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Inledning 
 
Idag lever cirka 20 000 individer i Sverige med en stomi. I Halland stomiopereras cirka 
100-150 individer varje år. Uppskattningsvis är det lika många kvinnor som män som 
har en stomi. (1). Stomi betyder att tarmen eller urinvägarna läggs ut genom bukväggen 
i ett kirurgiskt ingrepp (2). De vanligaste bakomliggande orsakerna till stomioperation 
är ulcerös kolit, Crohns sjukdom, tumörsjukdomar, inkontinens, fistlar eller trauma (2-
3).  
 
Individer som blir stomiopererade befinner sig ofta i en tudelad situation, dels gör 
sjukdomen att stomioperationen är en nödvändig behandling för att överleva och dels 
medför stomin flera nya problem individen måste hantera. Stomioperationen kan 
medföra osäkerhet och oro inför framtiden, både genom den nya kroppsbilden och 
hanteringen av den förändrade kroppsfunktionen. I samhället finns en tabu angående 
urin och avföring, dessa behov skall skötas privat (3). Konsekvenser som 
stomiopererade individer kan drabbas av är till exempel förändrad kroppsbild, 
instrumentella problem, psykiska problem, sociala problem och sexuella problem (3-4). 
Ingen generalisering kan dock göras om att alla stomiopererade individer upplever dessa 
problem, men studier visar att en majoritet av individerna upplever negativa känslor 
under den första tiden efter operationen. Samband har kunnat observeras mellan hur 
lång tid som har gått sedan stomioperationen och hur väl individen har accepterat och 
anpassat sig till den nya situationen (4).  
 
Stomisjuksköterskan har en betydelsefull roll för stomiopererade individer under de 
första månaderna efter operationen (4). I sjukvården möter stomiopererade individer 
även allmänsjuksköterskor, som har en viktig roll med att hjälpa individen att acceptera 
den nya kroppsbilden och anpassa sig till livet med en stomi. Hjälpen kan ske genom att 
sjuksköterskan erbjuder samtalstillfällen för individen att berätta öppet om sina 
upplevelser, tankar och känslor (3-4). Genom en öppen kommunikation kan 
stomiopererade individer som bär på tudelade känslor inför sin stomi uppleva mer 
positiva känslor och lättare acceptera sin stomi. För att sjuksköterskan skall kunna 
erbjuda dessa samtal behöver sjuksköterskan adekvat kunskap om stomier och hur olika 
individer kan uppleva livet efter stomioperationen. Genom detta underlättas 
sjuksköterskans förutsättningar för att ge den omvårdnad stomiopererade individer kan 
behöva (4).    
 

Bakgrund 
 
Stomi är ett grekiskt ord som betyder mun eller öppning (1, 3, 5). Som medicinsk term 
används ordet stomi som en kirurgisk öppning mellan två organ eller ett organ och 
huden. För att skilja mellan de olika stomityperna anges organets namn framför ordet 
stomi. Några av de vanligaste typerna av stomier är kolostomi och ileostomi. Det var på 
1700-talet som den första stomioperationen gjordes, men först på 1950-talet blev 
stomikirurgin en accepterad behandling, främst beroende av bättre anestesimetoder och 
upptäckten av penicillin (3). Den teknik som används vid stomioperationer innebär att 
tarmen förs ut genom ett hål i bukväggen, där den vrängs och sys fast. Tarmtömningen 
är därefter okontrollerad och stomibäraren behöver ett stomibandage där avföringen 
samlas upp (2-3). Brian Bruck var en engelsk kirurg som 1952 utvecklades den 
operationsteknik som används idag (3).  
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Det finns även kontinenta stomier där avföringen samlas i en reservoar innanför 
bukväggen, reservoaren töms cirka fem gånger per dygn med hjälp av en kateter. De 
kontinenta stomierna syns endast genom ett litet förband på magen. Kolostomi innebär 
att tjocktarmen läggs ut till en stomi. De vanligaste orsakerna till en kolostomioperation 
är cancer, ulcerös kolit, Crohns sjukdom, kronisk förstoppning, tarmfickor och 
medfödda missbildningar. Ileostomi betyder att stomin är anlagd i tunntarmen. Ulcerös 
kolit och Crohns sjukdom är de vanligaste orsakerna till operationen, men det kan även 
vara cancer, fistlar och trauma (2-3, 6). Stomin kan vara permanent eller tillfällig (2-3). 
De vanligaste orsakerna till att få en tillfällig stomi är att avlasta tarmen efter en 
operation och att avlasta tarmen vid svåra skov av inflammatoriska tarmsjukdomar, till 
exempel ulcerös kolit och Crohns sjukdom (3).      
 
Tarminnehållet från en kolostomi är relativt fast och risken för att irritera huden är inte 
så stor. Vid en ileostomi är däremot risken för att skada huden större på grund av att 
avföringen från tunntarmen är mer tunnflytande, då inte lika mycket vätska hunnit 
absorberas från tarminnehållet. Stomin är med hänsyn till detta längre vid en ileostomi 
än vid kolostomi (3, 5). Det finns två olika typer av system för uppsamlingspåsar, 
endels- eller tvådelsbandage. Vid endelsbandage sitter påsen ihop med plattan som 
sluter runt stomin, och hela bandaget byts vid varje tillfälle. Vid tvådelsbandaget är 
plattan och påsen skilt från varandra. Plattan som sluter runt stomin byts några gånger i 
veckan, medan påsen byts separat. Stomipåsarna kan vara engångs eller tömbara (2-3). 
Individer med en ileostomi använder oftast tömbara påsar eftersom deras avföring är 
lösare (3).         
 
Före operationen görs en markering av stomins placering, det är viktigt att individen 
och sjuksköterskan tillsammans provar sig fram för att hitta den mest lämpliga 
placeringen, dock är det kirurgen som avgör. Stomimarkeringen bör göras med omsorg 
eftersom placeringen har stor betydelse, till exempel för att få stomibandaget att fästa, 
minska risken för läckage eller bråck och för att stomin skall vara lättåtkomlig för 
individen vid skötsel. Genom att individen redan innan operationen får vara med och 
bestämma underlättas accepterandet av stomin efter operationen (3, 5).  
 
Efter en stomioperation förändras kroppens utseende och funktion, det vill säga en del 
av individens kroppsbild. Kroppsbilden kan definieras som hur en individ tänker och 
känner om sin kropp samt hur individen uppfattar sin kropps utseende och kroppens 
fysiska funktioner (3-4). Omgivningen påverkar individens kroppsbild genom att det i 
samhället finns väl utbredda åsikter om hur idealkroppen bör se ut och fungera (3-4, 7-
8). En studie har visat att kvinnor oftare än män anser att den förändrade kroppsbilden 
är den mest negativa konsekvensen av stomioperationen (4).   
 
Det är möjligt att leva ett helt normalt liv med en stomi, men det finns problem med de 
instrumentella aspekterna som kan drabba individer med en stomi (3, 5). Läckage och 
rädslan för läckage är vanligt förekommande problem för stomiopererade. Barn 
uppfostras till att toalettbesök bör ske privat och att omgivningen inte skall behöva ta 
del av eliminationens ljud och lukt. Efter att en individ har genomgått en stomioperation 
blir tarmtömningen med dess ljud och lukt från stomin okontrollerad (3). Individen kan 
därför uppleva det generande att vistas i närheten av andra då ljud och lukt från stomin 
upplevs göra miljön otrevlig (3, 9).  
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Flera av de individer som genomgår en stomioperation kan på grund av den förändrade 
kroppsbilden uppleva känslor som avsky, värdelöshet och att de avviker från 
kroppsidealet (6). Studier visar att stomin även kan medföra psykisk sjukdom (4). 
Individer som tidigare har haft psykiska problem löper en större risk att även efter 
stomioperationen återfå psykiska problem. För att sjuksköterskan skall förstå 
stomiopererade individers emotionella reaktioner är det viktigt att individerna får berätta 
om sina tankar och funderingar kring sjukdomen. De emotionella aspekterna har en lika 
viktig del som de fysiska aspekterna. Ett stärkt självförtroende är även det viktig för att 
minska risken för psykiska problem. För att uppnå detta krävs i flera fall att individerna 
accepterar sin stomi och lär sig att anpassa sig till livet med en stomi (10).   
 
Det sociala stödet är viktigt för att tillfredställa behov som trygghet, stöd och 
bekräftelse. Genom en stomioperation förändras individens livssituation vilket kan 
förändra individens sociala nätverk (11). Den sociala situationen för stomiopererade 
individer kan upplevas problematisk, eftersom flera tror att stomin förändrar deras 
dagliga liv genom att försvåra till exempel fritidsintressen, yrkesutövning och socialt 
umgänge. Det sociala stödet stomiopererade individer fått från familj och vänner är 
väsentligt för deras anpassning till livet med en stomi (7). Andra studier bekräftar även 
detta, det har framkommit att individer som upplever ett stort socialt stöd lättare 
anpassar sig till livet med en stomi än de som upplever ett mindre socialt stöd (4). 
 
Den förändrade kroppsbilden är förenad med frågor kring individens sexualitet (3). 
WHO:s definition av sexualitet betonar att sexualiteten är ett grundbehov och en del av 
alla människors personlighet. Sexualiteten är mycket mer än den fysiska handlingen, 
den innefattar även driften av att söka kärlek, värme, kontakt och närhet. Människors 
psykiska och fysiska hälsa påverkas av sexualiteten genom tankar, känslor och 
handlingar (6, 8). Genom sjuksköterskans helhetssyn på människan måste omvårdnaden 
inkludera människans sexualitet (8). Sexualiteten är en del av att vara människa och 
även individer med kronisk sjukdom har sexuella behov (7-8). Det är mycket vanligt att 
individer som ska få eller har fått en stomi oroar sig för sexuella frågor (4). Flera 
individer upplever att de blivit mindre sexuellt attraktiva på grund av sin stomi (3, 8, 
12). Resultatet av detta kan bli att individen blir sexuellt hämmad och förtränger sina 
sexuella behov. Individer som känner sig trygga i sin sexualitet före stomioperationen 
har bättre förutsättningar att återfå en avspänd syn på sin sexualitet även med stomin 
(3). En studie visar att stomisjuksköterskor känner sig otrygga och obekväma i samtalet 
med individen om dess sexualitet. Osäkerhet inför de sexuella frågorna beror till stor del 
på brist på kunskap och utbildning hos stomisjuksköterskorna (13). 
 
I adaptionsteorin beskriver omvårdnadsteoretikern Calista Roy att individen är i ett 
ständigt samspel med den miljö individen lever i. Miljön förändras ständigt, vilket 
stimulerar eller ställer krav på individen att aktivt anpassa sig. Enligt Roy innefattar 
begreppet miljö både den yttre miljön runt individen, men även den så kallade inre 
miljön som är individen själv. Allt det som påverkar individens yttre eller inre miljö 
benämner Roy som stimuli. Det är för att främja individens generella mål som 
anpassning till förändringar i miljön är nödvändig. Roy beskriver några av de generella 
målen som överlevnad, växande, reproduktion och bemästring. Om individen inte har 
förmåga att reagera med effektiv anpassning på förändringar i miljön kan det leda till att 
de generella målen hindras. Adaption betyder således att individen har förmåga att 
reagera med ändamålsenlig respons på stimuli från den yttre eller inre miljön (14).  
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De effektiva eller ineffektiva reaktionerna av stimuli kommer enligt Roy till utryck 
inom fyra olika adaptionsområden. Ett av dessa områden benämner Roy som 
självuppfattning, vilket omfattar de tankar, känslor och föreställningar individen har om 
sig själv. Målet för individen inom detta område är upplevelsen av att vara hel och 
integrerad samt att individen upplever att den vet vem den är, detta för att individen 
skall kunna känna att den existerar i en känsla av sammanhang och mening. Inom detta 
område ingår även hur individen uppfattar sin kroppsbild (14).  
 
Individer är enligt Roy i behov av omvårdnad när de inte har förmåga att reagera 
adaptivt på stimuli. De ineffektiva reaktionerna tar mycket energi från individen som 
istället kan användas för att främja de generella målen. Målet med omvårdnaden är att 
individen skall kunna reagera med adaption på förändringen i miljön. Det kan ske på två 
sätt, antingen genom att sjuksköterskan hjälper individen att stärka sin förmåga till 
adaption, eller genom att sjuksköterskan försöker förändra det stimuli som påverkar 
individen, så att stimulet blir sådant att individen kan hantera det, det vill säga att 
individen reagerar adaptivt (14).  
 
Stomiopererade individer är en grupp vars problem inte uppmärksammas i så hög grad, 
främst på grund av att avföring uppfattas som tabu i samhället. Allmänsjuksköterskor 
kan möta stomiopererade individer inom alla områden av hälso- och sjukvården, de 
behöver därför kunskaper om dessa individer. Sjuksköterskans omvårdnad skall enligt 
litteraturen vara evidensbaserad, vilket innebär att kunskaperna skall bygga på 
vetenskaplig grund (15). För att förbättra omvårdnaden för stomiopererade individer vill 
denna litteraturstudie fokusera på kunskap om och förståelse för livet med en stomi, för 
att uppmärksamma dessa individers problem. I litteraturstudien sammanställs därför 
vetenskapliga studier om detta ämne. När kunskaperna ökar bland sjuksköterskor om de 
problem stomiopererade individer kan möta, ökar även förutsättningarna för att en god 
och adekvat omvårdnad ges till dessa individer. 
 

Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur livet påverkas av en ileostomi eller 
kolostomi.  
 

Metod  
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie.  
 

Datainsamling  
 
Artiklar till litteraturstudien söktes i databaserna Cinahl och PubMed. Huvudsökordet 
som användes var ostomy som kombinerades med adjustment, body image, colostomy, 
experience, nursing care, ostomy care, sexuality, social adjustment och quality of life. 
Inklusionskriterier för artiklarna i Cinahl var att de skulle vara vetenskapliga och att ett 
abstrakt skulle finnas. I PubMed användes abstract, english, humans och nursing 
journals som inklusionskriterier. Kontinenta stomier samt andra typer av stomier än 
kolostomi och ileostomi exkluderades i sökningen. Sökningarna genomfördes i fritext 
eller på titeln. I endast fyra fall gjordes begränsningar utifrån publikationsår, då antalet 
träffar blev för stort. I genomläsningen av träffarnas titlar valdes de bort som inte 
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bedömdes handla om kolostomi eller ileostomi. För de titlar som belyste 
litteraturstudiens syfte genomlästes abstrakt. De artiklar vars abstrakt bedömdes 
överensstämma med syftet valdes ut. Drygt hälften av artiklarna beställdes via 
campusbiblioteket i Varberg och resterande kunde skrivas ut i fulltext. Manuell sökning 
gjordes utifrån reviewartiklars och övriga artiklars referenslistor, ingen artikel erhölls 
genom denna sökning. Sex artiklar föll bort på grund av svårighet att distribueras. 
Sökhistoriken redovisas i tabell 1. Datainsamlingen resulterade slutligen i 34 artiklar.  
 
Sökhistorik                    Tabell 1 
                         
Databas Sökord Limits Antal 

träffar 
Datum 

Genomlästa 
abstract 

Urval 
1 

Urval 2 
Valda 
artiklar 

Referens 
i arbetet 

CINAHL OSTOMY 
CARE/ or 
OSTOMY/  or 
ostomy.mp. 
and 
Nursing care.mp. 
or Nursing Care/ 

Research 
and 
abstracts 

39 
061004 

23 5 3 22, 37, 
41 

CINAHL OSTOMY 
CARE/ or 
OSTOMY/ or 
ostomy.mp. 
and 
Experience.mp. 

Research 
and 
abstracts 

19 
061004 

10 2 2 24, 31  

CINAHL OSTOMY 
CARE/ or 
OSTOMY/ or 
ostomy.mp. 
and 
SOCIAL 
ADJUSTMENT/ 
or 
adjustment.mp.  

Research 
and 
abstracts 

17 
061004 

8 5 5 17, 19, 
23, 29, 
38 

CINAHL OSTOMY 
CARE/ or 
OSTOMY/ or 
ostomy.mp. 
and 
ATTITUDE TO 
SEXUALITY/ 
or 
SEXUALITY/ 
or sexuality.mp. 

Research 
and 
Abstracts 

19 
061004 

14 3 2 25, 33 

CINAHL Ostomy Care/ Research, 
abstracts 
and 
English. 

35 
061010 

26 2 1 35 

CINAHL OSTOMY 
CARE/ or 
OSTOMY/ 

Research, 
abstract, 
English and 
yr=”1995-
2007” 
 
 
 
 

84 
061010 

12 3 2 20, 30 
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CINAHL Colostomy.mp. 
or 
COLOSTOMY/ 

Research, 
abstract, 
English and 
yr=”2001-
2007” 

45 
061023 

7 2 2 36, 39 
 
 
 
 

PubMed Ostomy and 
“nursing care” 

Abstract, 
English, 
humans and 
nursing 
journals. 

45 
061005 

27 3 1 16   

PubMed Ostomy and 
body image 

Title, 
abstracts, 
English, 
humans and 
nursing 
journals 

2 
061005 

2 1 1 21 

PubMed Ostomy and 
adjustment 

Abstracts, 
English and 
publications 
Date from 
1995-2006 

89 
061010 

17 5 4 18, 27, 
28, 34 

PubMed Ostomy and 
social 
adjustment 

Abstracts, 
English and 
publications 
Date from 
1995-2006 

16 
061010 

2 1 1 40 

PubMed Colostomy and 
“quality of life” 

Abstracts, 
English, 
humans and 
publications 
Date from 
2001-2006 

96 
061023 

8 2 2 26, 32 

 
Databearbetning 
 
De artiklar som valdes ut delades upp mellan författarna och genomlästes. Sju 
kategorier identifierades redan i genomläsningen av abstrakten, dessa användes sedan 
vid genomläsningen av artiklarna. Efter den första genomläsningen valdes åtta artiklar 
bort då de antingen var för gamla, var reviewartiklar eller inte motsvarade 
litteraturstudiens syfte. Utav de 26 artiklar som återstod var 14 kvantitativa och 12 
kvalitativa. Artiklarna lästes av samtliga författare, och de slutgiltiga fem kategorierna 
kunde då identifieras. Dessa kategorier var förändrad kroppsbild, instrumentella 
aspekter, psykologiska aspekter, sociala aspekter och sexuella aspekter. Kategorierna 
kodades med bokstäver från A-E. För varje artikel markerades sedan de kategorier som 
förekom i dess resultat, detta för att underlätta överblicken av materialet. För att 
ytterligare kunna förbättra överblicken sammanställdes även en artikelmatris (bilaga 1). 
 
Några data ur artiklarna var svåra att placera under lämplig kategori, då de upplevdes 
kunna passa in under flera kategorier. Genom diskussion mellan författarna beslutades 
det under vilken kategori datan var mest passande. Inom varje kategori sammanställdes 
det material som resultatartiklarna gav. Därefter genomfördes en systematisk 
granskning av materialet där likheter och skillnader identifierades, detta mynnade ut i 
litteraturstudiens presenterade resultat.  
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Resultat 
 

Förändrad kroppsbild  
 
En stomioperation innebar en fysisk förlust av en kroppsdel, förändrat utseende, förlust 
av tarmtömningskontrollen samt förändrad kroppsfunktion. För den stomiopererade 
individen kunde detta leda till en förändrad kroppsbild (16). Större delen av de individer 
som blev stomiopererade upplevde en förändrad kroppsbild (16-24). Ett stort antal 
stomiopererade individer upplevde, som en del av den förändrade kroppsbilden att de 
aldrig var rena, utan att de ständigt kände sig smutsiga (21). Det förekom även känslor 
som försämrat självförtroende och självrespekt efter stomioperationen (17). Den 
förändrade kroppsbilden kunde även göra att individer upplevde sig vara annorlunda 
och onormala (17, 24), detta kunde medföra att individen drog sig undan och undvek 
sociala situationer. Individerna i studien oroade sig för hur individerna i omgivningen 
skulle uppfatta deras kropp efter stomioperationen. Den stomiopererade individens egen 
kroppsbild påverkades av vad individen trodde att omgivningen såg som en normal 
kropp samt hur den egna kroppen uppfattades (24). En stor oro för de kroppsliga 
förändringarna som stomioperationen kunde resultera i identifierades hos individerna i 
en studie både före och efter utskrivningen från sjukhuset (20). En studie visade på ett 
samband mellan hur den stomiopererade individen uppfattade sin kroppsbild och hur väl 
individen anpassade sig till livet med en stomi. Anpassningen till stomin gick lättare om 
individen inte upplevde en så stor förändrad kroppsbild (19). En känsla av att något var 
förlorat var vanligt bland individerna efter stomioperationen, främst var det en 
kroppsdel och en kroppsfunktion som upplevdes vara förlorat (24). För individer som 
genomgick en planerad stomioperation var anpassningen till den förändrade 
kroppsbilden lättare än för de individer som opererades akut (16).  
 
Individer med en stomi behövde lära sig att anpassa sig till förändringarna i sättet att 
tömma tarmen och den förändrade kroppsbilden (23). Anpassningen till livet med en 
stomi och den förändrade kroppsbilden gick enligt en studie lättare om individen 
upplevde god hälsa efter stomioperationen (16) En studie visade att en viktig del för att 
lättare kunna acceptera och hantera sin förändrade kroppsbild var att vården bestod av 
personal från olika yrkesgrupper, till exempel stomisjuksköterska, psykolog och kirurg 
(21). Emotionellt stöd och rådgivning borde enligt en studie vara en del av vården för 
stomiopererade individer för att underlätta anpassningen till den förändrade 
kroppsbilden (16). För att kunna acceptera kroppsförändringarna efter en stomioperation 
spelade även de kulturella attityderna till kroppen, kroppsuppfattningen och sexualiteten 
en stor roll (25). I en studie uppgav flera av de stomiopererade individerna som var gifta 
att partnerns stöd spelade en viktig roll för anpassningen till den förändrade 
kroppsbilden (24). Partnern upplevde enligt en annan studie att individen efter 
stomioperationen fick både en förändrad kropp och blev förändrad som person (18).  
 

Instrumentella aspekter 
 
Större delen av individerna som genomgått en stomioperation upplevde att det uppstod 
problem med de instrumentella aspekterna, de vanligast förekommande problemen var 
läckage, lukt och ljud från stomin (16, 18-20, 24-34). Då individer inte längre kunde 
styra sin avföring upplevde flera att de förlorat en av sina grundläggande mänskliga 
funktioner (22). Upplevelsen av att okontrollerat sprida en otrevlig lukt var ett stort 
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problem för stomiopererade individer (16, 20, 24, 27, 29, 31-32). I en annan studie var 
det endast ett fåtal individer som upplevde att de luktade illa, men i denna studie var 
frågeställningen till individerna om de upplevde att de luktade illa konstant (28). Ett 
problem var även de okontrollerade ljuden från stomin (16, 18, 25, 30, 32). Osäkerheten 
över att stomin skulle läcka, lukta eller låta var de mest negativa aspekter av att leva 
med en stomi enligt individerna i ett par studier (17, 32). Läckage och lukt var i en 
annan studie huvudorsakerna till att flera stomiopererade individer upplevde avsmak 
och skam inför sin stomi (31). Det var inte ovanligt att läckage från stomin uppstod 
mellan huden och bandaget eller genom att bandaget sprack. Läckage var ett stort 
orosmoment för individer med en stomi (16, 20, 24-25, 29, 31-34). Enligt resultatet av 
en studie hade de individer med en ileostomi större problem med läckage än de med en 
kolostomi, på grund av att tarminnehållets konsistens var tunnare (28). I en annan studie 
uppgav dock individer med ileostomi att stomibandaget fungerade bra eller mycket bra 
(35). Det nämndes även i andra studier att stomibandagen var väl fungerande (28, 32). 
Andra orosmoment de stomiopererade individerna led av var bland annat rörande 
sömnen och lämpliga kläder. Sömnproblemen var relaterade till att stomibandaget 
skulle skadas eller lossna under natten (20). Individerna kunde uppleva problem vid 
valet av kläder då de var rädda för att kläderna skulle trycka mot och eventuellt skada 
stomin eller bandage (17). Ett annat stort orosmoment för stomiopererade individer var 
att stomibandaget skulle synas genom kläderna (17, 33). Flera stomiopererade individer 
upplevde även besvär av att stomibandaget fylldes med luft (28). I en studie upplevde 
flera kvinnor att de på grund av sin stomi inte längre kände sig rena (22).  
 
Det vanliga problemet med gaser som stomiopererade individer upplevde gick att 
minska med hjälp av att individerna undvek vissa livsmedel (35-37). Majoriteten av 
individerna i en studie uppgav att de hade förändrat kosten efter stomioperationen, en 
tredjedel undvek gasbildande livsmedel (35). I en annan studie var det endast ett fåtal 
som följde en diet på grund av sin stomi, men studien visade att de flesta vid behov 
undvek vissa typer av livsmedel, till exempel gasbildande livsmedel (36). Flera av 
individerna i en studie upplevde att ileostomin hade begränsat deras dagliga liv genom 
att de till exempel inte kunde äta och dricka vad som helst (35). Informationen från 
sjuksköterskor om lämpliga och olämpliga livsmedel efter stomioperationen upplevdes 
vara otillräcklig av flera individer i en studie (37).   
 
Hudirritation var vanligt bland stomiopererade individer (17, 28, 32, 34). Problem som 
kunde uppstå för individerna var att det kliade under bandaget samt att huden blev 
irriterad under och runt stomibandaget (17, 28). En studie visade att flera av de 
stomiopererade individerna även hade fått utslag under och runt bandaget (28). Flera 
stomiopererade individer ansåg att det var viktigt att lägga tid på att sköta huden under 
stomibandaget (32). Läckage och problem med att stomibandaget sprack eller släppte 
från huden var som tidigare nämnts vanliga problem stomiopererade individer led av. 
Risken för detta var stor under natten (32-33), om bandaget var fullt eller om 
tarminnehållet var mycket tunt. Åtgärder som de stomiopererade individerna vidtog för 
att undvika sådana problem var därför att tömma bandaget innan sänggång, byta 
förband regelbundet eller att de undvek livsmedel som orsakade tunt tarminnehåll (33).  
 
Standarden på de offentliga toaletterna upplevdes ibland av de stomiopererade 
individerna i en studie som bristfällig, främst på grund av det trånga utrymmet och 
saknandet av handfat (35). Flera individer tyckte att det var genant att byta sin 
stomibandaget på de offentliga toaletterna då det luktade starkt från avföringen (17, 35). 
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Flera individer i olika studier tyckte att resandet hämmades efter stomioperationen och 
att det krävdes stora förberedelser inför resor (18, 26, 28). Majoriteten av individerna i 
en av studierna upplevde dock inte att stomin hade påverkat eventuella resor i stor 
utsträckning (28). 
  
De stomiopererade individerna var efter operationen oroliga för hur det dagliga livet 
med en stomi skulle fungera, de upplevde att de behövde mycket information om 
lämplig kost, kläder och att sköta stomin hemma (31). För att kunna återgå till sitt 
dagliga liv efter en stomioperation var det viktigt för individerna att lära sig att tekniskt 
hantera sin stomi och att acceptera den förändrade kroppsfunktionen (33). Vissa hade 
dock problem med att byta sitt stomibandage (22, 24). Den förändrade 
kroppsfunktionen gjorde att de stomiopererade individerna upplevde att de återigen 
behövde lära sig toaletträning (33). Bland tidigare feacesinkontinenta individer gav 
stomioperationen en högre känsla av kontroll över sitt dagliga liv, de upplevde inte 
heller att stomin begränsade deras liv (26). 
 

Psykologiska aspekter 
 
Individer som blev stomiopererade upplevde stora förändringar i kroppens funktioner, 
vilket ökade risken för att de kunde drabbas av depression (24, 29, 33). De känslor som 
individerna kunde uppleva inför stomin var skam, hat, oro, ilska, motvilja, avsmak och 
att den var frånstötande (17, 24, 33). Bland nyopererade individer var dessa känslor och 
upplevelser vanligare än bland dem som haft sin stomi under en längre tid (33). Flera 
individer som genomgick en stomioperation upplevde nya stressfaktorer som de fick 
lära sig att leva med (38). En studie visade att det var dubbelt så vanligt bland män som 
bland kvinnor med någon grad av depressiva symtom. Det var främst under den första 
tiden efter operationen som män hade störst risk för depressiva symtom. Sjuksköterskan 
borde därför enligt studien vara extra uppmärksam på detta, då tidig identifiering av 
psykiska problem gav möjlighet för adekvat och effektiv behandling. Vidare indikerade 
studien att stomiopererade individer över 50 år kunde drabbas av psykiska problem 
(29). I en annan studie framkom att det var få individer som upplevde psykologisk 
ångest eller oro efter stomioperationen (23).   
 
Den psykologiska anpassningen till stomin var för flera individer en viktig del (19, 24), 
främst för att underlätta för individen att acceptera förändringarna i kroppsbilden efter 
stomioperationen. Några faktorer som psykologiskt kunde påverka den stomiopererade 
individen var det sociala nätverket, stödet från familj och hur väl individen accepterade 
sin nya kroppsbild (19). För att motverka de psykologiska problem som stomiopererade 
individer kunde drabbas av var det viktigt med adekvat undervisning och träning i att 
sköta sin stomi samt specialistrådgivning med långtidsuppföljning (39). Psykologiskt 
stöd var en viktig del för att de stomiopererade individerna skulle kunna acceptera de 
kroppsliga förändringarna samt att de lättare skulle kunna anpassa sig till livet med en 
stomi (19). Alla stomiopererade individer i en studie uppgav att de ville prata med 
någon om sina problem men det behövde inte nödvändigtvis vara en psykolog (32). De 
utmaningar som livet med en stomi förde med sig kunde upplevas av individerna som 
stressande, att sedan inte kunna hantera stressen kunde i sin tur leda till depression. För 
att undvika detta var det av stor vikt att individen utvecklade egna väl fungerande 
copingstrategier. Effektiva copingstrategier som individerna använde sig av i en studie 
var självtillitsfulla och optimistiska strategier (38). Genom att fokusera på att övervinna 
rädslan för läckage, lukt och gaser kunde individerna enligt en studie undvika 
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psykologiska problem (39). Det var viktigt för individerna i en annan studie att undvika 
att visa depressiva sidor och tankar för sin familj (32). Trots den psykiska påverkan 
efter en stomioperation var det i en studie få kvinnor som hade fått professionell 
psykologisk hjälp eller stöd (22). 
 

Sociala aspekter 
 
Det sociala stödet från familj och vänner upplevdes av flera stomiopererade individer 
vara av stor betydelse för deras förmåga att anpassa sig till livet med stomin (19, 24, 
31). Några av de mänskliga behoven som identifierades i en studie var att ha en god 
relation till sin familj och att kunna återgå till sina sociala roller (31). Stödet från familj 
och partner upplevdes vara mycket bra av individerna i en studie (28). Det sociala stödet 
upplevdes som viktigare för anpassningen till livet med en stomi för dem som var 62 år 
eller yngre än de som var 63 år eller äldre (19). Enligt stomiopererade individer i en 
studie upplevde de att det var lättare för deras familj att acceptera stomin om individen 
själv visade en positiv attityd och acceptans gentemot sin stomi (31). Stomiopererade 
individer bekymrade sig för hur de skulle berätta för individer i deras omgivning om 
stomin, även valet av vilka individer som skulle få ta del av informationen upplevdes 
svårt. Rädslan för de reaktioner som dessa individer eventuellt skulle visa gjorde att det 
upplevdes svårt för den stomiopererade individen att berätta om sin stomi. De flesta 
individer i studien upplevde dock inga problem när de väl hade berättat för individer i 
sin omgivning om sin stomi (17). Individerna i denna studie samt i ytterligare ett par 
studier upplevde inte att relationen med familj och släkt hade förändrats efter 
stomioperationen (17, 23, 31). Det fanns en studie som visade att individer skämdes för 
stomin och försökte dölja den för sin familj (31). 
 
Det var vanligt att det sociala livet av olika anledningar begränsades för individen efter 
en stomioperation (16-18, 20, 24, 32-34). Rädslan för att stomibandaget skulle synas 
under kläderna, att det skulle lukta eller läcka gjorde att många stomiopererade 
individer begränsade sina sociala liv, drog sig undan från vissa sociala situationer eller 
helt isolerade sig (16-17, 33-34). Det fanns flera faktorer till att stomiopererade 
individer isolerade sig, till exempel dåligt självförtroende, social osäkerhet, läckage från 
stomin och svårigheter att anpassa kläderna till stomin (34). Flera av de stomiopererade 
individerna bekymrade sig för att vara en börda för andra (27). I en studie framkom att 
stomiopererade män i högre grad hade problem med sociala situationer än kvinnor (29). 
Oron för att stomibandaget skulle läcka eller gå sönder gjorde att de stomiopererade 
individerna behövde bära med sig en extra uppsättning av kläder och stomibandage 
(33). Majoriteten av individerna i ett par studier upplevde att stomin hade begränsat 
deras sociala aktiviteter (18, 24). På grund av stomin gav flera individer upp aktiviteter 
som till exempel cykling, dans, middagar med vänner, resor och fester (18). Vissa 
aktiviteter hämmades på grund av att rörligheten efter stomioperationen blev begränsad 
(35). Andra aktiviteter som individer slutade med var att simma, basta och duscha på 
offentliga platser, detta för att de upplevde obehag av att visa sin kropp (17). Obehaget 
av att behöva byta eller tömma stomibandaget på offentliga toaletter eller i andras hem 
kunde även göra att de stomiopererade individerna begränsade sina sociala liv (20). 
Begränsningarna i det sociala livet skulle enligt en studie kunna hindras genom att de 
stomiopererade individerna fokuserade på att övervinna rädslan för läckage, lukt och 
gaser från stomin (39). Genom att stomiopererade individer upplevde styrka och 
säkerhet i de dagliga funktionerna minskade risken för de sociala problem som kunde 
uppstå efter en stomioperation (40). Ytterligare ett sätt att motverka sociala problem var 
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att de stomiopererade individerna lärde sig hantera stomin och att de fick 
specialistrådgivning (39).   
  
Det fanns även de som upplevde positiva eller inga förändringar i det sociala livet (16, 
19, 23-26, 35), detta var oftast beroende av individens situation före stomioperationen 
(25-26). Största delen av deltagarna i flera studier uppgav att stomioperationen inte hade 
påverkat deras dagliga liv, sociala situation, fritidsaktiviteter eller familjeliv (16, 19, 23, 
35). Trots att stomiopererade individer upplevde att de oroade sig för läckage och andra 
praktiska problem med stomin när de befann sig i olika sammanhang utanför hemmet, 
var det flera som inte ville tillåta stomin att begränsa det sociala livet (16). För individer 
som före stomioperationen led av facesinkontinens eller svåra skov av inflammatoriska 
tarmsjukdomar var upplevelsen att stomin hade underlättat och förbättrat deras sociala 
liv. Risken för läckage av avföring fanns fortfarande med stomin, men hade minskat 
betydligt (25-26).  
     
Majoriteten av individerna i en studie upplevde inte att stomin hade påverkat deras 
arbete eller chansen att få ett arbete (28). I en annan studie visades dock att det var ett 
stort orosmoment för individerna att återgå till arbetet efter en stomioperation (20). 
Orsaker till att individer började arbeta igen efter operationen var att de inte upplevde 
några begränsande symtom av stomin, att återgå till arbetet gjorde att de fick känslan av 
ökat självförtroende och självständighet (16). Individer med fysiskt krävande arbete 
oroade sig dock för att gå tillbaka till arbetet på grund av rädslan för att skada eller 
förstöra stomin (17, 35). Efter stomioperationen var det därför viktigt för individerna att 
tidigt identifiera möjligheterna att återgå till sina arbeten (16).  
   

Sexuella aspekter 
 
Sexualiteten var en viktig del av de mänskliga behoven för individerna i en studie (31). 
I ett par studier betonades att de sexuella behoven var en lika viktig del av livet för 
stomiopererade individer som för andra individer (27, 33). All sexuell njutning var dock 
beroende av att individen kunde slappna av och ge sig hän, men detta ansågs endast vara 
möjligt om individen från början upplevde kontroll över sin kropp och kände sig trygg i 
sin kropp och sin sexualitet (25). För stomiopererade individer fanns det många problem 
med sexualiteten som kunde uppkomma efter stomioperationen (18, 20, 22, 24-25, 27-
28, 31-33, 39). De problem som individerna kunde uppleva var till exempel rädsla för 
intimitet, minskad sexuell lust och minskad attraktivitet efter stomioperationen (27). 
Flertalet bland både män och kvinnor upplevde att de hade blivit mindre attraktiva efter 
stomioperationen (17, 22, 27, 32). Ett stort bekymmer för individerna i ett par studier 
var att de hade svårt att slappna av och skämdes över sin kropp i intima situationer (22, 
31). Kvinnorna i en av studierna berättade att sjuksköterskor sagt till dem att de så 
småningom inte längre skulle tänka på att stomin var där, men kvinnorna i studien 
upplevde inte att det stämde (22). Några av de stomiopererade individerna uppgav att 
stomibandaget hämmade deras sexuallitet (25, 32). Anledningen till detta var dels för att 
de kände sig oattraktiva och osäkra på sig själva på grund av den förändrade 
kroppsbilden (32), och dels för att stomibandaget i sig betraktades som sexuellt 
avtändande då det var en förvaring för avföring (25). I en studie fick individer både före 
och efter utskrivning från sjukhuset skatta de problem med stomin som de bekymrade 
sig mest för. Sexuella problem skattades högt före utskrivningen, individerna oroade sig 
för bland annat den sexuella lusten, att ha sexuellt umgänge, den fysiska förmågan att ha 
sex och relationen med partnern. Efter utskrivningen var det endast att ha sexuellt 
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umgänge som bekymrade dem (20). Det var enligt en annan studie viktigt att individen 
redan på sjukhuset fick hjälp att se möjligheterna att återgå till de sexuella aktiviteterna 
(16). 
 
Det var främst rädslan för hur den sexuella partnern eventuellt kunde uppfatta stomin 
som oroade de stomiopererade individerna (18, 20, 22, 25, 33). Den sexuella lusten 
kunde hämmas av rädslan individer upplevde för att stomin skulle läcka, lukta eller låta 
inför partnern. Även om partnern hade klargjort att stomin inte var något problem så 
upplevde ändå de stomiopererade individerna de intima situationerna som generande 
och obekväma (25). Flera kvinnor såg sig själva som oattraktiva med stomin och 
försökte dölja den för sin partner. Vilket kunde ta sig uttryck genom att de släckte ljuset 
och stängde om sig till badrummet (22), det var även vanligt att de köpte döljande 
underkläder (22, 25). Flera av de stomiopererade individerna upplevde dock att partnern 
varit accepterande, hjälpande, stöttande och förstående (35). Det fanns även partners till 
de stomiopererade individerna som hade svårt att acceptera stomin, vilket resulterade i 
att den sexuella lusten minskade och att de blev mer reserverade (18, 25). Kontakten 
med stomibandaget och rädslan för att det skulle spricka gjorde partnern osäker i det 
sexuella förhållandet (25). Förändringar i relationen och sexuella problem efter en 
stomioperation upplevdes följaktligen av båda parter i förhållandet (18).  
 
Problemen med sexualiteten visade sig i en studie vara störst hos individer utan fast 
sexuell partner (33). En annan studie visade att kvinnor som var utan partner och 
upplevde svårigheter i förhållanden innan stomioperationen även såg detta som ett stort 
problem efter operationen (24). För individer utan partner gjorde rädslan för att bli 
avvisad på grund av sin stomi att de inte vågade inleda sexuella relationer (33). De 
stomiopererade individerna kände sig även osäkra på hur de skulle berätta för den nya 
partnern att de hade en stomi (25).  
 
Det fanns studier som visade att majoriteten av individerna inte upplevde att stomin 
hade påverkat deras sexualitet och sexuella relationer (23, 35), dock fanns det individer 
i den ena studien som även hade upplevt positiva respektive negativa förändringar i 
sexualiteten (35). Individer i en annan studie uppgav att de haft problem med 
sexualiteten, men sedan kunnat övervinna dessa problem (25). I en annan studie uppgav 
de stomiopererade kvinnorna att även om de själva inte haft problem med sin sexualitet, 
så kunde det vara ett problem för deras partner (22).  
 
Det fanns även fysiska sexuella problem stomiopererade individer kunde drabbas av 
(16, 18, 28, 31). De flesta stomiopererade kvinnorna i en studie led av smärta och 
nedsatt vällust vid samlag (28). En stor del av de män som gick igenom en 
stomioperation blev enligt ett par studier impotenta, detta upplevdes som ett stort 
problem av männen (16, 28, 31). Några män som upplevde impotens sökte därför 
professionell hjälp och rådgivning (16).  
 
De stomiopererade individerna upplevde att information om sexuella problem var en 
viktig del för att lättare kunna acceptera sin stomi (31). Individerna i en studie upplevde 
att det fanns brister i informationen från sjuksköterskor om de sexuella problem som 
kunde uppstå efter stomioperationen (18).  Flera individer var missnöjda med 
möjligheten att få tala med stomisjuksköterskan om sin sexualitet efter 
stomioperationen (37, 41). Anmärkningsvärt var dock att deltagarna i en studie inte 
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tyckte att detta ämne var bland det viktigaste. En orsak till detta skulle kunna vara att 
den studien genomfördes på sjukhuset inte så lång tid efter stomioperationen (41). 
 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
Artikelsökningen genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed, dessa sökningar 
resulterade i ett för författarna tillfredsställande material. De sökord som ursprungligen 
användes utgick från upplevelsen av att leva med en stomi, det vill säga orden ostomy 
och experience. Ytterligare sökord identifierades vidare vid genomläsningen av de 
funna abstrakten. De slutgiltiga sökorden som användes bedöms av författarna som 
adekvata för litteraturstudiens syfte. Studien styrks av att samma artiklar återkom vid 
olika sökkombinationer. Endast sökningar som resulterade i artiklar som används i 
litteraturstudiens resultat redovisas i sökhistoriken (tabell 1). Ingen artikel erhölls 
genom manuell sökning, vilket anses vara en styrka för artikelsökningen. I urvalet av 
resultatartiklarna uteslöts artiklar som handlade om andra typer av stomier än kolostomi 
och ileostomi, kontinenta stomier och där studierna handlade om barn. 
Litteraturstudiens trovärdighet styrks enligt författarna av att flera resultatartiklar visar 
på liknande resultat. Litteraturstudien syftar inte till att dra generella slutsatser utan 
endast till att beskriva och sammanfatta forskning inom området. 
 
Sverige är det land som har högst representation bland studierna i resultatartiklarna, 
vilket anses vara en styrka för litteraturstudien då det troligen är inom den svenska 
hälso- och sjukvården som litteraturstudiens resultat kommer att användas. Vidare är 16 
av artiklarna från Europa och sju från Nordamerika. Hälso- och sjukvården i dessa 
länder bedöms av författarna likna den svenska hälso- och sjukvården. Tre artiklar har 
studier som gjorts i andra länder, dessa länder är Australien, Chile och Israel. Artiklarna 
motsvarar litteraturstudiens syfte och bedöms därför av författarna vara användbara i 
studien.    
 
I artikelsökningen gjordes ursprungligen ingen begränsning av artiklarnas 
utgivningsdatum, men en begränsning gjordes i vissa fall då sökresultatet blev för stort. 
I ett senare skede gjordes ett par artikelsökningar i syfte att aktivt söka efter mer aktuell 
forskning. Utav de 26 resultatartiklarna är sju artiklar äldre än tio år, dessa upplevs dock 
fortfarande vara aktuella då upplevelserna för individen av att bli stomiopererad inte har 
förändrats nämnvärt genom åren. De liknande resultaten från de äldsta och nyaste 
artiklarna bekräftar detta. Författarna tror visserligen att samhällets attityder till 
kroppsideal och förhållningssätt till kronisk sjukdom kan ha förändrats. Dessutom tror 
författarna att utvecklingen har gjort att stomibandagen har förbättrats. Trots dessa 
faktorer bedöms de sju artiklarna kunna tillföra data till resultatet i litteraturstudien, då 
de stämmer väl överens mot syftet. De äldsta artiklarna är från 1991 och den nyaste är 
från 2006, 14 artiklar är från 2000-talet. Författarna bedömer att litteraturstudien bygger 
på adekvat forskning.  
 
Utav artiklarna i litteraturstudien var 14 kvantitativa och 12 kvalitativa. De kvalitativa 
artiklarna beskriver individers upplevelser och erfarenheter av att leva med en stomi, 
vilket överensstämmer med litteraturstudiens syfte. De kvantitativa artiklarnas fördel är 
att flera av dem har ett stort antal deltagande individer, vilket underlättar för 



 14 

generalisering. Nackdelen är att individerna inte haft möjligheten att fritt kunna berätta 
om sina upplevelser, utan var begränsade till frågeformulärens frågor och 
svarsalternativ. Det är lämpligt för den här typen av studier, som fokuserar på individers 
upplevelser av en viss situation, att använda sig av kvalitativa artiklar. Det upplevs dock 
positivt att representationen av kvalitativa och kvantitativa artiklar är i det närmaste 
likvärdig. Genom att de kvantitativa artiklarnas resultat stämmer med de kvalitativas 
stärks de kvalitativa artiklarnas tillförlitlighet. Det är en brist för litteraturstudien att inte 
samtliga, av författarna valda, artiklar fick möjlighet att representeras i studiens resultat. 
Sex av de beställda artiklarna kunde inte erhållas från biblioteket, då dessa artiklar 
skulle ta för lång tid och kostnaden bli för stor.  
 

Resultatdiskussion 
 
Samtliga artiklar i litteraturstudiens resultat är granskade utifrån Willman, Stoltz och 
Bahtsevanis granskningsmall för kvantitativa och kvalitativa artiklar (42), dessa 
granskningar redovisas i angiven ordning.  
 
Bland de 14 kvantitativa artiklarna har alla utom artikel 26 ett tydligt beskrivet syfte. I 
nio av artiklarna framgår tydligt att studierna är etiskt godkända, de kvarvarande 
artiklarna 19, 26, 28-29 och 40 bedöms ändå av författarna som användbara för 
litteraturstudien. Den vanligast förekommande urvalsmetoden är att individerna 
värvades genom ett konsekutivt urval, vanligtvis genom sjukhus eller stomiförening. En 
studie, artikel 36, använde sig av annonsering i en tidning som gavs ut av en 
stomiförening. I artikel 26 användes båda de ovan nämnda urvalsmetoderna. 
Bortfallsanalysen är väl beskriven i nästan samtliga artiklar, i sju av artiklarna var det 
tio procent eller mindre av deltagarna som föll bort, dessa artiklar är 29-30, 34-36 och 
38-39. I artikel 19 beskrivs att när 15 av de deltagande individerna dog ersattes de av 15 
nya, i övrigt redovisas inget bortfall. Författarna anser att det är tvivelaktigt att ersätta 
de ursprungliga deltagarna utan att beskriva om de hade påbörjat sin medverkan i 
studien. Resterande artiklars bortfall låg mellan 16 och 30 procent. Författarna anser att 
det är en styrka för litteraturstudiens resultat att studiernas bortfall inte är stort. Studien 
med 30 procent bortfall, artikel 40, är en fyraårsuppföljning, vilket kan förklara det stora 
bortfallet. De flesta artiklar använde sig av vetenskapligt granskade instrument. Ett 
instrument som förekom flera gånger var SF-36 som mäter hälsa och livskvalitet. I sex 
artiklar, 19, 28, 30 och 34-36, användes egen konstruerade instrument. Författarna var 
först kritiska till dessa instrument, men då instrumenten i artiklarna beskrivs utförligt 
anses tillförlitligheten god. Den statistiska dataanalysen är väl beskriven i alla artiklar 
förutom i artikel 26. Författarna är kritiska till att artikel 26 har en kort 
metodbeskrivning, men då urval och instrument är tydligt beskrivet värderar författarna 
ändå artikeln som lämplig för litteraturstudien.  
 
Bland de 12 kvalitativa artiklarna upplever författarna att endast tre artiklar, 16, 21 och 
33, har otydligt beskrivet syfte. I hälften av artiklarna, 16, 21-22, 25, 31 och 33, 
framkommer det inte tydligt om artiklarna är etiskt godkända. Författarna anser att detta 
är en stor brist för artiklarna eftersom det då är osäkert om de blivit etiskt godkända 
eller om den informationen medvetet utelämnats från artikeln. Majoriteten av artiklarna 
beskriver att de genomförde sitt urval med hjälp av ett konsekutivt urval, vanligtvis 
genom sjukhus eller stomiförening. En artikel, 33, använde förutom denna metod även 
ett teoretiskt urval. Annonsering användes i artikel 25 för att rekrytera individer. Artikel 
16 och 40 saknar ett väl beskrivet urval, i artikel 16 saknas även en tydligt beskriven 
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metod för datainsamling och dataanalys. Författarna är kritiskt inställda till denna 
artikel, men trots bristerna i metodbeskrivningen anses innehållet lämpligt för 
litteraturstudiens resultat. Alla artiklar med undantag för artikel 16 har en väl beskriven 
metod för datainsamling. En tydligt beskriven dataanalys kunde även det noteras i de 
flesta artiklar, undantagen är 16 och 21. Den sammanfattade bedömningen av alla 
resultatartiklarnas kvalitet skattas av författarna som bra.   
 
Stomioperationen kan medföra både fysiska, psykiska och sociala förändringar för 
individen. De individer som blir stomiopererade upplever alla livet med en stomi på 
olika sätt.   
  
Kroppsbilden omfattar enligt litteraturen hur en individ tänker, känner och uppfattar sin 
kropps utseende samt kroppens fysiska funktioner (3-4). Litteraturstudiens resultat visar 
att stomioperationen innebär en förlust av en kroppsdel och en kroppsfunktion, det är 
därför mycket vanligt att stomiopererade individer upplever en förändrad kroppsbild 
(16-24). Negativa konsekvenser som detta kan leda till för individen är försämrat 
självförtroende och självrespekt samt upplevelse av att vara annorlunda och onormal 
(17, 24). En studie visar även ett samband mellan uppfattad kroppsbild och hur väl 
anpassad individen är till livet med en stomi. Anpassningen till stomin går lättare om 
individen inte upplever stor förändrad kroppsbild eller om individen accepterar sin 
förändrade kropp (19). Stomin kan enligt författarna medföra en förändrad kroppsbild 
för den stomiopererade individen, och att detta är en belastning för individen då det kan 
leda till svårigheter att anpassa sig till livet med en stomi. Försämrat självförtroende och 
upplevelsen av att vara annorlunda och onormal på grund av den förändrade 
kroppsbilden kan även de vara faktorer som leder till en sämre anpassning. Flera 
individer upplever en förändrad kroppsbild efter stomioperationen, detta skulle då 
betyda att många har svårt att anpassa sig till livet med en stomi. Enligt författarna kan 
det vara av stor vikt för den stomiopererade individen att få samtala om sina känslor 
kring den förändrade kroppsbilden. Både psykologer, stomisjuksköterskor och 
allmänsjuksköterskor kan enligt författarna vara lämpliga för denna uppgift. Resultatet i 
litteraturstudien bekräftar möjligheterna för olika yrkesgrupper att bidra med samtal och 
stöd till individen (16, 21). Enligt litteraturen kunde individer som hade varit med och 
valt vilken sorts stomi och var den skulle placeras få mindre problem med den 
förändrade kroppsbilden (4).    
    
Litteraturen visade att samhällets och omgivningens bild av idealkroppen kunde 
påverka individens kroppsbild (3-4, 7-8). Litteraturstudiens resultat visar dock endast att 
en studie funnit att kroppsbilden påverkas av omgivningen (24). Enligt författarna kan 
detta antingen tyda på att det inte är så vanligt att individens kroppsbild påverkas av 
omgivningen eller att resultatartiklarna inte belyser hur samhället påverkar vilken 
kroppsbild individen har.    
 
Litteraturen visade att individer som genomgått en stomioperation kunde uppleva 
problem med okontrollerade ljud och lukter från stomin, även läckage och rädslan för 
läckage kunde upplevas som stora problem (3). Litteraturstudiens resultat bekräftar att 
det är mycket vanligt att det uppstår instrumentella problem med stomin. De vanligaste 
förekommande problemen enligt resultatet är läckage, lukt och ljud från stomin (16-18, 
20, 24-34). Flera individer beskriver att det är osäkerheten över om och när stomin skall 
läcka, lukta och låta som är de mest negativa aspekterna av att leva med en stomi (17, 
32). Författarna tror att de flesta individer i dagens samhälle ser eliminationen som en 
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privat angelägenhet som inte skall synas eller låta inför andra individer. Efter 
stomioperationen förändras detta då tarmtömningen blir okontrollerad. Stomiopererade 
individer kan på grund av lukt och läckage uppleva att det är jobbigt att vistas bland 
andra individer. Författarna tror att de instrumentella problemen för stomiopererade 
individer består till lika del av den verkliga händelsen, att det till exempel läcker, som 
rädslan och oron för om och när det skall hända. Den rädslan kan vara energikrävande 
och påfrestande för individen och gör att individen upplever det svårt att slappna av.    
 
Enligt resultatet i litteraturstudien kan problemen med gaser minskas genom att 
individen undviker gasbildande livsmedel. Flera individer uppger även att de ibland 
undviker gasbildande livsmedel (35-37). Efter stomioperationen upplever flera 
stomiopererade individer att informationen från sjuksköterskor om lämpliga och 
olämpliga livsmedel är otillräcklig (37). Författarna anser att det är viktigt att 
sjuksköterskan ger individen information om livsmedel för att kunna minska besvären 
av lukt och gaser. Det finns flera råd om livsmedel som sjuksköterskan enligt författarna 
bör erbjuda till varje individ med en stomi, till exempel att undvika kål, bönor och lök. I 
litteraturen betonas det att sjuksköterskan borde tillhandahålla råd om livsmedel som 
minskar gaser (3). 
 
Litteraturstudiens resultat visar att kläder är ett stort orosmoment för stomiopererade 
individer, främst på grund av rädslan för att stomibandaget skall synas, men även för att 
kläderna skall trycka mot eller skada stomibandaget (17, 33). Litteraturen visade att 
individen borde vara delaktig i beslutandet av var på magen stomin skulle placeras, då 
placeringen hade en stor betydelse för till exempel möjligheten att kunna fortsätta bära 
sina kläder (3, 5). Författarna har förståelse för att problemet med kläder är stort efter 
stomioperationen, även då det är ett materiellt problem kan det upplevas vara besvärligt 
för individen. För att underlätta dessa problem tror även författarna att det är viktigt att 
individen får vara delaktig före operationen i valet av placeringen av stomin.  
 
Litteraturen visade att stomin kunde medföra psykisk sjukdom (4). I resultatet av 
litteraturstudien framkommer det att det finns individer som blir deprimerade eller 
drabbas av psykiska problem efter stomioperationen (24, 29, 33). Både depressiva 
symtom och andra känslor som skam, oro, motvilja och avsmak mot stomin är vanligare 
bland nyopererade individer än bland dem som haft sin stomi under en längre tid (33). 
Resultatet i litteraturstudien visar att få individer i en studie upplever att de fått 
psykologisk hjälp eller stöd (22). Litteraturen visade att det viktigaste sättet för 
sjuksköterskan att upptäcka och förstå individens psykiska reaktioner är genom att den 
stomiopererade individen får berätta om sina känslor och tankar kring sjukdomen (10). 
Författarna tror att sjuksköterskan ofta ser till de fysiska delarna av individen och dess 
sjukdom, till exempel att stomin läker fint och att individen lär sig det praktiska 
handhavandet av stomin. Det är viktigt att sjuksköterskan även fokuserar på individens 
emotionella behov, genom att lyssna på individens egna tankar och upplevelser. 
Författarna tror att om individen har möjlighet att samtala med någon om sina känslor 
kring stomin minskar risken för psykiska problem.     
 
För att minska risken för psykiska problem enligt litteraturen var det viktigt att 
individen fick ett stärkt självförtroende. Självförtroendet kunde stärkas av att individen 
accepterade och anpassade sig till livet med en stomi (10). Enligt litteraturstudiens 
resultat kan de psykologiska aspekterna påverkas av individens sociala nätverk, stödet 
från familj och vänner samt hur väl individen accepterar sin förändrade kroppsbild (19). 
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De psykologiska problemen kan förebyggas eller lindras genom att individen fokuserar 
på att övervinna rädslan för läckage, lukt och gaser från stomin (39). Flera 
stomiopererade individer vill samtala med någon om sina problem, men det behöver 
inte vara en psykolog (32), här anser författarna att sjuksköterskan har möjlighet att 
stötta och samtala med individen.      
 
Litteraturen visade att det sociala stödet från familj och vänner var av stor vikt för att 
lättare kunna anpassa sig till livet med en stomi (4, 7). Resultatet av litteraturstudien 
bekräftar att det sociala stödet upplevs vara mycket viktigt för de stomiopererade 
individerna (19, 24, 31). Individerna i en studie skattade till och med socialt stöd som 
ett av de viktigaste mänskliga behoven (31). Upplevelsen av hur väl det sociala stödet 
fungerar varierar mellan individer, men en studie visar att individerna upplever mycket 
bra stöd från familj och partner (28). Litteraturen visade att flera individer förväntade 
sig att aktiviteter och det sociala livet skulle försvåras efter stomioperationen (7). 
Litteraturstudiens resultat visar att det sociala livet begränsas och att vissa aktiviteter 
försvåras för flera individer efter stomioperationen. Det förekommer även att 
stomiopererade individer isolerar sig på grund av rädslan för att bandaget skall synas 
under kläderna, att det skall lukta eller läcka från stomin (16-18, 24, 33-34). Flera 
individer upplever inga förändringar i det sociala livet (16, 19, 23, 35), eller tillåter inte 
stomin begränsa de sociala aktiviteterna (16). Hur individer upplever att stomin 
påverkar deras sociala liv är i flera fall beroende av hur livet var före stomioperationen 
(25-26). Författarna anser att det sociala stödet från familj och vänner är av stor vikt för 
de flesta individer i många olika situationer i livet, dock är behovet ännu större när en 
individ drabbas av kronisk sjukdom. Då en kronisk sjukdom enligt författarna innebär 
en otrygghet i livet och en ökad medvetenhet om livets begränsningar, spelar det sociala 
stödet en mycket viktig roll, till exempel genom att ge uppmuntran, trygghet, stöd och 
bekräftelse. Litteraturen visade även att det sociala stödet hade en möjlighet av att 
tillfredsställa flera behov, till exempel trygghet (11). I linje med litteraturen anser 
författarna att individens sociala beteende beror på dess tidigare erfarenheter och 
upplevelser. Utifrån detta kan därför de olika sociala beteenden individer visar efter en 
stomioperation förklaras. Författarna har förståelse för både de individer som väljer att 
isolera sig för att inte riskera att vara annorlunda och skämmas för sin stomi, samt för de 
som inte låter stomin begränsa deras liv, trots att risken finns för att göra bort sig. 
 
I WHO:s definition av sexualitet betonas att sexualiteten är ett viktigt grundbehov för 
alla människor (6, 8). Litteraturen visade även att sexualiteten var lika viktig för 
individer med kronisk sjukdom som för andra individer (7-8, 13). Litteraturstudiens 
resultat bekräftar att de stomiopererade individerna upplever att sexualiteten är en del av 
de mänskliga behoven (31), samt att sexualiteten är en betydelsefull del även efter 
stomioperationen (27, 33). Stomin bidrog enligt litteraturen till att flera individer kände 
sig mindre sexuellt attraktiva, vilket kunde leda till hämmad sexualitet (3, 8). I 
litteraturstudiens resultat bekräftas detta, studier visar att individer som känner sig 
oattraktiva och osäkra på sig själva kan få en hämmad sexualitet (17, 22, 25, 27, 32). En 
viktig del som framträder i litteraturstudiens resultat är att de stomiopererade 
individerna bekymrar sig mycket för vad partnern skall tycka och tänka om stomin (18, 
20, 22, 25, 33). Det är inte ovanligt att individerna vill dölja stomin för sin partner i 
intima situationer (22, 25). Studier visar att det både finns individer som upplever att 
partnern är accepterande och stöttande, men även individer som upplever att partnern är 
osäker på och har svårt att acceptera stomin (18, 25, 35). Resultatet visar att flera 
individer upplever att de inte får tillräckligt med information och möjlighet att samtala 



 18 

med sjuksköterskor om sin sexualitet efter stomioperationen (18, 37, 41). Författarna 
anser att bristen på information och möjlighet till samtal kring sexualiteten är 
oroväckande, då detta är ett stort behov hos flera stomiopererade individer. Genom att 
individen får information och får samtala om sin sexualitet både före och efter 
stomioperationen tror författarna att de sexuella problemen kan undvikas, minskas eller 
lättare hanteras. Då individen kan uppleva det genant och svårt att ta upp dessa frågor i 
samtal med sjusköterskan, är det sjuksköterskans ansvar att föra in ämnet sexualitet i 
samtalet.  
 
Enligt litteraturen var det tillfälle sjuksköterskan valde att tala med individen om dess 
sexualitet av stor betydelse. Direkt efter operationen var det inte lämpligt att ta upp 
denna fråga. Det var först när de basala behoven var uppnådda som de sexuella behoven 
kunde diskuteras (7). Litteraturen visade att stomisjuksköterskor inte kände sig trygga 
och bekväma i samtalet med individen om dess sexualitet. Osäkerhet inför de sexuella 
frågorna berodde till stor del på brist på kunskap och utbildning hos 
stomisjuksköterskorna (13). För vissa stomiopererade individer upplevdes sexuella 
frågor och problem som privata och personliga. Sjuksköterskornas hantering av dessa 
frågor borde därför vara varsam och försiktig (7). Författarna anser att det är bristfälligt 
att stomisjuksköterskor känner sig osäkra inför att samtala om ämnet sexualitet. 
Författarna kan dock förstå sambandet mellan stomisjuksköterskornas bristande 
kunskaper och osäkerhet i mötet med individen. En lösning på detta bör därför vara att 
stomisjuksköterskan får mer utbildning och kunskaper om dels ämnet sexualitet, men 
även hur det kan tas upp i samtal med stomiopererade individer. Författarna tror att 
detta även kan appliceras på allmänsjuksköterskor, som genom grundutbildningen bör 
få grundläggande kunskaper om sexualitet för att lättare kunna hantera och inte vara 
rädda för att ta upp dessa frågor.       
 
Enligt litteraturstudien kan sjuksköterskor föreslå åtgärder för stomiopererade individer 
för att underlätta för att den sexuella lusten skall öka. Det kan den göra med hjälp av att 
andra sinnen stimuleras, till exempel genom att använda doftande massageolja och 
stämningsfull musik (12). Sjuksköterskor kan även föreslå att den stomiopererade 
individen byter sitt bandage före sexuella aktiviteter, detta för att undvika och minska 
rädslan för läckage (7). Enligt författarna är det bra att sjuksköterskan ger konkreta råd 
till den stomiopererade individen om vad som vid behov kan förbättra sexualiteten. 
Konkreta råd kan vara bra för att undvika att samtalen kring sexualiteten blir allt för 
abstrakta. 
 
Omvårdnadsteoretikern Calista Roy beskrev att förändringar hela tiden skedde i 
individens yttre och inre miljö som individen behövde anpassa sig till för att främja sina 
generella behov. Adaption innebar att individen hade förmåga att reagera med 
ändamålsenlig respons på stimuli i den yttre eller inre miljön (14). Ett exempel på en 
förändring i individens miljö är enligt författarna en stomioperation, som kräver att 
individen anpassar sig både till kroppsliga, psykiska, sociala och praktiska förändringar.  
 
Enligt Roy var individen i behov av omvårdnad när individen inte hade tillräckliga 
resurser för att kunna reagera med adaption på ett visst stimuli den utsattes för. Målet 
med omvårdnaden blev då för sjuksköterskan att individen skulle kunna reagera med 
adaption. Sjuksköterskan borde alltså göra en bedömning av huruvida individens 
reaktioner på ett visst stimuli var ineffektivt eller adaptivt (14). 
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Författarna anser att individens självuppfattning kan påverkas efter en stomioperation. 
Enligt Roy var några exempel på adaption inom detta område att individen hade en 
positiv kroppsbild och sexualitet samt att individen kunde kompensera kroppsliga 
förändringar adekvat (14). För den stomiopererade individen kan det enligt författarna 
bli problem med adaptionen i alla dessa tre områden. Litteraturstudiens resultat visar att 
den förändrade kroppsbilden kan vara svår att hantera (16-24), samt att problem med 
sexualiteten kan uppstå (18, 20, 22, 24-25, 27-28, 31-33, 39).  
 
Författarna tror att det finns flera sätt för sjuksköterskan att underlätta adaptivt beteende 
hos den stomiopererade individen. Sjuksköterskan kan hjälpa individen att stärka 
självkänslan och självförtroendet för att minska emotionella problem. Vidare kan 
sjuksköterskan, för att minska individens oro inför intima situationer, erbjuda tips och 
förslag på praktiska åtgärder som kan flytta fokusen från stomin. Enligt Roy var det 
sjuksköterskans ansvar att ta upp ämnet sexualitet, denna kommunikation borde ske 
genom att använda öppna frågor och uppmärksamt lyssna på individen (14). Genom att 
erbjuda information tror författarna att sjuksköterskan kan underlätta den instrumentella 
situationen för den stomiopererade individen. För att underlätta anpassningen till den 
förändrade kroppsbilden kan emotionellt stöd och rådgivning från sjuksköterskan vara 
till hjälp för individen.   
 
Roy menade även att sjuksköterskan hade möjlighet att preventivt främja hälsa (14). För 
de stomiopererade individerna kan det enligt författarna ske genom att sjuksköterskan 
till exempel, förbereder individen på de problem som kan uppstå efter operationen, 
förmedlar kontakt med stomiförening samt uppmuntrar de adaptiva reaktionerna 
individen eventuellt uppvisar. Enligt Roy krävde de ineffektiva reaktionerna mycket 
energi från individen (14). Speciellt påtagligt blir det enligt författarna för 
stomiopererade individer som behöver mycket energi till att anpassa sig till livet med en 
stomi. För individen blir det då värdefullt att sjuksköterskan kan hjälpa till att frigöra 
välbehövlig energi genom att underlätta för individen att reagera med adaption. 
 
I litteraturstudien anser författarna att det framkommer att graden av anpassning till livet 
med en stomi i många fall är beroende av hur individens liv var före stomioperationen. 
Individerna jämför livet efter stomioperationen med hur livet såg ut före, och utifrån 
detta uppkommer upplevelserna och känslorna för stomin. Enligt litteraturstudiens 
resultat upplever individer som före stomioperationen led av facesinkontinens eller 
svåra skov av inflammatoriska tarmsjukdomar att stomin har förbättrat deras liv, till 
exempel genom att den underlättar det sociala livet. Risken för läckage av avföring från 
stomin finns fortfarande för dem, men den har minskat betydligt (25-26). Stomin 
innebär för många en ny chans i livet (33). Anpassningen till livet med en stomi kan 
även bero på hur förberedd individen är på stomioperationen. En studie visar att 
anpassningen till livet med en stomi i flera fall är svårare för individer som har 
stomiopererats akut än för dem vars stomioperation var planerad (17). Författarna anser 
att det kan vara betydelsefullt att individen får möjlighet att vänja sig vid tanken på att 
få en stomi, för att anpassningen skall gå lättare. Vissa akuta operationer är oundvikliga, 
men det finns tillfällen då det är osäkert före operationen om en stomi skall anläggas 
eller inte. Författarna tror att det i den sistnämnda situationen är en fördel om individen 
är inställd och förberedd på att en stomi skall anläggas, till exempel genom att alltid 
göra en stomimarkering före operationen. 
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Enligt en studie upplever flera individer att stomin är ett nödvändigt alternativ för att 
överleva den bakomliggande sjukdomen, dessa individer har goda förutsättningar för att 
kunna anpassa sig till de fysiska och psykiska problem som livet med en stomi kan 
medföra. För flera individer är däremot upplevelsen av stomin den motsatta, de kan till 
exempel se stomin som en fysisk stympning, dessa individer kommer antagligen att 
behöva mer stöd från stomisjuksköterskan, familj och vänner för att lättare kunna 
anpassa sig (19). Det är enligt författarna viktigt att sjuksköterskan identifierar hur 
individens inställning till stomin är, för att kunna erbjuda lämplig mängd information, 
undervisning, stöd och samtal.  
 
De stomiopererade individerna kan uppleva att de är i en kluven situation, dels att de 
lider av en livshotande sjukdom och dels att de möter alla de konsekvenser och problem 
som stomin kan medföra. Det kan vara besvärligt för vissa individer att hantera båda 
dessa svårigheter samtidigt (40). För individer som opererats på grund av cancer kan 
detta gestalta sig genom att det kan vara besvärligt att anpassa sig till både 
cancerdiagnosen och att leva med en stomi (17). Författarna anser att det kan vara svårt 
för individer att hantera känslorna inför stomin. Stomin är för individen dels 
behandlingen av den bakomliggande sjukdomen, men även orsaken till nya problem.  
 

Konklusion 
 
Litteraturstudien visar att individer som genomgått en stomioperation drabbas av 
omfattande fysiska och psykiska förändringar samt förändringar som inverkar på det 
dagliga livet. För att individen skall kunna få eller återgå till ett för individen 
tillfredsställande liv, krävs att individen accepterar och anpassar sig till livet med en 
stomi. Upplevelserna av att leva med en stomi är dock olika för varje individ som 
drabbas. Hur väl anpassningen till livet med en stomi går kan vara beroende av olika 
faktorer, till exempel hur livet såg ut för individen före operationen, tidigare 
sjukdomshistoria samt hur länge individen haft sin stomi. Det är mycket vanligt att 
individen upplever en förändrad kroppsbild efter stomioperationen. Vidare beskriver 
flera individer att de upplever läckage och gaser från stomin som ett stort orosmoment. 
Det är främst rädslan för om och när de skall drabbas av läckage, lukt eller ljud från 
stomin som oroar individerna. Efter stomioperationen kan depressiva symtom 
förekomma samt känslor som skam, motvilja och avsmak mot stomin. Flera individer 
upplever även att stomin i olika grad har hämmat deras sociala liv. Det sociala stödet 
från familj och vänner upplevs som värdefullt av de flesta stomiopererade individer. 
Slutligen upplever flera stomiopererade individer problem relaterade till sexualiteten. 
Utifrån detta kan det konstateras att många olika aspekter av individens liv påverkas av 
stomioperationen.  
 

Implikation 
 
Stomioperationen påverkar flera aspekter av individens liv. Det är därför viktigt att 
sjuksköterskans omvårdnad av individerna omfattar dessa olika aspekter. De områden 
där omvårdnaden skulle behöva stärkas är möjligheten till samtal om den förändrade 
kroppsbilden, bättre information om lämpliga och olämpliga livsmedel, att 
sjuksköterskan fokuserar på de emotionella aspekterna i samma grad som de fysiska, 
bättre information om sexuella problem samt möjligheten till samtal om individens 
sexualitet. För att uppnå detta är det av stor vikt att sjuksköterskan dels är medveten om 
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de olika behov och önskemål stomiopererade individer kan ha, och dels har adekvat 
utbildning och kunskap om stomier samt de konsekvenser stomin kan medföra. 
Sjuksköteskans kliniska arbete samt den kunskap sjuksköterskan inhämtar skall vara 
grundad på evidens, därför kan ett behov ses av ytterligare kvalitativ forskning om hur 
det är att leva med en stomi, för att öka förståelsen för individens upplevelser.   


