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Sammanfattning 

Sjuksköterskor möter patienter med stomi både inom slutenvård och öppenvård. 

Erhållandet av en stomi kan upplevas traumatiskt och innebär en ny livssituation för 

patienterna. Syftet med litteraturstudien var att belysa stomiopererade patientens 

erfarenheter av stöd från sjuksköterskan. Studien genomfördes som en allmän 

litteraturstudie med induktiv ansats. Resultatet baserades på 10 vetenskapliga artiklar 

och resulterade i två kategorier: gott stöd samt brist på stöd. Patienterna upplevde att 

information var viktigt för att kunna anpassa sig till nya livssituationen, dock ansåg 

många patienter att informationen som gavs var otillräcklig. Uppföljning från 

sjuksköterska efter utskrivning upplevdes som positivt av patienterna, det ingav 

känslor av trygghet. Patienterna efterlyste dock mer emotionellt stöd då det ansågs att 

sjuksköterskorna fokuserade mer på det praktiska stödet. Somliga patienter upplevde 

även en brist på personcentrerad vård. Erhållande av stöd från en yrkesskicklig 

sjuksköterska ledde till att känslor av rädsla och osäkerhet försvann, medan att inte ha 

tillgång till en yrkesskicklig sjuksköterska ansågs vara en nackdel i återhämtningen. 

Resultatet visar att sjuksköterskors kunskap och kompetens angående stomi behöver 

ökas för att patienterna ska kunna erhålla det stöd som krävs. 
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Abstract 

Nurses meet patients with stomas in both inpatient and outpatient care. Obtaining a 

stoma can be traumatic and entails a new life situation for the individual. The study 

was conducted as a general literature study with inductive approach. The purpose of 

the study was to illuminate the ostomy-operated patient experiences of support from 

nurses. The result was based on 10 scientific articles and resulted in two categories: 

beneficial support and lack of support. The patients felt that information was 

important in order to adapt to the new life situation, however, many patients felt that 

the information provided was insufficient. Follow-up from the nurse after discharge 

was experienced as positive by the patients, it provided feelings of security. However, 

the patients called for more emotional support as it was felt that the nurses focused 

more on the practical support. Some patients also experienced a lack of person-

centered care. Obtaining support from a professional nurse led to feelings of fear and 

uncertainty disappearing. Not having access to a professional nurse was considered a 

disadvantage in the recovery. The result shows that nurses’ knowledge and skills 

regarding ostomy need to be increased in order for patients to receive the support they 

need.  
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Inledning 

Omvårdnadens intention är att förebygga ohälsa, förstärka hälsa samt återuppbygga 

patienters hälsa utifrån deras behov och potential (Carlsson & Berndtsson, 2008). 

Sjuksköterskor identifierar och förebygger hälsorisker, motiverar till ändrade 

levnadsvanor samt undervisar och stödjer patienter för att bidra till hälsa (Willman, 

2014). En patient som nyligen erhållit en stomi kan uppleva en kris och känna sig 

utlämnad eftersom kontrollen över en av kroppens funktioner har förlorats (Nilsen, 

2011). Samhället förväntar sig att personer håller ljud och lukter för sig själva samt att 

personer ”håller sig torra”. Detta leder till att patienter kan uppleva det som 

förnedrande att ha en stomi (Nilsen, 2011). Många patienter har aldrig sett en stomi 

och vet inte vad det är vilket kan leda till en känsla av ångest inför att möta det 

okända (Mota, Gomes & Petuco, 2016). Att få en stomi kan upplevas traumatiskt 

(Hallén, 2008) och påverkar patienters liv (Brown & Randle, 2005; Sanoff, Morris, 

Mitcheltree, Wilson & Lund, 2015). Även känslor av nedstämdhet och ilska kan 

uppstå (Mota et al., 2016). Persson (2008) beskriver att patienter som erhållit stomi 

efter canceroperation upplever mer nedstämdhet, större sexuella problem samt fler 

restriktioner i det sociala livet jämfört med personer som inte har stomi. Patienter med 

stomi upplever en utsatthet gällande intimitet med andra personer vilket blir ett hinder 

för god livskvalité. Patienter med stomi är därmed ofta i behov av såväl psykologiskt 

stöd som fysisk omvårdnad (Klang et al., 2014). För att patienter ska kunna lära sig 

hantera sina stomier och anpassa sig till nya livssituationen krävs stöd och 

undervisning från sjuksköterskor (Hallén, 2008).  

Bakgrund 

Stomi 

En stomi innebär att en bit av tarmen har lagts ut genom bukväggen (Tonolini, 2019) 

för att avföring eller urin ska kunna passera ut från kroppen (Burch, 2011). En stomi 

är lättblödande, saknar smärtreceptorer (Klang et al., 2014) och kan inte kontrollera 

urin- eller tarmtömningen vilket gör stomin inkontinent (Persson, 2008). Det finns 

olika former av stomier, både tarmstomier och urostomier (Burch, 2011). En stomi 

kan vara antingen permanent eller temporär. Ileostomi är en stomi på tunntarmen och 

sitter på höger sida av buken (Persson, 2008). Tjocktarmen är borttagen vilket innebär 

att konsistensen på avföringen blir lös (Nilsen, 2011).  Kolostomi är en stomi på 

tjocktarmen och sitter vanligtvis på vänster sida av buken (Persson, 2008). Till 

skillnad från ileostomin finns en del av tjocktarmen kvar vilket innebär att 

avföringens konsistens oftast är fast (Nilsen, 2011). En urostomi skapas genom att 

använda en bit av tunntarmen som sedan läggs upp genom buken på samma sätt som 

vid ileostomi, vilket innebär att även en urostomi är placerad på höger sida av buken. 

Till skillnad från andra stomier är det urin, och inte avföring, som passerar ut genom 

urostomin. En vanlig anledning till att en tarmstomi skapas är kolorektal cancer 

(Nilsen, 2011). Kolorektal cancer rankas globalt som nummer tre gällande förekomst 

och som nummer två gällande dödlighet jämfört med andra cancerformer (Bray et al., 
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2018). Ytterligare anledningar till att tarmstomier skapas kan vara inflammatorisk 

tarmsjukdom, divertikulit samt perforation av tarm (Tonolini, 2019). Anledning till att 

en urostomi skapas är framförallt urinblåsecancer (Nilsen, 2011) som är den tionde 

mest förekommande cancerformen globalt sett (Bray et al., 2018). Urostomi kan även 

skapas på grund av inkontinens eller neurogena blåsstörningar (Persson, 2008).  

Erhållandet av en stomi innebär en livsförändring och kan upplevas traumatiskt 

(Hallén, 2008). Kroppen upplevs som främmande efter operationen och vissa 

patienter reagerar med avsmak och chock vid första synen av stomin samt vid första 

bytet av bandage (Hallén, 2008; Persson, 2008). Erhållande av en stomi leder till 

känslor av att vara annorlunda och mindre attraktiv vilket leder till försämrat 

självförtroende (Persson, 2008). En stomi kan även hindra patienter från att utföra 

sina dagliga aktiviteter, som exempelvis att duscha, arbeta och träna (Lim, Chan & 

He, 2015). Även den sexuella funktionen påverkas eftersom kroppen förändras och 

försämras, patienten upplever sig inte som en hel person (Persson, 2008). Enligt Lim 

et al. (2015) tar det cirka två till fyra veckor för patienter att anpassa sig till stomin 

och nya livssituationen. För att en stomiopererad patient ska kunna anpassa sig till 

nya livssituationen krävs det att patienten hanterar skötseln av stomin (Carlsson, 

Berndtsson & Persson, 2008). Stomiopererade patienter är därför i behov av att lära 

sig hantera stomin (Hallén, 2008) och är därmed i behov av stöd (Klang et al., 2014). 

Stöd 

Stöd är ett brett begrepp som kan tillämpas i många olika sammanhang och är även 

något som används i dagligt tal (Stoltz, Pilhammar Andersson & Willman, 2007). 

Definition av begreppet stöd är relativt beroende på situation och i vilket 

sammanhang det används i. Stöd kan exempelvis definieras som att assistera eller 

hjälpa en person och som att inbringa styrka och uppmuntran. Det finns olika typer av 

stöd som patienterna kan erhålla från sjuksköterskan, praktisk och emotionellt 

(Beaver et al., 2010; Stoltz et al., 2007). Praktiskt, eller fysiskt, stöd innebär att 

sjuksköterskan stödjer patienter med praktiska saker, exempelvis genom att göra rent 

ett sår eller byta bandage. Det emotionella, eller psykiska, stödet innebär att 

sjuksköterskan visar empati och omtanke kring patienters generella välbefinnande.  

Sjuksköterskans stödjande roll 

Personcentrerad vård 

Legitimerade sjuksköterskor förväntas ha kärnkompetens inom sex områden där 

personcentrerad vård är ett av områdena (Bergbom, 2019; Ekman, 2018). 

Personcentrerad vård innebär att en patients erfarenhet och uppfattning kring hälsa 

och sjukdom respekteras samt bekräftas (Bergbom, 2019). Främjandet av hälsa sker 

utifrån patientens erfarenheter och uppfattningar. Bergbom (2019) lyfter även fram att 

patientens perspektiv ska ha motsvarande giltighet som professionellas perspektiv.  
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McCance och McCormack (2019) belyser fyra begrepp som är centrala inom 

personcentrerad vård: 

 Vara i relation: Handlar om relationen mellan människor och att relationer 

kan vara till ”terapeutiskt nytta”.  

 Vara i en social värld: Handlar om vad som är viktigt i livet och vilka 

värderingar en person har, vem personen är. 

 Vara med sig själv: Sjuksköterskan har ett ansvar att bilda sig en uppfattning 

om vilka värderingar en patient har samt patientens bild av sin livssituation. 

Begreppet innefattar även att sjuksköterskan bör vara medveten om sina egna 

värderingar samt livsinställning eftersom det kan påverkan beslut angående 

omvårdnaden.  

 Vara på plats: Handlar om att uppmärksamma hur platsen påverkar 

upplevelsen av vården.  

(McCance & McCormack, 2019) 

Begreppet personcentrerad vård har inspirerats av Carl Rogers klientcentrerande 

terapi (Bergbom, 2019). Terapin bygger på bland annat relationer. Relationen mellan 

terapeut och klient kännetecknas av en positiv inställning till klienten, empati samt 

genuinitet. Bergbom (2019) skriver att enligt Roger är klienten expert angående sina 

egna upplevelser och behov. Relationen kan underlätta för klienten att göra positiva 

val i livet. Göteborgs Universitets Centrum för Personcentrerad Vård (GPCC) har 

etablerat ett koncept inom personcentrerad vård med tre huvudkomponenter: 

 Skapa ett partnerskap med patienten för att få uppfattning om patientens 

erfarenheter, behov, resurser, livssituation samt kapacitet.  

 Skapa en omvårdnadsplan tillsammans med patienten som omfattar 

identifierade resurser och hälsobarriärer kombinerat med medicinsk- och 

hälsobeprövad vetenskap.  

 Omvårdnadsplanen skall dokumenteras och anpassas efter patientens mål och 

livssituation.  

(Ekman, 2018) 

Kärnan inom personcentrerad vård är att möta patienten som en individ samt få 

patienten delaktig i sin egen vård (Ekman, 2018). Detta innebär att sjuksköterskor inte 

ska förklara för patienten vad som är bäst utan istället ta ett steg tillbaka, ge alla 

förutsättningar och all information för att patienten ska kunna styra över sin vård så 

mycket som möjligt. Personcentrerad vård innebär även att fysiska, sociala, andliga, 

existentiella och psykiska behov tillgodoses i samma omfattning samt att hela 

patienten synliggörs (Bergbom, 2019). Inom personcentrerad vård finns en strävan att 
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förskjuta fokuseringen på sjukdomen till patientens perspektiv av sin sjukdom. Ett 

personcentrerat synsätt betyder inte enbart att finna komplikationer utan även att få en 

uppfattning om patientens kapacitet till egenvård och vilka resurser patienten innehar 

(Ekman, 2019). Det handlar om att bygga upp terapeutiska relationer och att få 

patienten att känna tillit (Bergbom, 2019).  

Sjuksköterskan kan stärka patienters självständighet och trygghet genom att stödja 

patienterna i omvårdnaden och hanteringen av stomin (Lim et al., 2015). I regel får de 

patienter som har planerade operationer träffa en stomiterapeut preoperativt för att 

erhålla information om stomi (Hallén, 2008). Enligt Nilsen (2011) underlättar god 

information den postoperativa perioden för patienten. Det minskar känslan av ångest, 

stress och osäkerhet. Information preoperativt är viktigt för att patienterna ska kunna 

hantera den nya livssituationen med stomi. Forskning visar att många patienter 

upplever att information som är given före operationen är ofullständig och 

informationen efter operationen kan därmed upplevas som överväldigande (Lim et al., 

2015). Patienter beskriver att brist på information och stöd genererar i osäkerhet 

angående hur deras livssituation kommer bli efter operationen (Beaver et al., 2010).  

På flertal större sjukhus finns en stomisjuksköterska som påbörjar undervisningen om 

hanterandet av stomin (Hallén, 2008).  Stomisjuksköterskan ansvarar för utprovning 

av stomibandage till patienten, ger stöd och undervisning samt utvärderar patientens 

utveckling och resultat under vårdtiden (Carlsson et al., 2008). Stomisjuksköterskan 

har ett nära samarbete med vårdpersonalen på avdelningarna, hemsjukvården samt 

distriktsjuksköterskan. I tidigare forskning betonar patienter vikten av praktiskt stöd i 

hanteringen av stomin under den första tiden efter operation (Lim et al., 2015). Många 

patienter känner ett stöd från stomisjuksköterskan under tiden på sjukhuset men efter 

utskrivning känner de sig utelämnade och upplever att de får hantera eventuella 

problem med stomin själva (Beaver et al, 2010).  

Problemformulering 

Erhållandet av en stomi kan upplevas som traumatiserande och påverkar patienters 

dagliga liv. Det innebär en stor förändring som påverkar patienterna både fysiskt och 

psykiskt. För att patienterna ska kunna bearbeta och acceptera den nya livssituationen 

krävs stöd från sjuksköterskan. Det innebär att det är av intresse att veta patienters 

erfarenheter av sjuksköterskans stöd för att patienterna ska erhålla det stöd de 

behöver.  

Syfte 

Syftet var att belysa stomiopererade patientens erfarenheter av stöd från 

sjuksköterskan.  
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Metod 

För att besvara studiens syfte utfördes allmän litteraturstudie under oktober – 

december 2019 med systematisk sökning (Forsberg & Wengström, 2016).  

Datainsamling 

För att få fram relevanta artiklar som svarade mot syftet har tre databaser använts, 

Cumulative Index Of Nursing and Allied Health, Cinahl, Public Medline, PubMed 

samt Psychological Abstracts, PsycINFO. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle 

vara publicerade mellan 2009-2019, skrivna på engelska samt peer review. 

Exklusionskriterier var minderåriga. Sökorden som användes var: ostomy, support, 

patient, experience, nurs*, nurses, stoma, samt nurse, se (Tabell 1). Trunkering (*) 

användes till ett av sökorden för att få med alla böjningsformer och de booleska 

operatorerna AND samt OR användes för att begränsa respektive utvidga 

sökresultatet (Forsberg & Wengström, 2016). 

Artiklarna lästes igenom och innehållet diskuterades. Granskning av artiklarna 

genomfördes utifrån Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa 

respektive kvantitativa studier. Utifrån granskningsmallen poängsattes artiklarna. 

Poängen resulterade sedan i en rangordning utifrån en skala, grad ett (80-100%) hög-, 

grad två (70-89%) medel- och grad tre (60-69%) låg, vetenskaplig 

kvalitet.  Kvalitativa resultatartiklar granskades även utifrån de kvalitativa 

indikatorerna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt bekräftelsebarhet medan 

kvantitativa artiklar granskades enligt de kvantitativa indikatorerna validitet och 

reliabilitet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Resultatartiklar som använt mixad metod 

som design granskades även efter kvalitetsindikatorerna slutledningskvalitet och 

slutledningsöverförbarhet (Borglin, 2017). Åtta resultatartiklar graderades till grad ett 

och två artiklar graderades till grad två.  

Databassökning i Cinahl 

Cinahl är en databas som riktar sig mot omvårdnadsforskning (Forsberg & 

Wengström, 2016). Fyra sökningar genomfördes för att finna artiklar som svarade 

mot syftet. Alla sökningar genomfördes med fritextord. Första sökningen 

genomfördes med sökorden: ostomy AND support AND patient experience. 

Sökningen resulterade i 29 träffar. Alla titlar samt tolv abstrakt lästes igenom. 

Sökningen resulterade i tre artiklar som svarade mot syftet. Den andra sökningen 

genomfördes med sökorden: ostomy AND support AND nurs*. Sökningen resulterade 

i 236 träffar och alla titlar lästes igenom. Majoriteten av titlarna ansågs inte vara 

relevanta mot syftet, därmed lästes endast 65 abstrakt igenom. Sökningen resulterade i 

fyra artiklar som svarade mot syftet. Den tredje sökningen genomfördes med 

sökorden: patient AND experience AND stoma AND nurse. Sökningen resulterade i 

93 träffar. Alla titlar lästes igenom. Endast fem abstrakt lästes igenom på grund av att 

majoriteten av titlarna inte ansågs vara relevanta mot syftet. Sökningen resulterade i 
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en artikel som svarade mot syftet. Den fjärde och sista sökningen genomfördes med 

sökorden: ostomy OR stoma AND nurses support, sökningen resulterade i 38 träffar. 

Alla titlar och tretton abstrakt lästes igenom. Inga artiklar hittades som svarade mot 

syftet.  

Databassökning i PubMed 

PubMed är en bred databas som riktar sig mot medicin, omvårdnad och odontologi 

(Forsberg & Wengström, 2016). Fyra sökningar genomfördes för att finna artiklar 

som svarade mot syftet. Till orden ostomy och stoma användes MeSH-termen ostomy, 

resterande sökord var fritextord. Första sökningen genomfördes med sökorden: 

ostomy (MeSH) AND nurses support. Sökningen resulterade i 101 träffar. Alla titlar 

lästes igenom. Majoriteten av artiklarna svarade inte mot syftet samt var irrelevanta 

för ämnet vilket ledde till att endast 24 abstrakt lästes igenom. Sökningen resulterade i 

en artikel som svarade mot syftet. Andra sökningen genomfördes med sökorden: 

patient AND experience AND ostomy (MeSH) AND nurse, sökningen resulterade i 

61 träffar. Alla titlar och 16 abstrakt lästes igenom. Sökningen gav inga artiklar som 

svarade mot syftet. Tredje sökningen genomfördes med sökorden: ostomy (MeSH) 

AND support AND patient experience, sökningen resulterade i 183 träffar. Alla titlar 

lästes igenom, dock var många titlar irrelevanta för ämnet och mot syftet, totalt lästes 

15 abstrakt igenom. Sökningen gav inga artiklar som svarade mot syftet. Fjärde och 

sista sökningen genomfördes med sökorden: ostomy (MeSH) AND support AND 

Nurse*, sökningen resulterade i 282 träffar. Alla titlar lästes igenom och endast 50 

abstrakt lästes igenom på grund av att majoriteten av titlarna var irrelevanta mot syftet 

eller för ämnet. Sökningen resulterade i två artiklar som svarade mot syftet.  

Databassökning i PsycINFO 

PsycINFO är en databas som riktar sig mot psykologisk forskning inom bland annat 

medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). Fyra sökningar genomfördes 

för att finna artiklar som svarade mot syftet. Till sökorden nurs*, nurses och nurse 

användes thesaurus-termen nurses, resterande av sökorden var fritextord. Första 

sökningen genomfördes med sökorden: ostomy AND support AND patient 

experience, sökningen resulterade i 4 träffar. Alla titlar och två abstrakt lästes igenom, 

sökningen gav inga artiklar som svarade mot syftet. Andra sökningen genomfördes 

med sökorden: ostomy AND support AND nurses (thesaurus), sökningen resulterade i 

3 träffar. Alla titlar samt alla abstrakt lästes igenom, sökningen gav inga artiklar som 

svarade mot syftet. Tredje sökningen genomfördes med sökorden: ostomy OR stoma 

AND nurses support, sökningen resulterade i 20 träffar. Alla titlar samt fem abstrakt 

lästes igenom, sökningen gav inga resultat som svarade mot syftet. Fjärde och sista 

sökningen genomfördes med sökorden: patient AND experience AND stoma And 

nurses (thesaurus), sökningen resulterade i fyra träffar. Alla titlar samt två abstrakt 

lästes igenom, sökningen gav inga resultat som svarade mot syftet.  
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En översikt av sökhistoriken ses i (Tabell 2). I flera av sökningarna uppkom 

dubbletter av redan funna artiklar vilket framkommer i tabellen, detta påvisar att 

området är genomsökt.  

Databearbetning 

Databearbetningen var induktiv vilket innebär att data samlas in och bearbetas för att 

sedan kodas och kategoriseras och eventuellt utveckla nya begrepp och teorier 

(Forsberg & Wengström, 2016). Databearbetningen innefattade en innehållsanalys 

enligt Forsberg och Wengström (2016), där data lästes igenom flertal gånger för att 

sedan kondenseras till koder och slutligen kategorier, en ny helhet bildades. De 10 

resultatartiklarna lästes igenom först enskilt och sedan gemensamt flertal gånger. 

Artiklarnas resultat kodades gemensamt för att garantera att resultatet svarade mot 

syftet. Koderna sorterades utefter likheter och skillnader. Diskussion kring koderna 

fördes till konsensus var nådd. Koderna resulterade i två kategorier: gott stöd och brist 

på stöd, se (Tabell 4). Artikelöversikt över samtliga resultatartiklar genomfördes för 

att tydliggöra artiklarnas resultat och innehåll (Forsberg & Wengström, 2016).  

Tabell 4: Kategorisering av data 

Koder Kategorier 

 Information som stöd 

 Emotionellt stöd 

 Praktiskt stöd 

 Uppföljning som stöd 

 Tid för stöd 

Gott stöd 

 Bristande kompetens 

 Bristande medkänsla 

 Bristande kontroll 

Brist på stöd 

 

Forskningsetiska överväganden 

”Forskningsetik är de etiska överväganden som görs inför och under genomförandet 

av ett vetenskapligt arbete” (Kjellström, 2017, s.58). Det finns etiska överväganden i 

alla delar av ett arbete. Utmaningen i vetenskapliga arbeten rörande människor är att 

undvika att de utnyttjas, såras samt skadas (Kjellström, 2017). Enligt 

Helsingforsdeklarationen skall all forskning som bedrivs ske på en frivillig basis och 

individerna som deltar i forskningen skall ha lämnat samtycke (World Medical 

Association, 2013). Forskare som genomför forskning gällande andra människor har 

en skyldighet enligt Etikprövningslagen (2003:460) att ”skydda den enskilda 
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människan och respekten för människovärdet vid forskning” (Kjellström, 2017). 

Utöver etikprövningslagen finns även Lag (2018) med kompletterande bestämmelser 

till EU:s dataskyddsförordning vilket innebär att forskarna har en skyldighet att 

behandla individernas personuppgifter så att deras personliga integritet inte kränks 

(SFS 2018:218).  

Nio av resultatartiklarna var godkända av etiska kommittéer och en resultatartikel var 

etiskt godkänd av ett sjukhus styrelse. Två artiklar utgick från 

Helsingforsdeklarationen, i sex artiklar hade deltagarna gett sitt samtycke muntligt 

och/eller skriftligt och i resterande artiklar framgick det inte om deltagarna gett 

samtycke. Nyttan av forskningen i artiklarna övervägde riskerna eftersom det ansågs 

att inga deltagare kommit till skada.  

Resultat 

Gott stöd 

Stödet från sjuksköterskorna ansågs viktigt för att patienten skulle kunna anpassa sig 

till nya livssituationen och lära sig hantera sina stomier (Nam et al., 2019; Villa et al., 

2017). Enligt Nam et al. (2019) ökade den psykosociala anpassningen till nya 

livssituationen när stödet från sjuksköterskor ökade. Stödet var en tidsberoende 

variabel som hade ett samband med hur mycket stöd och hjälp patienterna fick i 

hanteringen av stomin. Patienterna beskrev att sjuksköterskorna har en stor roll i att 

inbringa stöd, både praktiskt men även emotionellt (Villa et al., 2017). Majoriteten av 

patienterna uppskattade sjuksköterskornas stöd både före och efter operationen.  

Patienter ansåg att information var viktigt för att skapa förutsättningar till att kunna 

hantera och möta den nya livssituationen (Nieves et al., 2017). Vissa patienter ansåg 

att preoperativ information angående stomi var tillräcklig (Samuelsson et al., 2018). 

Dock upplevdes informationen tillräcklig endast om patienterna hade förstått. 

Sjuksköterskor som tog sig tid till att exempelvis rita ner och förklara vad som skulle 

komma att ske gav patienterna en möjlighet att förstå och ansågs vara till god hjälp 

(Samuelsson et al., 2018).  

Flertal patienter uttryckte att de ville ha stöd hemma efter utskrivning och få kontakt 

med sjuksköterska för uppföljning (Jones et al., 2017). Många patienter som fick 

uppföljning hemma var nöjda med det stöd som erhölls. Uppföljningen ledde till att 

patienterna kände sig tacksamma, trygga och förväntansfulla (Zheng, Zhang, Qin, 

Fang & Wu, 2013). Genom uppföljningen kunde patienterna försäkra sig om att inget 

viktigt angående deras behandling och återhämtning gällande stomin missades. Flertal 

patienter ansåg att uppföljning och omvårdnad hemma från sjuksköterskor efter 

utskrivning var viktigt samt nödvändigt för återhämtningen (Jones et al., 2017; Nieves 

et al., 2017). Uppföljningen upplevdes vara viktig första månaden efter utskrivning, 

sedan klarade patienterna sig bra själva och var inte i behov av lika mycket stöd 
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(Zheng et al., 2013). Många patienter beskrev att det emotionella stödet under 

uppföljningen överträffade det praktiska stödet, trots att majoriteten av stödet under 

uppföljningen var av praktisk karaktär (Zheng et al., 2013). Flertal patienter önskade 

mer emotionellt stöd och ansåg att emotionellt stöd var nödvändigt i återhämtningen 

eftersom en stomi innebar en stor förändring i livet (Jones et al., 2017).  

Nieves et al. (2017) belyste att yrkesskickliga sjuksköterskor spelade en stor roll för 

att patienterna kunde anpassa sig till nya livssituationen. Majoriteten av patienterna 

uppskattade uppföljningen från stomisjuksköterskan (Zheng et al., 2013). Enligt 

patienterna visade uppföljningen att stomisjuksköterskan inte hade glömt bort 

patienterna efter utskrivning. Genom att en yrkesskicklig sjuksköterska vägledde 

patienterna igenom alla problem som uppstod med stomin ledde det till att 

patienternas känsla av osäkerhet och rädsla försvann (Nieves et al., 2017). Det i sin 

tur ledde till att patienterna snabbare kunde återgå till vardagen (Nieves et al., 2017; 

Zheng et al., 2013). Tillgång till uppföljning med en stomisjuksköterska ingav lugn 

hos patienterna och när problem uppstod fanns sjuksköterskan där som stöd (Nieves 

et al., 2017). Patienterna ansåg också att stomisjuksköterskan hade en nyckelroll, var 

experten, i undervisningen och informationen kring stomin. Majoriteten av 

patienterna poängterade vikten av att stomisjuksköterskan var tillgänglig för stöd efter 

utskrivning (Thorpe, McArthur & Richardson 2013). Även somliga patienter som tog 

kontakt med icke-specialiserade sjuksköterskor efter utskrivning ansåg att gott stöd 

erhölls eftersom sjuksköterskorna upplevdes som yrkeskunniga (Jones et al., 2017; 

Sun et al., 2014). Patienterna upplevde att när problem uppstod hemma hjälpte 

sjuksköterskorna patienterna direkt med problemen genom att ge instruktioner och 

stöd om hur problemen skulle lösas (Zheng et al., 2013).   

Brist på stöd 

Patienter ansåg att personcentrerad vård var viktigt för att lära sig hantera stomin 

(Nieves et al., 2017). Somliga patienter upplevde dock att det stöd som erhölls från 

sjuksköterskorna inte var personcentrerat och individualiserat (Poletto & da Silva, 

2013; Spiers, Smith, Simpson & Nicholls, 2016) samt att sjuksköterskorna upplevdes 

som främmande (Spiers et al., 2016). Patienterna upplevde att sjuksköterskorna inte 

var lyhörda för deras behov vilket ledde till att känslor av osäkerhet fanns kvar vid 

hemgång (Poletto & da Silva, 2013).  Flertal patienter ansåg även att ifall mer enskild 

och individualiserat stöd i hanteringen av stomin hade erhållits hade patienterna varit 

bättre förberedda inför hemgång (Jones et al., 2017).  

Somliga patienter efterlyste mer preoperativ information angående vad som kunde 

förväntas postoperativt (Jones et al., 2017). Patienter efterlyste även mer information 

angående komplikationer som kan uppstå samt hur smärta ska hanteras (Jones et al., 

2017; Samuelsson et al., 2018). När komplikationer uppträdde efter utskrivning 

upplevde vissa patienter sig tvingade till medicinska undersökningar (Samuelsson et 
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al., 2018). En patient kände sig tvingad till att uppsöka en privat klinik för att få 

adekvat och individanpassad hjälp.  

Trots att många patienter var väldigt nöjda med vården och stödet från sjuksköterskor 

ansåg flertal patienter att det fanns brister, framförallt under den postoperativa 

perioden (Thorpe et al., 2013). Många patienter upplevde brister angående 

omvårdnaden av stomin, de saknade kontroll över det stöd sjuksköterskorna gav. 

Flertal patienter upplevde även att sjuksköterskorna saknade medkänsla i 

omvårdnaden (Spiers et al., 2016). Vårdslös omvårdnad och stöd från sjuksköterskor 

hade negativ påverkan på patienternas självkänsla (Spiers et al., 2016; Thorpe et al., 

2013) samt deras förmåga att hantera stomin (Spiers, 2016). Vissa patienter upplevde 

att stödet var begränsat till endast praktisk kunskap om hur de skulle hantera stomin 

(Poletto & da Silva, 2013) och att sjuksköterskorna på sjukhuset hade en tendens till 

att enbart fokusera på den praktiska omvårdnaden (Thorpe et al., 2013). En del 

patienter ansåg att information som gavs postoperativt på sjukhuset var ofullständig 

(Samuelsson et al., 2018; Villa et al., 2017) och upplevde att sjuksköterskorna hade en 

envägskommunikation som inte var individanpassad (Samuelsson et al., 2018). 

Information erhölls ofta under ronderna vilket ledde till att patienterna kände att det 

saknades tid till att ställa frågor och be om förklaring. Sjuksköterskorna upplevdes för 

stressade för att ägna tid åt patienterna (Samuelsson et al., 2018).  Några patienter 

ansåg att sjuksköterskor ägnade begränsad tid till undervisning om stomi vilket ledde 

till negativa konsekvenser för patienterna angående omhändertagandet av stomierna 

(Villa et al., 2017). Information gavs ofta i medicinska termer som patienterna inte 

förstod samt vid fel tillfällen, exempelvis direkt efter operation på 

uppvakningsenheten. Detta ledde till känslor av ångest och förlorad kontroll hos 

patienterna vilket i sin tur skapade hinder för återhämtningen. Brist på uppföljning av 

given information ledde till känslor av osäkerhet, sårbarhet och rädsla (Samuelsson et 

al., 2018). Flertal patienter ansåg att både pre- och postoperativ information behöver 

förbättras för att undvika komplikationer samt negativa känslor (Nieves et al., 2017).  

Flertal patienter upplevde en brist på yrkesskickliga sjuksköterskor som kunde 

erbjuda stöd i hanteringen av stomin vilket ledde till känslor av osäkerhet, förtvivlan 

samt frustration (Nieves et al., 2017; Sun et al., 2014). Somliga patienter upplevde att 

vissa sjuksköterskor inte hade tillräckligt med kunskap om stomier (Sun et al., 2014). 

En patient upplevde att sjuksköterskorna underskattade komplikationer som uppstod 

(Villa et al., 2017). Patienter som inte hade tillgång till en yrkesskicklig sjuksköterska 

upplevde att det hämmade återhämtningen (Jones et al., 2017).   

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med induktiv ansats (Forsberg & 

Wengström, 2016). Induktiv ansats möjliggör för öppnare analyser som inte styrs, 
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eller påverkas, av en teori (Henricson, 2017). En systematisk litteratursökning 

genomfördes i tre databaser med inriktning på omvårdnad; Cinahl, PubMed samt 

PsycINFO. Detta stärker studiens trovärdighet eftersom det ökar chansen att finna 

relevanta artiklar (Henricson, 2017). En kombination av fritextsökning och 

ämnessökning genomfördes i PubMed och PsycInfo vilket är en styrka, dock 

genomfördes endast fritextsökning i Cinahl vilket sänker trovärdigheten något. 

Samma sökord och sökordskombinationer användes i samtliga sökningar vilket 

stärker trovärdigheten liksom att databearbetningen är tydligt beskriven. En annan 

styrka i studien är att dubletter uppkom under flera sökordskombinationer samt i mer 

än en databas. Översättning från svenska till engelska kan ha påverkat sökordens 

innebörd vilket är en svaghet (Henricson, 2017). Den systematiska litteratursökningen 

gav totalt 10 resultatartiklar varav sju var kvalitativa, en var kvantitativ och två var 

mixade metoder. Artiklar med olika ansatser användes för att få bredare översikt 

gällande resultatet. Carlsson & Eimans (2003) kvalitetsgranskningsprotokoll samt 

kvalitetsindikatorer användes för att bedöma resultatartiklarnas kvalitet. Alla artiklar 

granskades först enskilt och sedan gemensamt flertal gånger vilket stärker 

trovärdigheten (Henricson, 2017). Koder och kategorier diskuterades och utformades 

gemensamt tills konsensus var nådd. Studien har granskats flertal gånger av 

utomstående, både handledare och kurskamrater, vilket stärker trovärdigheten. 

Samtliga resultatartiklar uppfyllde inklusionskriterierna gällande att artiklar skulle 

vara peer review samt vara graderade till antingen grad ett eller två, vilket stärker 

studiens trovärdighet (Henricson, 2017). Inledande sökningar genomfördes med 

begränsning på att artiklarna inte skulle vara äldre än fem år, detta gav inte tillräckligt 

stort sökresultat och därmed ändrades begränsningen till tio år. I flertal av 

resultatartiklarna uppkommer termen yrkesskickliga sjuksköterskor. 

Resultatartiklarna förklarar inte begreppet yrkesskicklig vilket skapar rum för olika 

tolkningar och därmed kan resultatet ha påverkats. Litteraturstudiens resultat kan vara 

möjligt att överföra till svenska förhållanden eftersom det finns flertal likheter mellan 

den svenska resultatartikeln och övriga resultatartiklar. Samtliga resultatartiklar 

uppvisar etiska överväganden där nyttan av forskningen har överstigit riskerna och i 

flertal av artiklarna framkommer det att deltagarnas autonomi har respekterats genom 

muntlig och/eller skriftligt samtycke.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att information ansågs vara viktigt för att patienter med stomi skulle 

kunna anpassa sig till nya livssituationen (Nieves et al., 2017) vilket även Nilsen 

(2011) belyser i tidigare forskning. Enligt Nilsen minskar god information känslor av 

stress, ångest och osäkerhet vilket även kan ses i resultatet där patienter som upplevde 

brist på information erhöll dessa känslor (Samuelsson et al., 2018). Aktuell forskning 

beskriver att förmedling av kunskap via information görs genom 

envägskommunikation, kunskapen förmedlas från en aktiv person till en passiv person 

(Gedda & Dahlborg, 2019). Resultatet visade även detta genom att somliga patienter 
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upplevde en envägskommunikation från sjuksköterskor (Samuelsson et al., 2017). 

Envägskommunikation mellan patient och sjuksköterska kan bli problematiskt om 

sjuksköterskan inte anpassar informationen utefter patientens kunskap (Gedda & 

Dahlborg, 2019). Med utgångspunkt från resultatet är det rimligt att anta att 

information till patienter bör vara individanpassad och utföras via 

tvåvägskommunikation istället för envägskommunikation eftersom patienten befinner 

sig i en utsatt situation.   

Uppföljning från sjuksköterska efter utskrivning upplevdes som positivt av 

patienterna och ansågs vara nödvändigt för återhämtningen (Jones et al., 2017; Nieves 

et al., 2017). Detta kan ses i samband mellan resultatet och tidigare forskning som 

beskriver att patienter som inte fick uppföljning efter utskrivning kände sig 

utelämnade (Beaver et al., 2010). Tidigare forskning betonar även patienternas behov 

av praktiskt stöd i hanteringen av stomin under första tiden efter operation (Lim et al., 

2015). Detta visades också i resultatet i form av att patienter upplevde att uppföljning 

första månaden efter utskrivning var viktigt för att lära sig hantera stomin (Zheng et 

al., 2013). När patienterna är på sjukhuset finns sjuksköterskor tillgängliga dygnet 

runt för stöd och hjälp, de befinner sig i en skyddad miljö. Uppföljning efter 

utskrivning är därav en stor faktor för att patienterna inte ska känna sig utelämnade 

samt bibehålla trygghet för en mer effektiv anpassning av nya livssituationen. 

Resultatet visade även att yrkesskickliga sjuksköterskor spelade en stor roll för att 

patienterna skulle kunna anpassa sig till nya livssituationen (Nieves et al., 2017). 

Nilsson Kajermo, Johansson och Wallin (2014) beskriver utifrån Patricia Benners 

(1999) text att det finns fem stadier i sjuksköterskans kompetensutveckling. Dessa är 

novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig samt expert. Erfarenhetsbaserad 

kunskap samt reflektion och ett kritiskt förhållningssätt krävs för att uppnå 

expertnivån. Patienternas känslor av rädsla och osäkerhet försvann när en 

yrkesskicklig sjuksköterska vägledde patienterna genom problem som uppstod vilket i 

sin tur ledde till att patienterna snabbare kunde återgå till vardagen (Nieves et al., 

2017; Zheng et al., 2013). Detta framkommer även i tidigare forskning där patienter 

beskriver att yrkesskickliga sjuksköterskor ger gott stöd vilket leder till att patienterna 

är föreberedda inför hemgång (Beaver et al., 2010). Att kunna förmedla trygghet och 

lugn som sjuksköterska är viktigt och för att kunna göra det krävs det att 

sjuksköterskan är trygg i sin yrkesroll. Med utgångspunkt från resultatet är det troligt 

att anta att yrkesskickliga sjuksköterskor är viktigt för att patienterna ska erhålla gott 

stöd och uppleva känslor av lugn och trygghet.  

Resultatet visade också att somliga patienter upplevde en brist på individanpassad 

vård (Poletto & da Silva, 2013; Spiers et al., 2016). Flera patienter ansåg även att om 

mer enskild och individualiserat stöd hade erhållits hade patienterna varit bättre 

förberedda inför hemgång (Jones et al., 2017). Detta kan ses i samband med tidigare 

forskning som beskriver att när sjuksköterskor fokuserar på medicinska diagnoser 

istället för att möta patienten som en individ leder det till att patientens totala 
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livssituation åsidosätts, istället ligger enbart sjukdomen i fokus (Forsberg, 2016). 

Känslor av osäkerhet och otrygghet kan därmed uppstå hos patienten, vilket även 

speglas i resultatet där patienter upplevde osäkerhet vid hemgång på grund av att 

sjuksköterskorna inte hade varit lyhörda för deras behov, stödet hade inte upplevts 

individualiserat (Poletto & da Silva, 2013). Bergbom (2019) beskriver i nuvarande 

forskning att relationen mellan sjuksköterska och patient ska kännetecknas av empati 

och genuinitet. Detta erfarandes inte av flertal patienter i resultatet som upplevde 

vårdslös omvårdnad och stöd från sjuksköterskor samt att vissa sjuksköterskor 

saknade medkänsla (Spiers et al., 2016; Thorpe et al., 2013). Personcentrerad vård är 

därmed oerhört viktigt eftersom det är patienten och inte sjukdomen som ska stå i 

fokus. Stomiopererade patienter befinner sig i en ny livssituation där kontrollen av en 

av kroppens funktioner har gått förlorad. När personens behov glöms bort kan det 

leda till känslor som rädsla och oro hos patienten vilket är ett onödigt lidande. 

Konklusion och implikation 

Litteraturstudiens resultat visade att information är viktigt för att stomiopererade 

patienter ska kunna anpassa sig till nya livssituationen, dock upplevde somliga 

patienter att information som gavs inte var tillräcklig. Patienterna efterlyste mer 

information, både pre- och postoperativt. Uppföljning från sjuksköterskor upplevdes 

som positivt av patienterna. Det emotionella stödet ansågs mer värdefullt än det 

praktiska stödet. Dock upplevde patienterna att sjuksköterskorna fokuserade på det 

praktiska stödet och efterlyste därmed mer emotionellt stöd. Erhållande av stöd från 

yrkesskickliga sjuksköterskor ansågs vara viktigt för återhämtningen medan icke 

yrkesskickliga sjuksköterskor upplevdes som ett hinder.  

Studiens resultat kan hjälpa sjuksköterskor, samt sjuksköterskestudenter, att få ökad 

kunskap om vilket stöd stomiopererade patienter är i behov av samt efterfrågar. 

Resultatet visar att sjuksköterskors kunskap och kompetens angående stomi behöver 

ökas för att patienterna ska kunna erhålla det stöd som krävs. Redan under 

grundutbildningen behöver sjuksköterskestudenter få kunskap om stomier och vikten 

av stöd för att i framtida yrkesrollen kunna möta samt stödja patienter med stomi. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl PubMed PsycINFO 

Stomi Ostomy och/eller Stoma Ostomy (MeSH) Ostomy och/eller Stoma 

Stöd Support Support Support 

Patient Patient Patient Patient 

Erfarenhet Experience Experience Experience 

Sjuksköterska/Sjuksköters

kor 
Nurs*, Nurse eller Nurses Nurs*, Nurse eller Nurses Nurses (Thesaurus) 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

*Parenteser visar dubbletter som uppkom i somliga sökningar.  

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

190930 Cinahl 

Ostomy AND Support AND 

Patient experience 

Limits: 2009-2019, engelska 29 12 3 3 

190930 Cinahl 

Ostomy AND Support AND nurs*  

Limits: 2009-2019, engelska 236 65 11 4 (3) 

191008 PubMed 

Ostomy (MeSH) AND Nurses 

support 

Limits: 2009-2019, engelska 101 24 1 1 (3) 

191008 Cinahl 

Patient  AND experience AND 

stoma AND nurse 

Limits: 2009-2019, engelska 93 5 0 0 (1) 

191010 Cinahl 

Ostomy OR stoma AND nurses 

support 

Limits: 2009-2019, engelska 38 13 1 0 (2) 

191010 PubMed 

Ostomy (MeSH) AND Support 

AND patient experience 

Limits: 2009-2019, engelska 183 15 0 0 (1) 

191010 PubMed 

Ostomy (MeSH) AND support 

AND nurs* 

Limits: 2009-2019, engelska 282 50 2  2 (4) 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Jones, D., Musselman, R., Pearsall, E., McKenzie, M., Huang, H., & McLeod, R. S. (2017). Ready 

to go home? Patients’ experiences of the discharge process in an enhanced recovery after surgery 

(ERAS) program for colorectal surgery. Journal of Gastrointestinal Surgery, 21(11), 1865-1878. 

doi: [10.1007/s11605-017-3573-0]   

Land  

Databas 

Kanada 

Cinahl 

Syfte Syftet var att analysera belåtenhet, behov efter utskrivning och bekymmer vid uppföljning hos 

patienter som genomgått ERAS programmet.  

Metod:  

Design 

Mixad metod 

 

Urval Enkäten mejlades ut till 496 patienter varav 222 (44,7%) genomförde enkäten.  

Datainsamling Enkätundersökning med både rangordnings-, flervals samt öppna frågor.  

Dataanalys Fritextsvar analyserades genom en tematisk metod och kategorier skapades. Kvalitativ data gav 

större förståelse för kvantitativa resultatet. Resterande svar lades in i Excel dokument.  

Bortfall 274 (44,7%). 

Slutsats  Patienter efterlyste mer preoperativ information angående vad som kunde förväntas 

postoperativt. Patienterna efterlyste även mer information om komplikationer som kan 

uppstå samt hur smärta ska hanteras.  

 Patienter uttryckte att de önskade stöd och kontakt med sjuksköterska efter utskrivning.  

 Patienter ansåg att uppföljning hemma med sjuksköterska efter utskrivning var hjälpsam 

samt nödvändig för återhämtningen.   

 Att inte ha tillgång till en yrkesskicklig sjuksköterska ansågs av patienterna som en 

nackdel i återhämtningsprocessen. Patienter önskade mer kontakt med 

stomisjuksköterska.  

 Patienter önskade att de hade fått mer emotionellt stöd.  

 Patienter ansåg att om de hade fått mer enskild och individualiserad undervisning och 

stöd i hanteringen av stomin hade de varit bättre förberedda inför hemgång.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 80% (Carlsson & Eiman, 2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Nam, K. H., Kim, H. Y., Kim, J. H., Kang, K. N., Na, S. Y., & Han, B. H. (2019). Effects of social 

support and self-efficacy on the psychosocial adjustment of Korean ostomy patients. International 

wound journal, 16, 13-20. doi: [10.1111/iwj.13038]   

Land  

Databas 

Korea 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka vilka faktorer som påverkar och underlättar den psykosociala 

anpassningen hos patienter med stomi samt att tillhandahålla data för utveckling av program för 

egenvård av och psykosocial anpassning till tarmstomi.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Beskrivande enkätundersökning 

Urval 150 stomiopererade patienter rekryterades.  

Datainsamling Frågeformulär med mätinstrument för socialt stöd, självförmåga och psykosocial anpassning.  

Dataanalys Statistisk analys via SPSS 20.0 program. Sambandsanalyser användes genom Pearsons 

korrelationskoefficient och tidsberoende Cox regression. Kontinuerliga variabler fastställdes i 

termer av medelvärde, skevhet och spridningsmått (SD, standardavvikelse).  Baserat på de 

statistiska resultaten genomfördes hazard ratio (HR) med tid beräknades för signifikanta variabler. 

Bortfall 25 patienter exkluderades på grund av opålitliga svar.  

Slutsats  Psykosocial anpassning till nya livssituationen ökade när stödet från sjuksköterskan 

ökade. 

 Stöd var en tidsberoende variabel som hade ett samband med hur mycket hjälp 

patienterna fick med stomin. 

 Stöd från sjuksköterskorna var viktigt för att patienterna skulle kunna anpassa sig till nya 

livssituationen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 87,5% (Carlsson & Eiman, 2003).  



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

Referens Nieves, C. B. D. L., Díaz, C. C., Celdrán-Mañas, M., Morales-Asencio, J. M., Hernández-

Zambrano, S. M., & Hueso-Montoro, C. (2017). Ostomy patients’ perception of the health care 

recieved. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 25. doi: [10.1590/1518-8345.2059.2961] 

Land  

Databas 

Spanien 

PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva stomipatienters uppfattning av mottagen sjukvård samt deras behov och 

förslag för förbättring av sjukvårdssystemet.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologi 

Urval 21 patienter med tarmstomi, 12 män och 9 kvinnor i åldrarna 20 till 75 år.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer som varierade mellan 35-40 minuter.  

Dataanalys Tre-fas-analys användes. Intervjuerna transkriberades och slogs ihop med anteckningar från 

intervjuerna. Texterna grupperades sedan genom kodning. Texterna och koderna lästes igenom 

flertal gånger innan kategorierna skapades.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats  Patienter ansåg att information var viktigt och lät de möta den nya situationen. Brist på 

information ledde till känslor av rädsla, osäkerhet och hjälplöshet.  

 Patienter ansåg att både pre- och postoperativ information måste förbättras för att 

undvika komplikationer samt negativa känslor.  

 Patienter ansåg att stomisjuksköterskan hade en nyckelroll i undervisningen kring stomi. 

Att få stöd från stomisjuksköterskan ingav lugn hos patienterna.  

 Stöd från yrkesskicklig sjuksköterska ledde till att patienternas känslor av osäkerhet och 

rädsla försvann samt att patienterna kunde återgå till vardagen och anpassa sig till nya 

livssituationen. 

 Brist på yrkesskickliga sjuksköterskor som kunde stödja patienterna kring hanteringen av 

stomin ledde till känslor av osäkerhet, förtvivlan, rädsla och hjälplöshet.  

 Uppföljning efter utskrivning ansågs viktigt enligt patienterna.  

 Patienter ansåg att personcentrerad vård var viktigt för att de skulle lära sig hantera 

stomin.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 92% (Carlsson & Eiman, 2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Poletto, D. & Silvia, D. M. G. V. D. (2013). Living with intestinal stoma: the construction of 

autonomy for care. Revista Latino-Americana Enfermagem, 21(2), 531-538.  doi: [10.1590/s0104-

11692013000200009] 

Land  

Databas 

Brasilien 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka vården från hälso- och sjukvården för personer med tarmstomi, från 

perspektiv av handlingar från ”Amplified and Shared Clinic”, med sikte på att verka för autonomi.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Innehållsanalys 

Urval 10 personer med stomi samt deras anhörigvårdare.  

Datainsamling 2 intervjuer med vardera av de tio deltagarna, totalt 20 intervjuer genomfördes. Första intervjun 

genomfördes cirka 30 dagar efter utskrivning och andra intervjun cirka 90 dagar efter utskrivning.  

Dataanalys Trentini och Paim’s förslag till analysmetod användes. Resultaten kodades och kategoriserades.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats  Patienter upplevde att sjuksköterskor inte var lyhörda för deras behov vilket ledde till att 

känslor av osäkerhet fanns kvar vid hemgång.  

 Patienter upplevde att stödet var begränsat till endast praktisk kunskap kring stomin samt 

att stödet inte var personcentrerat.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2, 72% (Carlsson & Eiman, 2003).   



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Samuelsson, K. S., Egenvall, M., Klarin, I., Lökk, J., Gunnarsson, U., & Iwarzon, M. (2018). The 

older patient's experience of the healthcare chain and information when undergoing colorectal 

cancer surgery according to the enhanced recovery after surgery concept. Journal of clinical 

nursing, 27(7-8), e1580-e1588. doi: [10.1111/jocn.14328] 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva äldre patienters upplevelser av vårdkedjan samt information given före, 

under och efter operation för kolorektal cancer.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Innehållsanalys 

Urval 16 personer. Åtta män i åldrarna 76-89 och åtta kvinnor i åldrarna 78-84.  

Datainsamling Semistrukturerad intervju. Intervjuerna innefattade både öppna frågor samt följdfrågor. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades bokstavligen av en sekreterare som var särskilt tränad 

av intervjuaren. Intervjuerna varade mellan 45-90 minuter.  

Dataanalys Två av författarna läste igenom resultaten. Induktiv innehållsanalys användes som analysmetod. 

Kategorier skapades av två forskare.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats  Många patienter upplevde sig inte tillräckligt förberedda för att ta hand om sig själva vid 

utskrivning.  

 Regelbunden uppföljning och stöd från sjuksköterska ledde till att patienterna kände sig 

nöjda och tillfreds. 

 Patienterna efterlyste mer information angående stora förändringar samt eventuella 

komplikationer som kan uppkomma efter operation. 

 Patienterna upplevde att information som gavs gällande stomi var inte tillräcklig då 

informationen gavs i endast medicinska termer som patienterna inte förstod. 

 Flertal patienter upplevde att bristen på information ledde till osäkerhet, sårbarhet och 

rädslor. 

 Patienterna upplevde att sjuksköterskorna gav vital information vid fel tillfällen, 

exempelvis direkt efter operationen eller snabbt under ronderna.  

 Patienterna upplevde även att sjuksköterskorna var för stressade för att kunna ge 

information på mottagbart sätt, vilket resulterade i ett hinder i deras egenroll gällande 

återhämtningen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 89,5% (Carlsson & Eiman, 2003).  



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Spiers, J., Smith, J. A., Simpson, P., & Nicholls, A. R. (2016). The treatment experiences of 

people living with ileostomies: an interpretative phenomenological analysis. Journal of advanced 

nursing, 72(11), 2662-2671. doi: [10.1111/jan.13018] 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka erfarenheter av behandling och hälso- och sjukvården hos patienter med 

ileostomi så att sjuksköterskor kan bygga upp och tillämpa bästa vården för dessa patienter.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologi  

Urval 21 patienter med ileostomi, 11 kvinnor (5 yngre i åldrarna 23-39 och 6 äldre i åldrarna 42-71) och 

10 män (5 yngre i åldrarna 26-40 och fem äldre i åldrarna 43-72).  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer som spelades in. Intervjuerna varade mellan 27 minuter och 2 timmar 

och 11 minuter.  

Dataanalys Analys enligt IPA’s (Interpretative Phenomenological Analysis) principer. Intervjuerna 

transkriberades bokstavligen. Varje text lästes igenom flertal gånger. Texterna kodades och 

kategoriserades och totalt 6 teman skapades.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats  Patienter som upplevde att de erhållit dålig vård ansåg att det påverkade deras självkänsla 

och hanteringen av stomin negativt.   

 Många patienter upplevde att sjuksköterskorna saknade medkänsla i omvårdnaden. 

Sjuksköterskorna kändes främmande och patienterna upplevde att vården som erhölls inte 

var individualiserad.  

 Vårdslös omvårdnad och stöd från sjuksköterskor hade negativ påverkan på patienternas 

självkänsla. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 90% (Carlsson & Eiman, 2003).  



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Sun, V., Grant, M., McMullen, C. K., Altschuler, A., Mohler, M. J., Hornbrook, M. C., ... & 

Krouse, R. S. (2014). From diagnosis through survivorship: health-care experiences of colorectal 

cancer survivors with ostomies. Supportive Care in Cancer, 22(6), 1563-1570. doi: 

[10.1007/s00520-014-2118-2] 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva erfarenheter av sjukvården från stomiopererade patienter som överlevt 

kolorektal cancer.  

Metod:  

Design 

Mixad metod 

 

Urval 33 individer deltog i studien. Utifrån ett frågeformulär delades deltagarna i åtta fokusgrupper.  

Datainsamling I varje fokusgrupp fanns en ”ledare” som ställde öppna frågor för att starta diskussioner mellan 

deltagarna. En forskare var delaktig i varje fokusgrupp med uppgift att spela in samt att 

dokumentera deltagarnas beteende. Fokusgrupperna varade i två timmar.  

Dataanalys Fyra av författarna bearbetade enskilt  inhämtade data för att finna potentiella kategorier och 

teman. Andra forskare genomförde an slutlig analys av framtagna teman för att nå konsensus 

bland alla forskare.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats  Patienter upplevde positiva erfarenheter vid stöd från erfarna sjuksköterskor. 

 Negativa upplevelser med icke erfarna sjuksköterskor ledde till känslor av frustration hos 

patienterna samt att ett hinder för anpassning till nya livssituationen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2, 74,5% (Carlsson & Eiman, 2003).  



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Thorpe, G., McArthur, M., & Richardson, B. (2014). Healthcare experiences of patients following 

faecal output stoma-forming surgery: A qualitative exploration. International journal of nursing 

studies, 51(3), 379-389. doi: [10.1016/j.ijnurstu.2013.06.014] 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka individuella erfarenheter av att leva med stomi samt samarbetet med 

sjukvården med intention att upplysa sjukvårdsinstanserna.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologi 

Urval 12 individer som matchade inklusionskriterierna blev utvalda att delta i studien.  

Datainsamling Tre intervjuer per deltagare. Intervjuerna bestod av öppna frågor och spelades in samt 

transkriberades. Intervjuerna varade mellan 35-90 minuter.  

Dataanalys Bearbetning av data genomfördes i 5 steg; 1. Forskarna lyssnade på inspelningarna och 

sammanfattade. 2. Forskarna analyserade texterna. 3. Forskarna kodade det sammanfattade 

resultatet. 4. Kategorier skapades utifrån resultatet. 5. Forskarna gick igenom samtliga kategorier 

för att identifiera väsentliga likheter och skillnader.  

Bortfall Två deltagare deltog endast i två av tre intervjuer (två bortfall).  

Slutsats  Patienter upplevde brister gällande preoperativ information samt omvårdnaden kring 

stomi.  

 Enligt patienterna hade sjuksköterskorna en tendens till att enbart fokusera på den 

praktiska delen i omvårdnaden vilket ledde till att patienterna inte blev delaktiga samt att 

det påverkade patienternas förmåga att hantera stomierna.  

 Patienterna poängterade vikten av stomisjuksköterskans tillgänglighet även efter 

utskrivning.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 96% (Carlsson & Eiman, 2003).   



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

Referens Villa, G., Manara, D. F., Brancato, T., Rocco, G., Stievano, A., Vellone, E., & Alvaro, R. (2018). 

Life with a urostomy: A phenomenological study. Applied Nursing Research, 39, 46-52. doi: 

[10.1016.j.apnr.2017.10.005]  

Land  

Databas 

Italien 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka erfarenheter av egenvård hos personer med urostomi samt att identifiera 

påverkande faktorer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologi 

Urval Utifrån 23 individer som matchade inklusionskriterierna valdes 11 ut för att delta i studien.   

Datainsamling Intervjuer med öppna frågor som spelades in och transkriberades. Intervjuerna varade mellan 25-

55 minuter.  

Dataanalys Två forskare analyserade framkommen data enskilt, uppstod oense mellan forskarna gick de 

tillbaka till originaltexten och gick igenom den igen. Därefter när samtliga intervjuer granskats 

skapades kategorier och teman av två forskare.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats  Patienterna beskrev att sjuksköterskan har inte enbart en stor roll gällande fysiska 

välmående utan även det psykiska. 

 Patienten beskrev även en negativ upplevelse då sjuksköterskans kompetens gick att 

ifrågasätta på grund av bristande kunskap gällande stomier.  

 Patienterna upplevde att information som gavs på sjukhuset var otillräcklig samt att tiden 

sjuksköterskan ägnade åt undervisning till patienterna var för lite, vilket resulterade i 

negativa konsekvenser gällande egenvården. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 93,5% (Carlsson & Eiman, 2003).  



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Zheng, M. C., Zhang, J. E., Qin, H. Y., Fang, Y. J., & Wu, X. J. (2013). Telephone follow-up for 

patients returning home with colostomies: Views and experiences of patients and enterostomal 

nurses. European Journal of oncology nursing, 17(2), 184-189. doi: [10.1016/j.ejon.2012.05.006] 

Land  

Databas 

Kina 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka patienter samt stomisjuksköteskors syn på uppföljning via telefon  efter 

utskrivning för patienter med kolostomi.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Innehållsanalys 

Urval 11 patienter, 4 kvinnor och 7 män samt 7 kvinnliga stomisjuksköterskor.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer som varierade mellan 15 och 30 minuter. Alla intervjuer spelades in.  

Dataanalys Alla intervjuer transkriberades bokstavligen. Texterna lästes igenom flertal gånger. Utifrån koder 

skapades kategorier.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats  Alla patienter uppskattade uppföljningen av stomisjuksköterskan. Det visade att 

stomisjuksköterskan inte hade glömt bort patienterna efter utskrivning.  

 Uppföljningen ledde till att patienterna kände sig tacksamma, trygga och förväntansfulla. 

Genom uppföljningen kunde patienterna försäkra sig om att inget viktigt angående deras 

behandling och återhämtning gällande stomin missades.  

  Patienter upplevde att när problem uppstod hemma hjälpte sjuksköterskan patienterna 

direkt med problemen, genom att ge instruktioner om hur problemen skulle lösas.  

 Genom uppföljning från stomisjuksköterskan upplevde patienterna att de snabbare kunde 

återgå till vardagen.  

 Uppföljningen upplevdes vara viktig första månaden efter utskrivning, sedan klarade 

patienterna sig bra själva och var inte i behov av lika mycket stöd.  

 Många patienter beskrev att det emotionella stödet under uppföljningen överträffade det 

praktiska stödet, trots att majoriteten av stödet under uppföljningen var praktiskt.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1, 87,5% (Carlsson & Eiman, 2003).   
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