säkra. Något som var ett bekymmer över en längre tid för vissa patienter var brist på sexuella
aktiviteter.

Grad I, enligt Carlssons & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ
metod.

Artikel 2
Referens

Fitch, M. I., Miller, D., Sharir. S & McAndrews, A. (2016). Radical cystectomy for bladder
cancer: A qualitative study of patient experiences and implications for practice.
Canadian Oncology Nursing Journal, 20, 177-181. doi: 10.5737/1181912x20417781

Land
Databas

Kanada, Toronto
Manuell sökning

Syfte

Syftet med studien var att få bättre förståelse för individers erfarenhet som har genomgått
radikal cystektomi på grund av urinblåscancer.

Metod:
Design

Kvalitativ studie med fenomenologisk design

Urval

22 deltog: 13 män och 9 kvinnor, varav 10 hade inkontinent urostomi. Medelåldern hos män 68,4
år och 73,1 år hos kvinnorna. Deltagarna valdes ut från två sjukhus databaser, 12–36 månader
efter operation.
Inkontinent urostomi: 5 män/5 kvinnor. Blåssubstitut: 9 män/4 kvinnor.

Datainsamling

Individerna intervjuades på en cancerklinik eller i deras egna hem. Intervjun varade i cirka 60
minuter per individ. Deltagaren fick först berätta vad som var viktigt för dem. Därefter var det
öppna frågor om de område som inte hade täckts. Efter att analysen var gjord inbjöds de
medverkande till att deltaga i en fokusgrupp.

Dataanalys

Deskriptiv kvalitativ ansats. Intervjuerna transkriberades.

Bortfall

0

Slutsats

Det framkom att individerna tyckte det var yttrefaktorer som spelade roll. De ville ha mer
information från vårdpersonalen om bland annat behandlingar efter operationen, om deras nya
kroppsuppfattning och förändring i sexualiteten. Stöd från familj och vänner ansågs värdefullt.
Deltagarna upplevde att deras syn på kroppen och hur den fungerar hade ändrats, speciellt bland
yngre deltagare. De utryckte funderingar kring sitt sexualliv och om någon skulle vilja gå på date
med någon som har ett hål i magen.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad II, enligt Carlssons & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ
metod.

Artikel 3
Referens

Kandemir, D. & Oskay, U. (2017). Sexual problems of patients with urostomy:
A qualitative study. Sexuality And Disability, 35, 331-340. doi: 10.1007/s11195-017-9494-8

Land
Databas

Turkey
Cinahl

Syfte

Syftet med studien var att identifiera erfarenheter, synsätt och problem för patienter som har
en urostomi efter blåscancer angående deras och dess partners sexliv.

Metod:
Design

Kvalitativ studie med fenomenologisk design

Urval

10 män deltog
Kriterierna för att delta var:
-Dem skulle fått urostomin för minst 6 månader sedan
-Vara över 18 år
-Ha person-, plats- och tidsuppfattning
-Kunna tala turkiska
-Frivilligt ställa upp i studien

Datainsamling

Informationen kom från två olika intervjuer.
Första intervjun handlade om ålder, inkomst och anledning till urostomin.
Andra intervjun var frågor angående sexlivet
för männen och deras anhöriga samt urostomins påverkan.
Eftersom männen inte ville få sin röst inspelad antecknades allt.
Intervjuerna var mellan 30 - 40 min långa.

Dataanalys

Informationen blev kodad och hamnade i teman som var:
-ändring av kroppsuppfattning
-problem under sexuell aktivitet
-Partner
Dessa teman diskuteras senare i resultat och diskussion.

Bortfall

0

Slutsats

Studien kom fram till att patienter som får en urostomi kan uppleva problem angående sexualliv.
Därför anses det att sjukvårdspersonal ska vara medvetna om att patienter kan uppleva sexuella
problem under deras rehabilitering. Därför bör Hälso- och
sjukvårdspersonal uppmuntras och guida patienterna till att få hjälp om att prata om deras
problem.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I, enligt Carlssons & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ
metod.

Artikel 4
Referens

Land
Databas

Mohamed, N. E., Herrera, P. C., Hudson, S., Revenson, T. A., Lee, C. T., Quale, D. Z.,
... Diefenbach, M. A. (2014). Muscle Invasive Bladder Cancer: Examing Survivor Burden and
Unmet Needs. The Journal of urology, 191, 48-53. doi: 10.1016/j.juro.2013.07.062
USA
Manuell sökning

Syfte

Syftet var att undersöka patienter icke tillfredsställda behov hos under deras sjukdomsperiod.

Metod:
Design

En kvalitativ fenomenologisk artikel

Urval

30 individer

Datainsamling

Nio individer intervjuades ansikte mot ansikte, medans 21 individer intervjuades genom
telefonsamtal.

Dataanalys

Datainsamlingen skedde genom en av forskarna medans dataanalysen skedde av två
andra medlemmarna separat gick igenom informationen genom att använda sig av ATLAS.
Skillnader i kodningen hamnade åt sidan tills forskarna kom överens om ett gemensamt beslut.

Bortfall

0

Slutsats

I artikeln framkommer det att en bristande kontroll över sin nya livssituation påverkar dess
vardag. Att saknaden av tillräcklig träning av hantering av urostomin är en orsak till detta,
samtidigt som en bristande kunskap angående urostomi hos hälso- och sjukvårdspersonalen. Detta
visar att det inte finns tillräcklig kunskap angående urostomi i vården.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I, Carlssons & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ
metod.

Artikel 5
Referens

Land
Databas

Mohamed, N. E., Pisipati, S., Goltz, H. H., Latini, D, M., Gilbert, F, S., Wittmann, D., Knauer, C,
J., Mehrazin R., Sfakianos, J, P., McWilliams, G, W., Quale, D, C., Hall, S, J (2016).
Unmet informational and supportive care needs of patients following cystectomy for bladder
cancer based on age, sex, and treatment choices.. ELSEVIER, 34, 7-14. doi:
10.1016/j.urolonc.2016.06.010
USA
Cinahl

Syfte

Studien undersöker om den icke bemötta informationen och stöttningens behov av patienter med
muskel-invasiv urinblåscancer varierar beroende på patientens ålder, kön eller individuell
behandling.

Metod:
Design

Kvalitativ studie med kvantitativ statistik

Urval

30 individer

Datainsamling

Data samlades in via individuella intervjuer och via elektroniska sjukjournaler.
Genom crystallization användes för att få fram återkommande mönster eller teman.

Dataanalys

Informationen bearbetades tills all information var undersökt, för att ingen meningsfull data skulle
gå till spillo.
Informationen från intervjuerna kodades i Atlas.
Informationen blev triangulerad och skapade en guide för att lättare kunna hitta mönster som
passade in på kategorierna för patienternas otillfredsställda behov.

Bortfall

0

Slutsats

Artikeln kommer fram till att individerna vill ha mer information angående sin urostomi från
hälso- och sjukvårdspersonalen.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad II, enligt Carlssons & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ
Metod.

Artikel 6
Referens

Cerruto, M. A., DÈlia, C., Cacciamani, G., De Marchi, D., Siracusano, S., Iafrate, M., Niero,
M., Lonardi, C., Bassi, P., Belgrano, E., Imbimbo, C., Racioppi, M., Talamini, R., Ciciliato,
S., Toffoli, L., Rizzo, M., Visalli, F., Verze, P., Artibani, W. (2014). Behavioural profile and
human adaption of survivors after radical cystectomy and ileal conduit. Health
and Quality of life outcomes, 12, 1-7. doi: 10.1186/1477-7525-12-46

Land
Databas

Italien
PubMed

Syfte

Syftet med studien var att undersöka patienter som har fått en ileal conduit efter en cystektomi till
följd av blåscanser och dess förväntningar i form av mänsklig anpassning och beteende.

Metod:
Design

Kvalitativ tvärsnittsstudie som har tagit hjälp av ett "berättarbaserat" tillvägagångssätt.
Uppgifterna samlades in genom individuella intervjuer.

Urval

30 patienter
Inklusionskriterie:
– patienter som har genomgått radikal cystektomi och fått en ileal conduit
– Båda kön
– Vara mellan 18 och 80 år
– educational level sufficient to understand and fill out a questionnaire
– Tillräcklig utbildningsnivå för att förstå och fylla i ett frågeformulär
– sufficient command of the Italian language;
– Tillräcklig förståelse av det italienska språket
– absence of cognitive impairment.
– Ingen kognitiv försämring
Exklusionskriterie:
-De fick inte ha psykiska besvär
-Patienter med alkohol- och/eller drogproblem
-Inte ha svårighet med verbal och skriftlig information

Datainsamling

Insamling av information skedde genom frågeformulär och intervjuer.
Uppföljningarna sker mellan 1–2 år, 3–4 år, 5–6 år & 7–8 år.

Dataanalys

Genom att gå igenom intervjuerna så lyckades dem få fram två huvudpunkter i forskningen,
positiva och negativa. Genom dessa två kategorier hittades punkter som passade för patienterna
som hade det svårare eller lättare än andra att anpassa sig igen till det vardagliga livet.

Bortfall

0

Slutsats

Att mer forskning angående individer som lever med urostomi är i behov. Flera år efter
operationen finns det fortfarande rädsla för läckage och hinder i dess vardag, vilket kan tyda på
bristande kunskap hos individerna.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I, enligt Carlssons & Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ
metod.
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