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Sammanfattning Bakgrund: Det finns många möjliga orsaker till att en patient får 
stomi och i varje fall är det av vikt för sjuksköterskan att anpassa 
omvårdnad, information och patientundervisning efter individuella 
förutsättningar. Problemformulering: Patientundervisning
gällande egenvård av stomi är en viktig del i sjuksköterskans arbete 
inom stomisjukvården. Patienten är beroende av sjuksköterskans 
vägledning och det är därför relevant att belysa betydelsen av 
undervisning då det gäller att uppnå förmåga till egenvård.
Syfte: Att belysa faktorer som möjliggör patientens lärande samt 
förmåga att hantera egenvård av stomi. Metod: En litteraturstudie 
genomfördes där vetenskapliga artiklar granskades och redovisades 
enligt riktlinjer för vetenskapliga arbeten. Resultat/Diskussion:
Det krävs insatser från både patienten och sjuksköterskan för att bra 
undervisning ska ske samt för att patientens förmåga till egenvård 
skall öka. Ett flertal faktorer angående patientundervisning 
framkom. Dessa faktorer hade både positiv och negativ inverkan på 
inlärning och självständighet gällande egenvård. Brister kan ses 
gällande patientundervisning till stomipatienter och det är inte alltid 
som sjuksköterskan möter de informationsbehov som finns hos 
patienten. Konklusion: Faktorer hos sjuksköterskan som påverkar 
undervisningen: sjuksköterskans kompetens – praktisk och teoretisk 
kunskap, holistisk människosyn, främjande av patientdelaktighet 
samt stöd, hänsyn och respekt, insikt i vad som är ett lämpligt 
tillfälle för undervisning samt förståelse för vikten av preoperativ 
undervisning. Faktorer hos patienten som påverkar egenvårds- och 
inlärningsförmåga: Egenvårdsförmåga – sociala faktorer, fysisk 
miljö, kontinuitet i mötet med sjuksköterskan. Inlärningsförmåga –
inlärningsberedskap och aktiv eller passiv kunskapssökning. 
Implikation: Ett stort behov av fortsatt forskning finns gällande 
egenvård och patientundervisning till stomipatienter. 
Sjuksköterskor behöver mer undervisning i ämnet under sin 
yrkesutbildning.
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Abstract Background: There are many possible reasons why a patient gets a 
stoma and in every case it’s of importance for the nurse to adjust 
nursing care, information and patient education from individual 
presuppositions. Problem: Patient education regarding stoma self-
care is an important part of the nurse’s work within stoma care. The 
patient is depending on the guidance of the nurse and therefore it is 
relevant to illuminate the importance of education regarding 
gaining ability to perform self-care. Aim: To illuminate factors that 
enable the patient’s learning and ability of managing stoma self-
care. Method: A literature review was conducted where scientific 
articles were viewed and presented according to guidelines for 
academic work. Result/Diskussion: Contributions from both nurse 
and patient are needed to achieve good education and increased 
self-care ability. Several factors regarding patient education 
emerged. These factors had both positive and negative influence on 
learning and independence concerning self-care. Shortcomings can 
be found regarding patient education for stoma patients and it’s not 
every time that the nurse responds to the patients need for 
information. Conclusion: Factors with the nurse that affect 
education: the nurse’s competence – practical and theoretical 
knowledge, holistic view, promotion of patient participation and 
support, consideration and respect, insight in appropriate occasion 
for education and understanding of the importance of preoperative 
teaching.  Factors with the patient that affect self-care and learning 
ability: Self-care ability – social factors, physical environment, 
continuity in the encounter with the nurse. Learning ability –
readiness to learn and active or passive knowledge seeking.
Implikation: There is a great need of further research regarding 
self-care and patient education for stoma patients. Nurses need 
more education regarding this subject during his/her professional 
training.
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Inledning

Undervisning sker i olika former inom många forum i samhället. Bland annat är undervisning 
en essentiell del av sjuksköterskans arbete inom vården, det vill säga patientundervisning.
Under sjuksköterskeutbildningen läggs stor vikt på undervisningens innehåll och form och 
efter studiernas slut finns en förhållandevis klar bild av hur formell undervisning bör gå till 
(Saarmann, Daugherty & Riegel, 2000). Fortsättningsvis när begreppet undervisning används 
åsyftas patientundervisning.

En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att hjälpa till att skapa en trygg atmosfär för 
patienten. En patient som står inför eller nyligen har genomgått en operation som innebär ett 
liv med stomi befinner sig i en ny och omvälvande situation samt saknar kunskap om sin 
stomi och hur den ska skötas. I ett sådant läge är det av vikt att sjuksköterskan har förmåga att 
skapa trygghet, bland annat genom att ge patienten information och lära patienten vad som 
behövs för att han/hon ska kunna bedriva egenvård på ett säkert sätt utan att känna sig 
obekväm (Fagermoen, 2002; Nilsen Aae, 2002). Enligt forskning definieras egenvård av 
stomi som patientens förmåga att genomföra skötsel av stomi på egen hand (O’Connor, 2005).

För att undervisning ska kunna ske krävs det någon som undervisar samt någon som är 
mottagare och menad att förstå och ta till sig undervisningen. Det är med andra ord en två-
eller flervägskommunikation som fordrar minst två aktiva deltagare. Konsekvenserna av god 
undervisning blir först och främst att den som undervisas uppnår förståelse, samt i vissa fall 
även förmåga att praktiskt använda den nya kunskapen (Pilhammar Andersson (red.), 2003).

Stomi i olika former har förekommit sedan 1700-talet. Ett nyfött barn opererades i Frankrike 
år 1793 och denna operation blev känd som första framgångsrika kolostomioperationen (Özer, 
1988). Enligt en undersökning gjord av Handikappinstitutet, Apoteksbolaget och leverantörer 
av hjälpmedel för stomiopererade (Zaar, 1996) så hade år 1994 ungefär 20 000 människor i 
Sverige stomi vilket betyder att sjuksköterskor kan komma i kontakt med patienter med stomi 
på de flesta vårdinstanser och på många vårdavdelningar inom den slutna vården. 
Undervisning är en stor del av sjuksköterskans arbete i vården av stomipatienter och patienten 
är beroende av sjuksköterskans vägledning för att lära sig sköta sin stomi. Det är därför 
intressant och relevant att belysa betydelsen av adekvat undervisning till stomipatienter för att 
uppnå förmåga till egenvård.

Bakgrund

Patienter med stomi
Ordet stomi härstammar från grekiskan och betyder mun eller öppning. Begreppet beskriver 
en öppning mellan antingen två hålorgan i kroppen eller från ett hålorgan och ut genom 
huden. Denna öppning har skapats genom ett operativt ingrepp och är till för att ge lindring 
och avlastning hos patienter med problem i mage, tarm eller urinsystem (Nilsen Aae, 2002). 
Stomi eller ”påse på magen” eller anus praeter kan vara kopplad till olika tarmavsnitt 
beroende på grundsjukdomen (Lindskog (red.), 2003). Det förekommer ett flertal olika slags 
stomier. Några exempel är kolostomi, ileostomi, urostomi och reservoarer. En stomi kan bli 
nödvändig när en perforation eller en sjukdom i patientens digestions- eller urinsystem
upptäcks (Ervin-Toth, 2001). 
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Stomins viktigaste uppgift är att föra avföring eller urin ut ur kroppen och kan vara permanent 
eller temporär. En permanent stomi innebär att patienten kommer att ha den livet ut. Det finns 
olika tillstånd som kan leda till att en permanent stomi anläggs. Några exempel är 
rektalcancer, analcancer, koloncancer, familjär adenomatös polypos (FAP), samt i vissa fall 
avföringsinkontinens, tömningssvårigheter och blödning, ulcerös kolit eller kronisk 
tjocktarminflammation, Crohns sjukdom och obestämd kolit. En temporär stomi betyder att 
den kommer att ”läggas ner” inom en viss period, vanligast mellan två och fyra månader. En 
sådan anläggning fungerar skyddande eller avledande, vilket innebär att den hindrar att
avföringen kommer i direkt kontakt med det operationsområde som ska läka. Kontakt mellan 
ett operationssår och avföring kan leda till svåra infektioner hos patienten.  En temporär stomi 
kan användas till exempel vid ulcerös kolit, när tjocktarmen avlägsnas akut, vid vissa 
missbildningar, för att hindra avföring från att komma i kontakt med aktuellt
operationsområde i lilla bäckenet, vid akuta ingrepp på grund av komplikationer samt vid 
Crohns sjukdom när risk för läkningstörning föreligger (Månsson & Sjödahl, 1998).  

En patient för vilken det planeras en operation med stomianläggning ska informeras ordentligt 
före operationen. En av sjuksköterskans uppgifter är att få patienten att förstå att det i de flesta 
fall går att leva ett normalt liv med stomin. Givetvis påverkas informationen av den ställda 
diagnosen och anpassas efter den enskilde patienten (Månsson & Sjödahl, 1998). Detta ställer 
krav på sjuksköterskan som måste kunna hantera ett tillstånd av sorg och rädsla hos patienten
och utforma undervisning och omvårdnad efter detta. En stomiterapeut bör träffa patienten 
före operation och informera om aktuell stomi, skötsel av den samt innebörden av ett liv med 
stomi. Den preoperativa informationen hjälper patienten att lättare acceptera sin situation och 
minskar oron inför ingreppet och dess följder (Nilsen Aae, 2002).

En patient som genomgått en operation med stomi som följd finner att livet förändras och i 
viss mån måste anpassas efter de nya förutsättningarna. Även patientens kroppsuppfattning 
kan påverkas som följd av de fysiska förändringarna och personen ifråga kan erfara en känsla 
av förlust och sorg. Dessa negativa upplevelser kan minska eller öka genom sjuksköterskans 
bemötande och handhavande av situationen (Nilsen Aae, 2002).

Det är värdefullt för patienten att få träffa andra som genomgått en liknande operation och 
som också har stomi (Månsson & Sjödahl, 1998). Att få se en person med stomi som kommit 
lite längre i sitt tillfrisknande och som är uppe och sköter sig själv kan hjälpa till att främja 
accepterandet av situationen (Nilsen Aae, 2002).  Det är inte ovanligt att patienter med stomi 
blir deprimerade och därför är det betydelsefullt att deras psykiska hälsa tas på allvar. Det 
finns en hel del praktiska saker som patienten måste få veta. Bland de viktigaste är stomins 
funktion, skötsel, utseende och hur den fungerar i olika miljöer och under olika 
omständigheter. Många patienter oroar sig för att deras dolda handikapp ska synas utanpå och 
för att deras förutsättningar att resa, bada och skaffa barn kommer att begränsas. För det mesta 
är stomi inget hinder för att leva som ”alla andra” men det gäller att hela tiden vara väl 
förberedd och att ha tillräckligt med stomimaterial anpassat efter alla situationer (Månsson & 
Sjödahl, 1998).

I Sverige finns ett ideellt riksförbund för stomi- och reservoaropererade – ILCO.  Personer 
som blivit stomi- eller reservoaropererade eller väntar på operation är välkomna att bli 
medlemmar i förbundet. Förutom att förbundet jobbar med att företräda sina medlemmars 
intresse gentemot myndigheter och andra instanser ger medarbetarna inom förbundet 
rådgivning, organiserar kurser och träffar samt ger information i muntlig och skriftlig form. 
De mest populära organiserade aktiviteterna anordnade för medlemmar är gemensamma resor, 
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måltider och informationsmöten. Medlemmarna får möjlighet att träffa andra människor med 
samma eller liknande problem samt diskutera frågor och funderingar med varandra (ILCO, 
2004). Det händer ofta att patienten får hjälp med att komma i kontakt med förbundet via sin 
sjuksköterska eller stomiterapeut på sjukhuset. Sjuksköterskor på sjukhuset ska se till att 
patienten kommer i kontakt med distriktssköterskan på hemorten och även erbjuda kontakt 
med ILCO för bättre eftervård, informationsstöd och hjälp (Özer, 1988).

Genom ett samarbete mellan Handikappinstitutet, Apoteksbolaget, ILCO, Sveriges 
stomiterapeuter och leverantörer av hjälpmedel för stomiopererade genomfördes en 
undersökning utförd av PDS Research från maj till augusti 1994. Syftet med undersökningen 
var att utröna vilka problem som stomiopererade personer drabbas av i det dagliga livet (Zaar, 
1996).

Undersökningen visar bland annat att 3 % av stomiopererade patienter hade kontakt med en 
stomiterapeut, men sällan mer än en gång per år och att 14 % av patienterna har aldrig träffat
en stomiterapeut. De patienter som inte hade träffat en stomiterapeut tyckte att de fått dålig 
uppföljning efter sin operation och att de inte fick tillräcklig information om de olika sorters 
bandage som finns tillgängliga på marknaden. I dessa personers fall spelade det stor roll vilket 
år de opererades samt geografiskt läge. I undersökningen framgår det att stomiopererade som 
bodde i stora städer hade större problem med att få träffa en stomiterapeut, än de som bodde i 
till exempel övre Norrland. Enligt de stomiopererade som inkluderats i studien var den 
viktigaste faktorn i sammanhanget att de fick bra information före operationen och att deras 
läkare hade en heltäckande kunskap ifråga om stomi och diverse bandage. I undersökningen 
presenterades de tio högst rankade problemen förknippade med att leva med stomi. Bland de 
ekonomiska och fysiska problemen kan man notera att på sjätte plats hittas problem med brist 
på information då det gäller utveckling av stomiprodukter, forskning, bakgrundssjukdomar 
och utländska erfarenheter placerad. På sjunde plats hamnar avsaknad av information om 
miljövänliga stomiprodukter. På åttonde plats kommer bristen på information till allmänheten, 
med syfte att öka deras förståelse för stomi (Zaar, 1996).

Patientundervisning i stomivården
Patienter som genomgått en operation med stomianläggning som utgång måste anpassa sina 
liv till nya villkor. För vissa patienter är stomin en börda medan den för andra innebär en 
positiv förändring som underlättar livet. Oberoende av vilken upplevelse patienten får av sin 
stomi, så måste denne lära sig nya sätt ta hand om sin kropp och dessutom införa förändringar 
i sin livsstil (O’Shea, 2001).  

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska står att en 
sjuksköterska med svensk legitimation ska ha förmåga att bland annat ”identifiera och 
bedöma patienters resurser och förmåga till egenvård” samt ”undervisa och stödja patienter 
och närstående, individuellt eller i grupp, i syfte att främja hälsa och att förhindra ohälsa” 
(Socialstyrelsen, 2005, s.12).

Sjuksköterskor har ibland svårt (O’Shea, 2001) att skilja mellan begreppen information och 
undervisning. Även om informationsgivning ofta ingår i undervisning så krävs det i en 
undervisningssituation att patienten är aktiv och engagerad för att kunna ta till sig kunskapen 
som förmedlas. Enligt O’Shea kan lärandet också definieras som en process mot en 
beteendeändring. Patienten kan sägas ha lärt sig någonting då han/hon har förstått, accepterat, 
ser vikten av informationen och tekniken och inte bara kan utföra momentet utan också klarar 
av att införa ändringar i sitt dagliga liv. Trots allt är undervisningen effektiv bara när målen är 
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ömsesidigt godtagbara för både sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskan ska vara 
professionell i sin relation till patienten och närmandet från sjuksköterskans sida ska vara 
vänligt men inte baseras på vänskap. Både sjuksköterska och patient har sina förväntningar 
inför undervisningstillfället då patienten förväntar sig att sjuksköterskan ska vara kunnig, 
kompetent samt villig att informera och ta hand om honom/henne, medan sjuksköterskan 
förväntar sig att patienten är villig att lära sig och ta emot den erbjudna kunskapen. Patienten 
bör även vara öppen för att införa förändringar i sitt liv. 

Den person som ger undervisning (Clark, 2007) och förmedlar kunskap kan utgå ifrån tre 
olika sätt för mottagaren att lära sig på: kognitivt (beroende av mentala färdigheter och
kunskap), affektivt (relaterat till känslor och attityder) och psykomotoriskt (manuella/fysiska 
färdigheter). Dessa begrepp är kända som ”taxonomi av undervisningsmål” (Taxonomy of 
Educational Objectives) utarbetat av Bloom och presenterar ett mycket användbart system 
som klassificerar beteenden. Kategorierna presenteras (Bastable & Doody, 2006) och beskrivs 
var för sig. Människor kan dock inte hantera tankar, känslor och handlingar var för sig, utan 
dessa faktorer har en inverkan på varandra. Beteendena i taxonomins undergrupper beskrivs i 
hierarkisk ordning och är klassificerade efter nivåer där indelningen går från låg nivå –
mediumnivå – hög nivå.

Enligt denna taxonomi (O’Shea, 2001) finns det sex successiva nivåer av kognitiv inlärning. 
Dessa är kunskap, förståelse, tillämpning, analys, syntes och värdering. När sjuksköterskan 
undervisar en patient måste hon/han komma ihåg att det inte är tillräckligt att patienten ska 
kunna definiera och beskriva hur vården av stomin ska gå till, utan att denne skall äga en vilja 
att förstå stomins mekanism och fysiologisk funktion samt hudvård och rengöringsmetoder. 
När patienten bemästrar den grundläggande kunskapen så måste sjuksköterskan hjälpa 
henne/honom att växa och ta ett steg mot en högre nivå där hon förklarar hur passformen 
lämpligen anpassas, vilka skillnader på stomimaterial som förekommer samt hur avancerad 
hudvård bör utföras. Sista nivån på denna klassificering – utvärdering, inträder då patienten 
levt med stomin under ett antal år och därmed kan bedöma sin kunskapsnivå och effektivitet 
av sin självständiga skötsel av stomin.

Affektiv inlärning (O’Shea, 2001) är relaterat till känslor, attityder och värderingar. Liksom 
kognitiv inlärning så delas den i fem olika nivåer. Dessa indelas i mottagande nivå, 
besvarande nivå, värderande nivå, organiserandenivå och införlivande nivå. Nyopererade 
stomipatienter står inför, inte bara sina egna inställningar gällande förändrad kroppsbild, utan 
också inför olika attityder från familj, vänner, arbetskamrater och vårdgivare. Avföringen 
anses vara något smutsigt och upplevs som ett nästan tabubelagt ämne och på grund av detta 
så är det inte underligt att patienter har svårt att prata om sin stomi med omgivningen. 
Psykologisk anpassning (O’Connor, 2005) till förestående stomioperation anses förbättra 
patientens förmåga till egenvård av stomi efter ingreppet.

Genom psykomotorisk inlärning (O’Shea, 2001) lär sig patienten hur färdigheter ska utövas, 
tekniken och skickligheten. Psykomotorisk inlärning består av sex nivåer: 
uppfattningsförmåga, beredskap att försöka utföra uppgiften, väglett svar, mekanism, 
anpassning och skapandet. Med sjuksköterskans hjälp tar sig patienten igenom dessa steg för 
att i slutändan uppnå önskvärda färdigheter vad gäller egenvård av stomin. Sjuksköterskan får 
dock inte glömma att psykomotoriska färdigheter uppnås enbart genom upprepade övningar. 

O’Connor (2005) säger att det är viktigt att dela upp undervisningen i pre- och postoperativ. I 
den preoperativa fasen är patienten mer ängslig för själva operationen samt inför att bli
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nedsövd och oroar sig inte så mycket över stomiskötsel. Det är dock viktigt att dela ut skriftlig 
information och visa bilder på hur en vanlig stomi kan se ut. Den preoperativa tiden skall 
användas av sjuksköterskan till att svara på patientens frågor samt diskutera eventuell rädsla 
och ängslan, och därmed tillgodose patientens behov av kognitiv och affektiv inlärning. I den 
postoperativa fasen ska sjuksköterskan fokusera mer på patientens kognitiva, affektiva samt 
psykomotoriska färdigheter.

Enligt O’Shea (2001) lär sig varje person saker på olika sätt. För sjuksköterskan som ska lära 
en patient är det av vikt att ta reda på hur personen ifråga är van att ta in kunskap. Stora 
skillnader finns mellan barn och vuxnas inlärning, då vuxna vill vara mer självständiga och 
inte vill bli styrda medan just den principen är användbar vid undervisning av barn. Vuxna 
människor använder sina tidigare erfarenheter som hjälpmedel under inlärningen och de har 
förmåga att själva känna vad och hur mycket de behöver veta. Hur mycket en person kan lära 
sig beror också på hur mycket vilja gällande lärandet samt hur hög grad av ängslan som finns
hos denne. En lagom nivå av ängslan höjer uppmärksamheten och anses öka inlärning. En 
patient som inte verkar bry sig och uppträder passivt är oförmögen att ta emot information. 
Samma sak gäller patienter med hög nivå av ängslan då detta innebär att de inte kan 
koncentrera sig och har svårigheter med informationsbearbetning.

Egenvård enligt Orem  
I sjuksköterskans arbete inom stomivården synes Orems omvårdnadsteori (Kirkevold, 2000),
som bland annat innefattar en egenvårdsmodell, vara naturlig att använda som teoretisk 
referensram då det gäller att främja patienters inlärning och utövande av egenvård.
Egenvårdsmodellen delas in i tre olika teorier: teorin om egenvård, teorin om egenvårdsbrist 
samt teorin om omvårdnadssystem. Dessa teorier bildar tillsammans en ”generell teori om 
omvårdnad” (Kirkevold, 2000, s. 149). 

I enlighet med Orems teori (Kirkevold, 2000; Orem, 2001) så är omvårdnad ett substitut för 
egenvård i situationer där patienten inte klarar av att själv sköta sin egenvård. Orem utgår från 
att omvårdnad endast bör ske om patienten inte på några villkor förmår att ta ansvar för sin 
egenvård. Syftet med omvårdnad är, för sjuksköterska eller närstående, att i största möjliga 
mån assistera patienten till att så självständigt som möjligt utföra egenvården. Det ingår i 
sjuksköterskans uppgifter att urskilja olika egenvårdsbrister och därefter hjälpa patienten att 
förbättra sitt kunnande och sin skicklighet i att utföra egenvård. Omvårdnad har, enligt Orem, 
som syfte att hjälpa patienten uppnå förmågan att sköta sin egenvård. I vissa fall är detta inte 
möjligt, utan istället blir målet att involvera de närstående så att de efter hand kommer att 
sköta patientens egenvård. Omvårdnad är till för att komplettera patientens egenvård då 
patienten eller närstående inte klarar av att på egen hand utföra den. Sjuksköterskan måste 
kunna bemöta den enskildes behov och bedöma i hur hög grad patienten kan sköta sin 
egenvård. Utifrån sjuksköterskans bedömning kan sedan avgöras om det finns någon 
egenvårdsbrist och därefter bestäms vilket omvårdnadssystem som bör användas.

Faktorer som påverkar (Orem, 2001) patientens universella, hälsorelaterade eller 
utvecklingsmässiga behov samt patientens egenvårdskapacitet är relevanta då det gäller 
omvårdnad. Intressanta är även faktorer som kan hjälpa till att utöka och uppväga de brister i 
patientens egenvårdsförmåga som uppkommit. Enligt Orem klarar så gott som alla människor 
av att sköta sin egenvård i någon mån och det är endast i mycket särskilda fall som patienten 
behöver helhjälp av vårdpersonal. Huvudmeningen i teorin är att egenvård är handlingar som 
individen utför för sig själv eller låter någon annan utföra i syfte att upprätthålla liv, integritet 
samt fysisk och psykisk funktion och utveckling.



6

Syfte

Syftet var att belysa faktorer som möjliggör patientens lärande samt förmåga att hantera 
egenvård av stomi.

Metod

Studien genomfördes som en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar granskades på ett 
systematisk sätt (Friberg, 2006).

Datainsamling
Artiklar söktes i databaserna Cinahl, Academic Search Elite och PubMed. De sökord som 
användes i Cinahl var stoma och ostomy kombinerade med education, teaching, learning, 
patient, nurse, self-care, self-management, self-efficacy, Orem, understanding, pedagogical, 
patient education och stoma surgery. Av dessa sökord är ostomy, teaching, learning, patient, 
nurse och self-care Thesarus-termer. Self-management och self-efficacy är synonyma med 
self-care och valdes med syftet att öka antal träffar. De flesta sökningar gjordes med hjälp av 
fritextsökningar. 

Inklusionskriterier för samtliga sökningar var att alla artiklar skulle handla om stomiopererade 
patienter med fokus på egenvård. I sökningarna inkluderades patienter med flera olika 
grundsjukdomar som lett till stomianläggning. Från sökningen exkluderades andra än 
stomipatienters egenvård. På artiklarna som söktes i Cinahl ställdes kravet att de skulle vara 
peer-reviewed, research articles och begränsades till att vara publicerade under de senaste 
fem-sex åren. I vissa sökningar skulle abstrakt finnas tillgängliga. I Academic Search Elite var 
kriterierna peer-reviewed, full text, also search within the full text of articles och att de inte 
fick vara äldre än fem-sju år. 

Mindre än hälften av artiklarna funna i Cinahl och Academic Search Elite beställdes via 
Högskolebiblioteket i Halmstad, resten fanns tillgängliga i fulltext. Några artiklar föll bort då 
de visade sig vara peer-reviewed men inte research articles. En av de artiklar, som höll alla 
vetenskapliga normer, stämde inte överens med litteraturstudiens syfte, vilket ledde till att den 
exkluderades. Sökningen i PubMed resulterade i ett fåtal träffar som stämde överens med 
arbetets syfte, från vilka några valdes och en artikel beställdes via Högskolebibliotek i 
Halmstad. Tyvärr visade det sig att alla dessa artiklar var reviewarticles och därför 
exkluderades de från arbetet.

Datasökningen resulterade slutgiltigt i nio vetenskapliga artiklar. De valda artiklarna lästes 
igenom och granskades enligt Eiman och Carlssons bedömningsmallar för kvalitativa och
kvantitativa studier (2003). Av de nio artiklar som ansågs relevanta i förhållande till valt syfte 
är fyra kvantitativa och fem kvalitativa. 
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Sökhistoria                                                                                               Tabell 1

Databas Datum Sökord
Antal
träffar

Genom-
lästa
abstrakt

Urval 1 Valda 
artiklar

Academic 
Search 
Elite

20071008 Self-care AND stoma 
surgery

2 1 1 1

Academic 
Search 
Elite

20071017 Pedagogical AND 
teaching AND education 
AND patient AND self-
care

24 6 1 1

CINAHL 20071005 Stoma OR ostomy AND 
patient education AND 
self-care

6 1 1 1

CINAHL 20071005 Teaching AND learning 
AND nurse AND patient

35 1 1 1

CINAHL 20071005 Stoma OR ostomy AND 
understanding AND 
patient education

1 1 1 1

CINAHL 20071008 Nurses AND self-
management AND patient

6 1 1 1

CINAHL 20071113 Patient education AND 
self-care AND Orem

19 3 1 1

CINAHL 20071017 Orem AND self-care 
AND self-efficacy

10 2 1 1

CINAHL 20071017 Orem self-care model 
AND stoma OR ostomy 
AND education

24 2 1 1

PubMed 20071010 Stoma OR ostomy AND 
nursing 

175 8 1 0

Databearbetning
Artiklarna lästes igenom flera gånger med syftet att hitta gemensamma nämnare, samband
samt eventuella olikheter. Artiklarna presenteras i tabellform sist i litteraturstudien (se bilaga
I). Samtliga artiklars innehåll diskuterades och bearbetades vilket resulterade i två kategorier
och tre subkategorier: 

Sjuksköterskan som informationsförmedlare vid egenvård
- kompetens nödvändig för sjuksköterskan vid undervisning av stomipatienter
- betydelsen av preoperativ undervisning 

Patienten som mottagare av information i syfte till egenvård av stomi
- faktorer som påverkar patientens förmåga till egenvård
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Resultat

Sjuksköterskan som informationsförmedlare vid egenvård
Här presenteras inledningsvis sjuksköterskans roll i undervisningen för att påvisa hur hennes 
förmedling av information påverkar inlärning hos patienten.

Kompetens nödvändig för sjuksköterskan vid undervisning av 
stomipatienter
I en studie av Friberg, Pilhammar Andersson och Bengtsson (2007) beskrivs två olika typer av 
pedagogiska möten. För att illustrera skillnaderna mellan dessa möten så använder sig 
forskarna av två olika metaforer – ”same field pedagogical encounters” och ”different field 
pedagogical encounters” (2007, s. 537). Ett sätt att förklara dessa två metaforer är genom 
formuleringen att spela på eller befinna sig på samma respektive olika planhalvor i det 
pedagogiska mötet mellan sjuksköterska och patient. De två begreppen används för att 
underlätta beskrivning och tolkning av sjuksköterskans och patientens verbala och icke-
verbala kommunikation och samspel i det dagliga vårdarbetet. ”Same field pedagogical 
encounters” karaktäriseras av bland annat en vilja hos sjuksköterskan att utifrån dolda samt 
mer uttalade signaler utröna vad patienten vill ha sagt och vad denne vill lära sig. Dessutom 
vill sjuksköterskan få fram och bekräfta vad patienten redan har lärt sig och kan. 

En dialog (Friberg, et al, 2007) växer fram genom att fokus ligger på patienten och för att 
dennes åsikter alltid respekteras. Ett sätt att utföra vård med patientfokus är att anpassa 
förmedlingen av information efter individens personliga förutsättningar. En äldre patient med 
dålig syn (Wilson, Mood, Risk & Kershaw, 2003) kan till exempel ha svårt att läsa och se 
skriven och illustrerad information och det är då värdefullt om sjuksköterskan har förmågan 
att tydliggöra informationen på annat lämpligt vis. Det är även av vikt att ta hänsyn till 
patientens språk, religionsuppfattning och samhällssyn om detta kan ha inverkan på 
inlärningen. 

Ett hinder (Sahlsten, Larsson, Plos & Lindencrona, 2005) då det gäller patientens delaktighet i 
vård och vårdplanering kan vara att sjuksköterskans förhållningssätt och omvårdnaden inte är 
tillräckligt patientcentrerade. Genom att göra patienten delaktig (Friberg, et al, 2007) i 
vårdprocessen så uppnås efterhand en självsäkerhet då det gäller den egna kunskapen och 
patienten känner sig väl förberedd och vinner en känsla av värdighet. Delaktighet i 
vårdprocessen kan erhållas genom att patienten inkluderas i planering av vården samt att 
denne får vara medbestämmande i beslut gällande behandlingen. 

Enligt Sahlsten, et al (2005) påverkar sjuksköterskans kompetens då det gäller teoretiska och 
praktiska kunskaper patientens vilja att delta i vårdprocessen. Det tyder på en bristande insikt 
när en sjuksköterska inte förstår att patientdelaktighet kräver planerat samspel mellan denne 
och patienten samt en handlingsplan inför varje möte. Patientens delaktighet hotas när en 
sjuksköterska inte inser vikten av att etablera ett samarbete med patienten mot gemensamt 
uppsatta mål. En sjuksköterska som saknar eller inte använder sina teoretiska och praktiska 
kunskaper får svårt att främja patientens delaktighet.

Då det gäller ”different field pedagogical encounters” (Friberg, et al, 2007) karaktäriseras 
dialogen av frågor och svar. I en sådan situation besvaras patientens frågor, men 
sjuksköterskan verkar inte villig att fortsätta samtalet. Detta resulterar i en avbruten och 
misslyckad dialog, då patienten lämnas ensam med sina funderingar och frågor. Det finns då 
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en risk att sjuksköterskan inte upptäcker patientens bekymmer och kunskapsbehov. En stor 
fara föreligger i att patientens underförstådda frågor, som brukar kunna skönjas under 
samtalets gång, inte uppmärksammas. Tvärtemot då det gäller ”same field pedagogical 
encounters” hotas patienten som drabbas av en sådan pedagogisk brist av en känsla av hotad 
värdighet, han/hon känner sig lämnad utanför, underlägsen samt drabbas av oro. Oro ger en 
negativ verkan på patientens uppfattning av sig själv som kunnig och kompetent samt kan 
göra så att patienten inte känner sig värdig den undervisning och information som ges. Detta 
kan leda till apati och minskad förmåga att söka kunskap. De två metaforerna för pedagogiska 
möten kan sägas vara två ytterligheter mellan vilka ett otal olikartat utformade pedagogiska 
möten sker under hela vårdprocessen. De olika mötena har olika konsekvenser.

I en studie av Ewing (1989) lyckades flera patienter göra stomiskötsel till en naturlig del av de 
dagliga rutinerna med hjälp av sjuksköterskans undervisning, guidning och stöd. Genom att 
öva sig på att utföra momentet praktiskt blev patienter mer involverade i stomiskötseln samt 
mer kompetenta då det gäller egenvård. Dock framkom att flertalet patienter inkluderade i 
studien även i slutet av vårdtiden till stor del assisterades av vårdpersonal vid skötsel av 
stomin trots upprepade undervisningstillfällen. Sjuksköterskorna skötte gärna flera moment 
vid stomiskötseln för patienterna. De moment som det lades minst tid på att lära ut och låta 
patienten öva på, var att bestämma var skötseln skulle ske samt hur man byter stomiplatta. Då 
det gäller att involvera patienten i planering av var stomiskötseln ska ske så är detta ett bra 
sätt att uppmuntra patienten till egenvård och inge ett större självförtroende angående 
utförande av momenten, men trots det togs dessa beslut övervägande av sjuksköterskan. 
Angående byte av stomiplatta utfördes även detta moment oftast av vårdpersonal även om det 
anses viktigt att lära sig att avlägsna plattan utan vållande av skada på huden. Vid utskrivning
behövde många av patienterna fortfarande hjälp och instruktioner vid bytet. En faktor som 
också kan försvåra inlärningen är att det förekommer brist på en avskild och lugn omgivning 
vilket ofta är fallet enligt denna studie. Ewing påpekar att utifrån Orems teori främjar inte en 
sådan inlärningsmiljö motivation till egenvård. 

Det är viktigt att vårdpersonalen (Friberg, et al, 2007) behandlar patienten som en kunnig 
person och uppmärksammar dennes behov av information. Detta ger den aktive patienten 
motivation till att fortsätta vara aktiv.  Alla sjuksköterskor inser dock inte vikten av att 
uppmuntra den kunnige patienten. Enligt en engelsk studie (Wilson, Kendall & Brooks, 2005) 
känner sig många sjuksköterskor hotade av patientens kunskap och upplever en känsla av 
sårbarhet då det gäller sin egen kunskap och kompetens. De känner sig hotade ifråga om 
utövandet av sin yrkesroll och obekväma i mötet med en kunnig patient. Dessa sjuksköterskor 
ogillar tanken att ställas inför patientens expertis och att få sin egen kunskap ifrågasatt. 
Uppfattningen bland dessa är att mötet med kunniga patienter är tidskrävande, medan det 
bland expertutbildade sjuksköterskor tvärtom visar sig att den allmänna uppfattningen är att 
den extra tid som en kunnig patient tar i anspråk är en god investering ifråga om att spara tid i 
ett senare skede. Sjuksköterskor som inte tar till vara patientexpertisen främjar inte patientens 
förmåga till egenvård, eftersom de tenderar till att bromsa och begränsa honom/henne.

Betydelsen av preoperativ undervisning
Enligt en studie av Haugen, Bliss & Savik (2006) upplever många patienter att preoperativ 
undervisning är till stor hjälp och anser att detta ger dem en bättre långtidsanpassning till sin 
stomi. Patienterna får en positiv inställning gentemot sina stomier tack vare att den 
preoperativa undervisningen genomförs av en specialiserad stomisjuksköterska eller annan 
sakkunnig personal. Undersökningen resulterar i ett påvisat stort behov av ett flertal planerade 
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undervisningstillfällen för patienter som ska genomgå stomioperation. Dock varierar behovet 
av undervisningstillfällen från person till person då det gäller antal och utformning.

Det går att se skillnader (Persson & Hellstöm, 2002) mellan de patienter som fått samt de som 
inte fått preoperativ undervisning genom deras reaktioner och acceptansnivå rörande stomi. 
Patienter som genomgår operation med oplanerad stomianläggning som utgång, och som 
därmed inte fått någon undervisning preoperativt, upplever emotionell chock första gången de 
får se stomin. De har svårt att anpassa sig till den och ännu svårare att lära sig sköta stomin. 
Än så länge är preoperativ undervisning inte någon rutin i Sverige, men det finns ett stort 
behov av att inkludera sådan undervisning i de förberedande rutinerna i anslutning till 
stomioperationer. För att patienten ska kunna få stöd och förståelse av sin partner är det av 
vikt att bjuda in honom/henne till det planerade preoperativa undervisningstillfället.

Patienten som informationsmottagare med syftet egenvård av 
stomi
Det har visat sig att en del patienter aktivt söker kunskap (Friberg, et al, 2007), medan andra 
är mer passiva och hellre inväntar information som ges av vårdpersonalen. En patient som är 
aktiv vill involveras i olika beslut. För den passive patienten så är känslan av att inkluderas i 
den dagliga omvårdnaden och behandlingsplaneringen avgörande för att denne ska känna sig 
delaktig. Det är av stor vikt för den passive patienten att se sjuksköterskans yrkesskicklighet. 
Känslan av att vara förberedd är viktig för både den aktive och den passive patienten. För den 
aktive så är detta viktigt för att kunna fatta beslut samt för att bedöma sjuksköterskors och 
läkares handlingar. För den passive så har känslan av att vara förberedd att göra med 
förståelse för situationen i nuläget och levnadsförhållanden. Om patienten inte upplever att 
han/hon riktigt förstår vad som sker i omvårdnadsprocessen så kan detta resultera i oro.

Enligt Martinez (2005) tolkning av Orems teori måste en patient som ska lära sig sköta sin 
stomi, förutom att vara villig, även vara redo för det. De patienter som lider av ångest 
relaterad till förändrad kroppsbild har inte den psykologiska inlärningsberedskap som krävs. 
Bara när patienten accepterar sin stomi, återfår sin självständighet och ökar sitt 
självförtroende ökar dennes beredskap att lära sig. Huvudmeningen i Orems teori är, enligt 
Martinez, att sjuksköterskan ska se situationen ur ett helhetsperspektiv vilket bör innebära att 
om patienten får omvårdnad utifrån en holistisk människosyn bör ovannämnda problem inte 
uppstå.

Faktorer som påverkar patientens förmåga till egenvård 
Faktorer som kan ha både positiv och negativ påverkan (Callaghan, 2006) på patientens 
förmåga till egenvård är enligt Callaghan ålder, kön, inkomst, civilstånd, utbildning, härkomst 
och regelbunden utövning av religion. En signifikant skillnad upptäcktes mellan gifta och 
ogifta personer. De som var gifta tog större ansvar för sin hälsa än de som aldrig varit gifta. 
Personer som var skilda skötte sin egenvård, i relation till goda nutritionsvanor, i större 
utsträckning än de som aldrig varit gifta. De som hade en högre utbildning skötte sin hälsa 
bättre än de med lägre utbildning samt visade högre självständighet och förmåga till egenvård 
(Callaghan, 2006). Däremot visar det sig (Callaghan, 2006; Wilson, et al, 2003) att högre 
utbildning och högre skolbetyg inte automatiskt innebär större förmåga att förstå undervisning
då det gäller att lära sig bemästra egenvård. Även om utbildning är en faktor som påverkar 
förmågan till egenvård, så är förståelsen i sig inte beroende av utbildningsnivå. 
Utbildningsnivå och studieresultat kan alltså inte användas för att bedöma en patients förmåga 
till förståelse, men kanske för bedömning av bemästringsförmågan gällande självständigt 
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utförd egenvård. Kvinnor har en större benägenhet (Callaghan, 2006) att ta ansvar för sin egen 
hälsa än män. Även de människor som är höginkomsttagare tenderar att ta större hälsoansvar. 
De som regelbundet utövar sin religion tar, i motsats till dem som inte har någon religiös 
tillhörighet, större ansvar då det gäller hälsa och egenvård samt klarar i större utsträckning av 
att hantera stress och äger ett större välbefinnande.

Patientens förmåga till egenvård (Sahlsten, et al, 2005) påverkas bland annat av då det finns 
för lite kontinuitet i mötet mellan sjuksköterska och patient. För att etablera en god relation 
mellan dessa två parter krävs det att patienten får träffa ett fåtal olika sjuksköterskor, om det 
är praktiskt möjligt. Dagens utformning av sjuksköterskans individanpassade schema samt 
tidsbrist relaterad till mängden av patienter fördelade på varje arbetsgrupp försvårar 
utveckling av en mer personlig relation. När sjuksköterskan koncentrerar sig för mycket på 
sina rutiner och därmed kanske tappar patientfokus kan patienten känna sig sårad. Det finns 
en risk att patienten känner att han/hon befinner sig i en underordnad ställning vilket hindrar 
patientens deltagande i vård och planering. Den fysiska miljön spelar stor roll då det gäller 
förmåga och vilja till att utföra egenvård.  Sahlsten, et al anser att vårdmiljön inte är anpassad 
efter patientens behov. Ideala förhållanden vore enskilt rum, toalett och dusch samt elektriskt 
ställbar säng och skulle enligt studien ge goda förutsättningar för patienten att delta eller 
självständigt sköta egenvården.

Enligt Friberg, et al (2007) är den passive patienten inte lika motiverad till att söka kunskap 
även om denne vill förstå och involveras i vad som sker. En sådan person litar på att 
sjuksköterskan tar pedagogiskt ansvar vilket kräver god pedagogisk kompetens hos 
sjuksköterskan.

Resultatsammanfattning
Följande översikt summerar resultatet och förtydligar fynden. I figur 1 sammanfattas faktorer 
hos sjuksköterskan som påverkar undervisningen och i figur 2 faktorer hos patienten som 
påverkar egenvårds- och inlärningsförmågan.

Figur 1. Sjuksköterskan                                            
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Figur 2. Patienten 

Diskussion

Metoddiskussion
Sökresultaten i de olika databaserna gav varierande resultat. Sju av artiklarna hittades i Cinahl
och två i Academic Search Elite. Sökningar i databasen PubMed gav flera träffar men inga 
artiklar som kunde användas i resultatet, eftersom dessa visade sig vara reviewarticles.
Anledningen till att valet föll på att inkludera flera olika grundsjukdomar som leder till 
stomianläggning var att det fanns mycket få artiklar som behandlade endast en diagnos. De 
flesta artiklar handlade om livskvalitet vid stomi, vilket inte ingick i syftet. Eftersom det fanns 
få artiklar som specifikt handlade om undervisning gällande egenvård i samband med stomi, 
gjordes valet att inkludera även artiklar som handlade om undervisning gällande egenvård i 
allmänhet. Sökord som stoma och ostomy kombinerades med education, teaching, learning, 
patient, nurse, self-care, self-management, self-efficacy, Orem, understanding, pedagogical, 
patient education och stoma surgery användes i alla flera olika kombinationer. 

Den dubbla mängden sökningar utfördes i jämförelse med det antal som redovisas i tabell 1-
sökhistoria, men det är bara de förevisade som gav användbara eller några träffar 
överhuvudtaget. Alla sökningar gav sammanlagt fjorton träffar som efter genomläsning 
resulterade i åtta vetenskapliga artiklar. Dessa upplevdes otillräckliga och flera nya sökningar, 
dock med samma sökord, genomfördes vilket ledde till att en ny artikel tillkom sent under 
skrivprocessen representerad som nummer nio i artikelöversiktstabellen.

Valet att inkludera en artikel från 1989 (Ewing) gjordes eftersom det betraktades som 
intressant att se och jämföra de förändringar som skett under senaste 18 år vad gäller 
patientundervisningen. Artikeln ansågs relevant för arbetet trots åldern, eftersom den handlar 
om själva principen då det gäller stomiskötsel, sjuksköterskans omvårdnad samt Orems teori. 
Dessutom bedömdes den hålla hög vetenskapligt kvalité.
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Aktiv eller passiv 
kunskapssökning
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Bland de nio artiklar som valdes fanns både kvalitativa och kvantitativa. Typen av 
forskningsmetod hade ingen större betydelse för sluturvalet, utan variationen var enbart 
berikande för litteraturstudien. Detta eftersom artiklarna gav både en uppfattning av 
informanternas upplevelser samt statistiska referenser till ett fenomen. Vetenskaplig kvalitet 
på de valda artiklarna är förhållandevis hög, då fyra artiklar klassificerades som grad I, fyra 
som grad II och en som grad III. Efter bedömning av artiklarnas vetenskapliga kvalitet var det 
en artikel (Martinez, 2005) som fick lägst poäng enligt Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmallar. Detta kan förklaras med att undersökningen gjordes på endast en patient 
och studiens upplägg inte höll alla krav för vetenskapligt arbete. Valet gjordes ändå att 
inkludera artikeln eftersom den motsvarade syftet med litteraturstudien. 

Studiens styrka ligger i ett angeläget ämnesval bland annat eftersom patientundervisning 
relaterat till egenvård av stomi inte belyses tillräckligt i nutida forskning. Dessutom 
framkommer att vidare forskning behövs. Svagheten ligger i att resultatet kan uppfattas som 
något tunt på grund av svårigheter att hitta relevanta artiklar som motsvarar syftet. Det saknas 
täckande forskning inom området och därför grundas dessa resultat på ett fåtal vetenskapliga 
artiklar. Patientundervisning är ett förhållandevis brett område och bara en del av det har 
kunnat fångas i denna litteraturstudie.

Resultatdiskussion
Forskning visar att det förekommer brister i pre- och postoperativ undervisning till 
stomipatienter. En kvinna upplevde chock första gången hon såg sin stomi trots att hon fått 
preoperativ undervisning. Kvinnan säger att hon inte var förberedd inför att se och uppfatta 
sin kropp som så förändrad och oattraktiv. Utvärdering av preoperativ undervisning visar att 
vårdgivare inte alltid möter alla behov av information hos patienter vilket kan göra att de 
saknar viktig kunskap efter stomioperationen. Patientundervisning bör vara en 
tvåvägskommunikation med bidrag från både patient och vårdgivare. Patienter behöver mer
stöd från stomiterapeuter och sjuksköterskor, både pre- och postoperativt (Persson & 
Hellström, 2002).

Till skillnad från de svenska studierna visar en amerikansk studie gjord av Haugen, et al 
(2006) att de flesta (84%) patienter som ingick i studien var mycket nöjda med sin 
preoperativa undervisning. Studiens resultat visar att ju bättre en patient ansåg sin 
preoperativa undervisning vara, desto bättre var dennes långtidsanpassning till stomin. 89% 
av deltagarna ansåg att undervisning under sjukhusvistelsen var värdefull och 94% värdesatte 
undervisning vid utskrivningstillfället högt. 

Det kan dock vara orimligt att jämföra dessa två undersökningar eftersom studierna är utförda 
och utformade på olika sätt. Persson & Hellström använde sig av en kvalitativ 
forskningsmetod och endast 9 patienter med olika stomityper intervjuades och inkluderades i 
studien. Den amerikanska studien utfördes enligt en kvantitativ forskningsmetod och 
inkluderade 147 patienter med olika typer av stomier. Jämförelser mellan undersökningarna 
ger en uppfattning om att den amerikanska studien är mer trovärdig och pålitlig, bland annat 
på grund av högre patientrepresentativitet.

Sjuksköterskans kompetens anses spela en viktig roll i kommunikationen mellan 
honom/henne och patienten. Sjuksköterskans förmåga att anpassa sig efter patientens 
egenvårdsbrister och behov är avgörande vad gäller att vara säker på att patienten tar till sig 
och förstår given information (Wilson, et al, 2003). Viktigt är att det finns en förståelse hos 
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sjuksköterskan för behållningen av patientens kunskap och egenförmåga. Ur detta perspektiv 
så är det lättare för sjuksköterskan att få en förståelse för varje individs personliga behov av 
stöd. I undervisningssituationen så är det en positiv beteendeförändring eller anskaffande av 
nya beteenden som eftersträvas i syfte att främja hälsa. Det är också av vikt att bevara de 
positiva beteenden som redan finns hos individen (Klang Söderkvist, 2001). Forskning visar 
att sjuksköterskor inte alltid tar tillvara patienters kunnande om sin situation och sin egen 
sjukdom utan istället finner sådana patienter besvärliga och uppfattar deras kunskap som ett 
hot mot deras egen kompetens (Wilson, et al, 2005). En slutsats som kan dras av detta är att 
en sjuksköterska med en sådan inställning inte lyckats tillskansa sig den kunskap och trygghet 
i yrkesrollen som är nödvändig för att kunna stå stadig i en situation där patienten är mer 
jämställd då det gäller kunskapen, eller kanske till och med mer kunnig än vad som vanligtvis 
är fallet. Detta kan ses som något förvånande eftersom det ingår i sjuksköterskans yrkesroll att 
ta tillvara den expertis som finns hos varje patient. Med hänvisning till Orems teori (2001) bör 
varje enskild patient ses som en kompetent och självständig person som bemästrar
synnerligen mycket på egen hand.

Det finns ett antal faktorer som påverkar undervisningen och inlärningen i en 
patientundervisningssituation då det gäller stomiskötsel. Dessa kallas för ramfaktorer och har 
antingen negativ eller positiv inverkan på undervisningen, även om faktorerna inte 
nödvändigtvis direkt styr processen. Saker som kan påverka är bland annat patientens 
hälsotillstånd, undervisarens kompetens, var undervisningen sker samt vilket 
undervisningsmaterial som finns att tillgå. Det viktiga är att sjuksköterskan skapar ett bra 
inlärningsklimat som främjar inlärning (Granum, 1994). Även en undersökning gjord av 
Callaghan visar att det finns olika faktorer hos patienten som påverkar dennes förmåga till 
inlärning. Dessa är enligt denna studie ålder, kön, inkomst, civilstånd, härkomst, religion och 
utbildning (2006). Även om Orem (2001) talar om olika påverkansfaktorer så tas ovannämnda 
sociala faktorer inte hänsyn till i Orems teori. Detta kan eventuellt tyda på en svaghet i teorin 
vilket talar mot en total tillämpning av den inom vården. Användning bör nog ske med 
avvägning och med något kritisk inställning.  Dock är teorin fortfarande gångbar och 
användbar till exempel i syfte att fastställa egenvårdsbrist och omvårdnadsbehov hos en 
patient. Förutom de sociala faktorerna (Kitchie, 2006) ska en sjuksköterska veta att varje 
människa är unik och komplex och har sin egen inlärningsstil. Genom att sjuksköterskan 
accepterar patientens unika stil och skapar en lämplig miljö för undervisning kan hon uppnå 
en ökad inlärningsförmåga. 

Sjuksköterskans förmåga att lita på patienten och inkludera denne i egenvårdsplaneringen är 
viktigt då det gäller att förmå uppmuntra patienten till egenvård av sin stomi (Friberg, et al, 
2007).  Om sjuksköterskan brister i sina teoretiska och/eller praktiska kunskaper påverkas 
patienten negativt, eftersom det då är svårt för sjuksköterskan att främja patientens delaktighet 
(Sahlsten, et al, 2005). 

Det framkommer att patienter kan kategoriseras som aktiva eller passiva 
informationsmottagare. De som är aktiva är villiga att söka information och delta i 
omvårdnaden. För att kunna nå den passive patienten måste sjuksköterskan vara yrkesskicklig 
samt ha förmågan att ge patienten kontinuerlig uppmuntran (Friberg, et al, 2007). Malcolm
Knowles formulerade en teori om självstyrt lärande. Han ansåg att personer som tar initiativ
till ett aktiv lärande lär sig fortare och mer effektivt än de som passivt väntar sig att någon 
annan ska lära dem. De personer som är villiga och aktiva i sitt lärande har en grundlagd 
motivation som blir större under uppväxt och åldrande. Viljan att lära sig är en del av den 
personliga mognadsprocessen och människans strävande att bli en självständigt individ 
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(Smith, 2002). Denna inlärningsberedskap definieras som det tillfälle när patienten tydlig 
visar sitt intresse att lära sig viktig information. Detta är en viktig punkt under 
inlärningsprocessen som sjuksköterskan ska uppmärksamma, eftersom patientens vilja att lära 
sig borde föra honom/henne mot nästa steg – självständighet i egenvården (Kitchie, 2006).
Det kan vara svårt för sjuksköterskan att fånga upp ett så kallat ”teachable moment” hos 
patienten vilket kan bero på ett antal olika faktorer, bland annat brist på tid och kontinuitet i 
mötet med patienten. För att kunna motverka dessa svårigheter måste sjuksköterskan veta 
vilka faktorer som bestämmer hur väl en person tar till sig kunskap.

Det är inte alla stomiopererade patienter som lär sig att utföra egenvård före utskrivning 
(Ewing, 1989). Relevansen i Ewings studie kan kanske diskuteras eftersom undersökningen 
publicerades så tidigt som 1989. Mycket kan ha hänt sedan dess då det gäller 
patientutbildningens upplägg samt utformning och utveckling av stomimaterial. Studien 
gjordes i Kanada och är möjligen inte helt applicerbar på svenska förhållanden inom 
stomivården. Studien är dock intressant eftersom den utgår från Orems teori som fortfarande 
är aktuell och relevant. Dessutom har det praktiska förfarandet av stomi och stomiförband inte 
genomgått någon större förändring under årens lopp.

Martinez har genomfört en studie som inkluderade endast en patient. Detta är en kvalitativ 
studie där författaren försöker tillämpa Orems teori på en äldre kvinna som blivit 
stomiopererad och har svårigheter med att sköta sin egenvård. Martinez kom fram till att en 
holistisk människosyn borde ses som en röd tråd genom hela vårdprocessen. Det visade sig 
också att behovet finns av att använda alla Orems tre teorier i följande ordning: 
omvårdnadssystemet, egenvårdsbrist samt egenvård med syfte att uppnå de önskvärda målen 
(Martinez, 2005).

Konklusion

För en sjuksköterska som ska undervisa patienter som kommer att genomgå eller redan har 
genomgått stomioperation krävs att sjuksköterskan besitter god kompetens. Detta innebär att 
hon/han har god teoretisk och praktisk kunskap samt fungerar som ett stöd för patienten, visar 
respekt och hänsyn samt på ett lämpligt sätt främjar patientens delaktighet i omvårdnaden och 
motiverar patienten till att självständigt utföra sin egenvård. Dessutom är det av vikt att 
sjuksköterskan innehar och handlar efter en holistisk människosyn. Tiden för och mängden av 
undervisningstillfällen bör individanpassas och det är angeläget att en sjuksköterska känner 
till vikten av preoperativ undervisning. Sjuksköterskan skall kunna se och handla med hänsyn 
till de faktorer hos patienten som påverkar dennes egenvårdsförmåga, så som sociala faktorer 
(ålder, kön, inkomst, civilstånd, utbildning, härkomst, religion), den fysiska miljön samt 
vikten av kontinuiteten i deras möten. Patientens inlärningsförmåga påverkas av hur aktivt 
patienten söker kunskap och av dennes inlärningsberedskap. Inlärningsberedskapen påverkas i 
sin tur av psykologiska faktorer så som dåligt självförtroende och bristande acceptans av 
förändrad kroppsbild. 



16

Implikation

Det finns ett stort behov av mer forskning då det gäller egenvård och undervisning till 
stomipatienter eftersom det förekommer förhållandevis få undersökningar rörande detta. 
Undervisning i syfte att främja patientens förmåga till egenvård är viktig och någonting som 
rör åtskilliga människor. Därför borde detta ta större plats i sjuksköterskeutbildningen och 
inom forskning. 

Resultaten ger en tankeställare rörande behov av att förbättra befintlig undervisning till 
patienter som står inför eller redan är stomiopererade. Vidare forskning behövs för att ta reda 
på hur sjuksköterskor bör planera och genomföra patientundervisning avsedd för 
stomiopererade patienter. Det vore intressant och relevant att i ny forskning angående 
undervisning om egenvård av stomi, även inkludera en frågeställning beträffande möjligheten 
att patientens förmåga att klara egenvård kan öka med hjälp av tillämpning av Orems teori.
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Bilaga I

Artikelöversikt                                                                                                                                                                                         Tabell 2

Publika
tionsår
Land     

Författare Titel Syfte Metod 
Urval

Slutsats Vetensk
aplig
kvalitet

2006
USA

Callaghan, D. The influence 
of basic 
conditioning 
factors on 
healthy 
behaviours, 
self-efficacy, 
and self-care 
in adults

Att identifiera 
påverkan av valda 
grundläggande 
tillståndsfaktorer i 
praktiken av 
hälsomedvetet
beteende, 
självständighet och 
egenvårdsförmåga

Metod: fyra olika 
undersökningsins-
trument, bland 
annat skalor och 
frågeformulär.

Urval: 379 vuxna
mellan 18 och 65 år 
som ansvarade för 
sin egenvård.

Statistiskt betydelsefulla samband hittades 
mellan de grundläggande 
tillståndsfaktorerna och studiernas variabler 
(ålder, kön, inkomst, civilstånd, utbildning, 
ursprung och utövning av religion). Dessa 
resultat bejakar de av sjuksköterskornas 
handlingar som främjar holistisk vård av 
samt egenvård hos vuxna patienter.

Grad II

1989
Canada

Ewing, G. The nursing 
preparation of 
stoma patients 
self-care

Att beskriva den vård 
som stomipatienter 
fick och undersöka 
hur förberedda de var 
inför sin egenvård 
innan de blev 
utskrivna från 
sjukhuset. 

Metod: observation

Urval: 64 patienter 
och 45 
sjuksköterskor och 
studeranden på 11 
vårdavdelningar på 
3 sjukhus

I slutsatsen kom det fram att patienterna 
även i slutet av vårdperioden fick mycket 
assistans av vårdpersonalen vad gäller 
egenvård. Det framkommer ett behov av 
att undersöka metoderna för att förbereda 
stomipatienter för egenvård. 

Grad I



2006 
Sverige

Friberg, F., 
Pilhammar 
Andersson,
E., Bengtsson,
J.

Pedagogical 
encounters 
between 
nurses and 
patients in a 
medical ward 
– A field 
study.

Att belysa 
pedagogiska 
dimensioner i
omvårdnadssituation-
er och vid informell 
undervisning.

Metod:
observationer

Urval: 15 sjuk-
sköterskor. 12 
patienter i åldrarna 
35-84 år som led av 
olika kroniska 
sjukdomar.

Sjuksköterskors pedagogiska medvetenhet 
måste stödjas på olika sätt. Vårdinstanser 
måste skapa ett pedagogiskt klimat och 
sjuksköterskan ska se patienten som en 
lärande person för att hjälpa patienten att 
uppnå beredskap.

Grad I

2006
USA

Haugen, V., 
Bliss, D.Z., 
Savik, K.

Preoperative 
factors that 
affect long 
term 
adjustment to 
an incontinent 
ostomy

Att undersöka 
faktorer som 
preoperativt anses 
förbättra 
långtidsanpassning 
till stomin.

Metod: Används
två olika skalor –
Ostomy Adjustment 
Scale (OAS) och 
Survey of 
Preoperative 
Factors of Ostomy 
Adjustment. 

Urval: 147 
personer, I 
genomsnitt 64,7 år 
gamla, haft stomi 
under ca 10 år.   

De flesta (84-89 %) stomiker har en bra 
långtidsanpassning gällande sin stomi tack 
vare en god preoperativ undervisning av 
en stomisjuksköterska. 92-94 % tycker att 
postoperativ undervisning var viktigt.

Grad II

2005
USA

Martinez,
L.A.

Self-care for 
stoma 
surgery: 
mastering 
independent 
stoma self-
care skills in 
an elderly 
woman

Att beskriva Orems 
teori och applicera 
den på en äldre 
kvinna efter att hon 
genomgått en 
ileostomioperation.

Metod: observation

Urval: En 85 år 
gammal kvinna.

Med hjälp av en holistisk syn och 
användning av Orems teori kunde kvinnan 
efterhand behärska egenvård av sin stomi.

Grad III



2002 
Sverige

Persson, E., 
Hellsröm, A.-
L.

Experiences 
of Swedish 
man and 
woman 6 to 
12 weeks after 
ostomy 
surgery

Att beskriva 
patienters 
upplevelser, med 
fokus på 
kroppsbilden, 6 till 12 
veckor efter 
stomioperation.

Metod: intervjuer

Urval: 9 patienter i 
ålder mellan 44 och 
67 år. 8 av de fick 
preoperativ 
undervisning.

Trots att 8 av 9 informanterna fick 
preoperativ undervisning, tyckte alla att 
stomi påverkade deras dagliga liv och 
några hade mycket svårt att acceptera 
stomin. 

Grad I

2005 
Sverige

Sahlsten, M., 
Larsson, I., 
Plos, K., 
Lindencrona,
C.

Hindrance for 
patient 
participation 
in nursing 
care

Att med fokus på 
svenska legitimerade 
sjuksköterskors åsikt 
undersöka hinder för 
patienterna då det 
gäller deltagandet i 
omvårdnad samt att 
undersöka 
informanternas 
perspektiv på djupet.

Metod: intervjuer

Urval: 31 
legitimerade 
sjuksköterskor från 
fem sjukhus i västra 
Sverige, 29 kvinnor 
och 2 män som var 
yrkesverksamma 
under 2 till 38 år.

Studierna visar faktorer som kan anses ett 
hinder för patienter att delta i 
omvårdnaden. Hinder ordnades i tre 
grupper: kompetens, påverkan av andra 
betydelsefulla personer och organisation 
och arbetsmiljö.

Grad I

2005
UK

Wilson, P.M.,
Kendall, S., 
Brooks, F.

Nurses’ 
responses to 
expert 
patients: The 
rhetoric and 
reality of self-
management 
in long-term 
conditions: A 
grounded 
theory study 

Undersöka hur 
patientexpertis visas, 
tolkas, definieras och 
upplevs av patienter 
och vårdpersonal. 
Analysera hur 
patienternas expertis 
främjas och 
möjliggörs genom 
egenvårdsprocessen. 
Avslöja mekanismer 
som ökar eller 
hämmar utveckling 
av patientexpertisen. 

Metod: 
fokusgrupper,
intervjuer och 
observationer

Urval: 100 vuxna 
patienter med 
kroniska sjukdomar 
och 100 vårdgivare 
(sjuksköterskor, 
läkare och 
sjukgymnaster)

Sjuksköterskor brast i att främja egenvård. 
Det föreslås att det beror på att de ser 
patienten som passiv. I mötet med en 
kunnig patient känner sig sjuksköterskan 
sårbar och överdriver empirisk kunskap.

Grad II



2003 
USA

Wilson, F.L., 
Mood, D.W., 
Risk, J. & 
Kershaw, T.

Evaluation of 
education 
materials 
using Orem´s 
self-care 
deficit theory

Testa Orems modell 
för att utvärdera 
skriftlig 
patientutbildnings-
material.

Metod: två 
bedömningsinstru-
ment användes: 
Area health 
education council 
assessment och
Suitability 
assessment of 
materials.

Urval: 238 
slumpmässigt valda 
patienter som 
strålbehandlades
mot olika cancer 
former.

Den skriftliga information som finns är 
inte anpassad för människor med olika 
inlärningsförmågor. Vidareutveckling av 
den skriftliga informationen behövs. 

Grad II


