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Slutsats 

16 
1991 
Israel 

Cohen A.  Body image in the person in a 
stoma 

Att undersöka om det går att förutse hur 
förändringar i kroppsbilden påverkar 
stomiopererade patienter. Samt att 
undersöka om patienter kan förberedas på 
detta. 
 

Kvalitativ 
n = 5 
 

Att erbjuda rådgivning före och efter 
operation kan underlätta för den 
stomiopererade individen att anpassa 
sig till förändringarna i kroppsbilden 
och att lättare  återgå till det dagliga 
livet.  
 

17 
2002 
Sverige 
 

Persson E. 
et.al.  

Experiences of swedish men 
and women 6 to 12 weeks after 
ostomy surgery 

Att beskriva patienters upplevelser 6 till 
tolv veckor efter en stomioperation, med 
fokus på kroppsbilden. 

Kvalitativ 
n = 9 
 

En djupare förståelse för patientens 
upplevelser är viktig för att 
sjuksköterskor skall kunna stötta 
patienten i dess anpassning till sin nya 
situation.   
 

18 
2003 
Sverige 

Persson E. 
et.al. 

Spouse´s perceptions of and 
reactions to surgery for rectal 
cancer resulting in a stoma 

Att belysa makens/makans upplevelse av 
att leva med en partner som har fått 
diagnosen rektalcancer vilket resulterat i 
stomi. 
 

Kvalitativ 
n = 9 
 

Maken/makan till patienter som lider av 
rektalcancer har svårigheter att 
involvera sig i partnens sjukdom och 
sjukhusvård. 

19 
1999 
Chile 
 

Piwonka MA. 
et.al. 

A multidimensional modeling 
of predictors influencing the 
adjustment to a colostomy 

Att studera faktorer som påverkade den 
postoperativa anpassningen för patienter 
med permanent stomi.  

Kvantitativ  
n = 60 
 

Patientens acceptans till en stomi beror 
oftast på vilken information patienten 
får om egenvård och vilket 
psykologiskt stöd individen får för att 
hantera sin nya situation.  
 

20 
1996 
Canada 

Pieper B. et.al. Predischarge and postdischarge 
concerns of persons with an 
ostomy 

Att utforska vad som bekymrar 
stomiopererade patienter före respektive 
efter utskrivning från sjukhuset. Samt att 
undersöka om vissa faktorer påverkade det 
som bekymrade patienterna. 
 
 
 

Kvantitativ 
n = 67 
 
 

Likheter kunde ses mellan det som 
bekymrade patienter före respektive 
efter utskrivning från sjukhuset.  



21 
1995 
USA 
 

Walsh BA. 
et.al.  

Multidisciplinary management 
of altered body image in the 
patient with an ostomy 

Att demonstrera effektiviteten av att 
stomipatienter behandlas av ett team med 
flera yrkesgrupper. 

Kvalitativ  
n = 7 
 
 

Studien demonstrerar vikten av ett team 
med flera yrkesgrupper för att 
underlätta anpassningen för 
stomipatienter till den förändrade 
kroppsbilden. 
 

22 
2006 
Storbritannien 
 

Notter J. 
et.al. 

Preparing for loop ileostomy 
surgery: Women´s accounts 
from a qualitative study 

Att undersöka och beskriva upplevelser hos 
kvinnor som ska få en tillfällig stomi.  

Kvalitativ 
n = 50 
 

Före en stomioperation är det viktigt att 
sjuksköterskan förbereder patienten på 
att stomin medför mer än fysiska 
förändringar. 
 

23 
1996 
Canada 
 
 

Pieper B. 
et.al. 

Comparing adjustment to an 
ostomy for three groups 

Att jämföra psykosocial anpassning och 
coping mellan de med permanent stomi, 
tillfällig stomi på grund av sjukdom eller 
tillfällig stomi på grund av trauma.   
 

Kvantitativ  
n = 47 
 

Inga skillnader kunde identifieras 
mellan de tre grupperna. Alla grupper 
hade en hög grad av psykosocial 
anpassning.  

24 
1992 
Storbritannien 

Salter MJ.  What are the differences in 
body image between patients 
with a conventional stoma 
compared with those who have 
had a conventional stoma 
followed by a continent pouch? 

Att jämföra två grupper stomipatienter, den 
ena gruppen hade vanliga stomier och den 
andra hade haft vanliga stomier, med fått 
kontinenta stomier. Det som jämfördes var 
om problemen med den uppfattade 
kroppsbilden minskade hos den sistnämnda 
gruppen.  
  

Kvalitativ 
n = 7 
 

Studien visar att individer som fått en 
kontinent stomi bättre hanterar sin 
sjukdom och förändrade kroppsbild 
jämfört med de som har en vanlig 
stomi.  

25 
2005 
Australien 

Manderson L. Boundary breaches: the body, 
sex and sexuality after stoma 
surgery 

Att undersöka män och kvinnors 
upplevelser av anpassningen av stomin.  

Kvalitativ 
n = 18 
 

Stomin kan för många försämra 
självkänslan och kroppsbilden samt öka 
osäkerheten om individen själv är 
normal. Även tilliten till partnern kunde 
påverkas. 
 

26 
2005 
Storbritannien 

Norton C. 
et.al. 

Patient´s views of a colostomy 
for fecal incontinence 

Att undersöka patienters upplevelse av en 
kolostomi som behandling för 
facesinkontinens. 

Kvantitativ 
n = 69 
 

Majoriteten av de före detta 
facesinkontinenta personerna var 
positiva till stomin och den förändring  
stomin hade gjort i deras liv. 
 
 
 
 
 



27 
2003 
Sverige 

Carlsson E. 
et.al. 

What concerns subjects with 
inflammatory bowel disease 
and an ileostomy? 

Att beskriva orosmoment och saker 
individen bekymrar sig för samt att 
beskriva livskvalitét och coping strategier 
för individer med inflammatoriska 
tarmsjukdomar och ileostomi. 

Kvantitativ 
n = 21 
 

Det största bekymret  bland individerna 
med en ileostomi var intimitet. Även 
livskraften blev reducerad. Att ta upp 
dessa frågor i rådgivning kan leda till 
förhöjd livskvalitét och ökad coping 
förmåga. 
 

28 
1999 
Storbritannien 

Nugent KP. 
et.al. 

Quality of life in stoma patients Att dokumentera de problem som individen 
med stomi kan möta. För att granska 
patienternas tillfredsställelse med den 
stomivård de fått, samt att föreslå vägar för 
att förbättra framtida vård.  
 

Kvantitativ 
n = 391 
 

Studien visade att många patienter väl 
kan hantera de anpassningar som är 
nödvändiga efter en stomioperation. 
Men flera patienter upplevde stora 
svårigheter.  

29 
1994 
USA 

Mihalopoulos 
NG. et.al. 

The psychologic impact of 
ostomy surgery on persons 50 
years of age and older 

Att undersöka det psykologiska 
välbefinnandet hos äldre personer (50 år 
eller äldre) med stomi. 
 

Kvantitativ 
n = 89 
 

Äldre personer som genomgått en 
stomioperation kan uppleva negativ  
psykologisk påverkan.  

30 
2000 
USA 

Kelly AW. 
et.al. 

Disposable plastic liners for a 
colostomy appliance: A 
controlled trial and follow-up  
survey of convenience, 
satisfaction, and costs 
 

Att utvärdera effektiviteten av en 
engångsinnerpåse för kolostomiopererade 
individer som använder tvådelsbandage. 

Kvantitativ 
 n = 19 
 

Engångsinnerpåsen fungerar bäst för 
individer med lite avföring och gaser. 

31 
1991 
Storbritannien  
 
 

Deeny P. 
et.al. 

Stoma care: the patient´s 
perspective 

Att utforska hur de mänskliga behoven blev 
tillfredsställda under sjukhusvistelsen 
utifrån kolo- eller ileostomiopererade 
individers perspektiv.      
 

Kvalitativ 
n = 6 
 

En god relation mellan sjuksköterska 
och patient underlättar för 
sjuksköterskan att uppfylla patientens 
behov.  

32 
2001 
Sverige 
 

Carlsson E. 
et.al. 

Living with an ostomy and 
short bowel syndrome: 
Practical aspects and impact on 
daily life 

Att undersöka praktiska aspekter och 
påverkan på det dagliga livet för patienter 
med short bowel syndrome (SBS) och 
stomi. 
 

Kvalitativ 
n = 6 
 

De olika problem och behov patienter 
med SBS och stomi har kräver ett team 
av flera olika yrkesgrupper. 

33 
1991 
Storbritannien 
 

Kelly MP. 
et.al. 

Coping with an ileostomi Att beskriva hur ileostomi patienter 
hanterar de konsekvenser och problem som 
kan följa av en stomioperation. 

Kvalitativ 
n = 45 
 

Metoderna som individerna använder 
för att hantera problemen varierar. De 
olika sätten att hantera problemen kan 
förstås utifrån fyra nivåer. 
  
 



34 
2000 
Nederländerna 

Gooszen AW. 
et.al. 
 

Ouality of life with a temporary 
stoma 

Att belysa hur en tillfällig stomi påverkar 
patientens dagliga liv utifrån 
komplikationer och stomivårdsrelaterade 
problem.  

Kvantitativ 
n = 70 
 

Stomioperationen har en stor inverkan 
på patientens dagliga liv. Samband kan 
noteras mellan graden av 
stomivårdsproblem och graden av 
social restriktion.  
 

35 
1991 
Sverige 

Martinsson 
ES. et.al. 

Working capacity and quality 
of life after undergoing an 
ileostomy 

Att beskriva livssituationen, grad av 
sjukskrivning och arbetssituationen för 
individer med ulcerös colit och Crohn´s 
sjukdom som har fått en ileostomi. 

Kvantitativ 
n = 53 
 

När sjukdomen inte längre styr 
individens liv blir det lättare att planera 
både arbete och fritid. Men det finns 
individuella variationer beroende på 
sjukdom, komplikationer, 
arbetssituation och förmågan att 
acceptera sin situation. 
 

36 
2001 
USA 
 

Floruta CV.  Dietary choices of  people with 
ostomies 

Att ta reda på vilken information om 
matrestriktioner patienten med stomi får 
och hur de följs.  

Kvantitativ 
n = 604 
 

Många respondenter rapporterade 
problem med vissa livsmedel. 
Preoperativ undervisning och 
postoperativ uppföljning måste 
inkludera rådgivning om livsmedel. 
 

37 
2005 
Sverige 
 

Persson E.  
et al. 

Ostomy patient´s perceptions of 
quality of care 

Att bedöma vårdkvalitén ur ett 
patientperspektiv för patienter med stomi. 

Kvalitativ 
n = 91 
 

Nära samarbete mellan 
stomisjuksköterskan, dietisten, 
vårdpersonalen och kirurgen är 
nödvändigt för att förbättra 
vårdkvaliteten, vilket leder till ökad 
livskvalitet för stomipatienten. 
 

38 
2002 
USA 

Reynaud SN. 
et.al. 

Coping styles of older adults 
with ostomies 

Att beskriva copingstrategier hos äldre efter 
att de har genomgått en stomioperation. 
Samt att utforska nyttan av copingstrategier 
i samband med problemen av att få en 
stomi. 
 

Kvantitativ 
n = 27 
 

Individer med stomi använder ofta 
optimistiska copingstrategier och 
upplever att de är effektiva för att 
hantera de problem som stomin kan 
föra med sig.  

39 
2005 
Turkiet 

Karadağ  A. 
et.al. 

Colostomy irrigation: results of  
25 cases with particular 
reference to quality of life 

Att se om användandet av 
irrigationsmetoden kan bidra till en bättre 
livskvalité för stomiopererade individer. 

Kvantitativ 
n =35 
 

Irrigation kan hjälpa individer med 
kolostomi att bli mer faceskontinenta, 
det förbättrar många aspekter av 
individens livskvalitet.  
 
 



40 
1997 
Nederländerna 

Bekkers 
M.J.T.M. 
et.al. 

Survival and psychosocial 
adjustment to stoma surgery 
and nonstoma bowel resection: 
a 4-year follow-up 
 

En uppföljningsstudie gjordes efter 4 år för 
att utforska den psykosociala 
anpassningsprocessen samt överlevnad för 
stomiopererade patienter. 

Kvantitativ 
n = 68 
 

Resultatet demonstrerar behovet av 
psykologisk vägledning för patienter 
med kirurgisk behandling för 
kolorectalcancer och inflamatoriska 
tarmsjukdomar. 
 

41 
2005 
Sverige 
 

Persson E. 
et.al. 

Ouality of care after ostomy 
surgery: A perspective study of 
patients 

Att undersöka stomipatienters upplevelse 
av vårdkvaliteten. 

Kvalitativ 
n = 49 

Patienterna var generellt nöjda med den 
vård de fick. 

 


