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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: En stomi är en öppning där kroppens avfall i form av urin och avföring kommer 

ut. Kolorektal cancer, ulcerös kolit och crohns sjukdom är exempel på sjukdomar som kan 

leda till en stomi. En stomi kan leda till förändringar i patientens kroppsbild, sexuella hälsa 

samt hälsa och välbefinnande. Kroppsbild och sexuell hälsa är tätt sammanknutet och kan 

påverka upplevelsen av hälsa och välbefinnande. Syfte: Syftet med studien var att belysa 

hur patienter med stomi upplever sin förändrade kropp. Metod: En litteraturöversikt som är 

baserad på elva kvalitativa vetenskapliga artiklar som sedan analyserades. Resultat: 

Kroppsliga förändringar förekommer efter en stomi. Känslor av rädsla, oro och att känna sig 

oattraktiv förekommer, vilket påverkar det sociala livet och sexlivet. Rädsla och oro för att 

läckage ska ske beskrivs, även denna rädsla begränsar deras sociala liv och sexliv. Det finns 

dock de som ser stomin som en räddning, vilket ger positiva känslor. Slutsats: En stomi kan 

medföra både positiva och negativa känslor beroende på vilket utgångsläge patienterna har 

innan stomin. Det är viktigt att sjuksköterskan har en fördjupad förståelse för de känslor som 

uppkommer hos patienter med stomi för att de ska kunna arbeta för att främja hälsa och 

välbefinnande.   
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___________________________________________________________________________ 

Background: A stoma is an opening where the body’s waste in the form of excrement and 

urine comes out. Colorectal cancer, ulcerative colitis and crohn’s disease are examples of 

diseases that can lead to a stoma. A stoma can lead to changes in the patient’s body image, 

sexual health and health and wellbeing. Body image and sexual health are closely linked and 

can affect the experience of health and wellbeing.  Aim: The purpose of this study is to 

elucidate how patients with stoma experience their changed body. Methods: A literature 

review that is based on eleven qualitative scientific articles. Results: Physical changes 

occurred after a stoma. Feelings of fear, concern and feeling unattractive occurred, with 

affected social live and sex life. Fear of leakage was described and had an impact on social 

life and sex life. However, there were those who thought of the stoma as a rescue, which 

gave positive emotions. Conclusion: A stoma can cause both positive and negative emotions 

depending on the starting position of the patients before they got the stoma. It is important 

that the nurse has an in-depth understanding of the emotions that occur in patients with 

ostomy so that they can work to promote health and well-being. 
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INLEDNING  

Kroppsbild och sexuell hälsa är starkt knutna till varandra, människor som har en negativ 

inställning till sin kroppsbild tenderar att dra sig undan och undvika relationer. Detta kan 

påverka människans känsla av hälsa och välbefinnande. Vid långvariga känslor av ohälsa 

och sänkt välbefinnande kan människan utveckla psykisk ohälsa i form av ångest och 

nedstämdhet. Antalet människor med stomi i Sverige var år 2015 43 000 personer, 2016 

hade antalet ökat till 49 000 (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 2017). Stomi kan 

leda till förändringar i hur patienten uppfattar sin kroppsbild vilket kan göra att de känner 

sig “onormala” och oattraktiva.  Då antalet personer med stomi ökar är det viktigt att som 

sjuksköterska få en inblick i hur det påverkar människor och deras syn på sin kroppsbild. 

Genom en förståelse för dessa patienter kan sjuksköterskan skapa en trygghet och ge stöd i 

deras liv med stomi.   

BAKGRUND 

Stomi 
 

En stomi innebär att en öppning i kroppen skapas för att tömma kroppens avfall, i form av 

avföring och urin. Det finns olika typer av stomier, de vanligaste är ileostomi, kolostomi och 

urostomi. Ileostomi och kolostomi är till för att tömma avföring i från tarmen och namnen 

beror på stomins lokalisation på tarmen (Kilic, Taycan, Belli, & Özmen, 2007). Järhult och 

Offenbartl (2013) beskriver att en urostomi är till för att tömma urinblåsan, öppningen är lik 

en ileostomi och blir aktuell när urinvägarna blivit hindrade av exempelvis sjukdom. 
 

Brown och Randle (2005) beskriver de vanligaste orsakerna till att en patient får en stomi, 

dessa sjukdomar är kolorektal cancer, ulcerös colit och Crohn’s sjukdom. Vidare beskriver 

de att det finns andra sjukdomar som kan leda till inflammation i tarmen och göra det 

nödvändigt att få en stomi. Enligt Herlufsen och Brødsgaard (2017) skapas en kolostomi 

eller ileostomi för att omdirigera avföringen från den sjuka delen av tarmen och ge tarmen 

tid att läka eller avlägsnas om det anses nödvändigt. Carlsson och Persson (2012) förklarar 

att ileostomi förekommer på de patienter som drabbats av en inflammatorisk tarmsjukdom 

och denna placeras på höger sida av buken. Får patienten en stomi på tjocktarmen kallas den 

för kolostomi och denna är placerad på vänster sida av buken. Kolostomi beror vanligtvis på 

rektalcancer och drabbar oftast äldre människor (Carlsson & Persson, 2012). 
 

Bafford, Latushko, Hansraj, Jambaulikar och Ghazi (2017) beskriver att när en stomi skapas 

går den förbi spinktern i tarmen vilket gör att den frivilliga kontrollen över när tarmen ska 

tömmas går förlorad. Stomipåsar används och fästs på buken kring tarmöppningen och 

samlar upp avföringen, dessa töms och byts manuellt. Vidare beskriver de att det finns 

stomibandage som säkerställer att stomipåsen inte avlägsnas omedvetet, bandaget döljer 

även stomipåsen till viss del. Enligt Kilic et al. (2007) och Bafford et al. (2017) kan stomier 
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vara temporära eller permanenta, de temporära stomierna kan ”läggas ned” så tarmen får 

tillbaka sin funktion. De beskriver att det görs genom operation där tarmöppningen som finns 

på buken fästs till tarmänden där den först avlägsnades. Nedläggning av stomi sker när den 

underliggande sjukdomen har åtgärdats och tarmen åter fungerar som den ska. Det finns en 

risk för återfall om sjukdomen inte kan botas vilket innebär att många patienter till slut får 

en permanent stomi (Kilic et al., 2007; Bafford et al., 2017). 

Egenvård 
 

Lovén Wickman et al. (2019) beskriver egenvård som insatser som underlättar det dagliga 

livet, minskar symtom och förhindrar sjukdomsåterfall. Bulkley et al. (2018) beskriver 

medicinering, byte och tömning av stomipåsar som exempel på egenvård patienter med 

stomi ofta utför. Vidare beskriver de att egenvården kan påverkas av olika faktorer som 

fysiska och psykiska förutsättningar. De menar att fysiska faktorer som kan påverka 

egenvården är BMI (Body Mass Index), stomins lokalisation samt eventuella läckage. 

Psykiska faktorer som kan påverka egenvården kan vara depression samt brist på stöd från 

närstående och vården (Bulkley et al., 2018). Enligt Carlsson och Persson (2012) behöver 

patienterna lära känna sina egna tarmvanor på nytt, på grund av konsistensen på avföringen 

och hur ofta tarmen tömmer sig. Vidare beskriver de att matvanorna och kosten kan behöva 

ändras då t.ex. vissa frukter kan vara svårsmälta. De beskriver också att avföringen blir lösare 

eller hårdare beroende på vart stomin sitter och att det påverkar valet av stomibandage. 

Vidare beskriver de dem olika typerna av stomibandage, vanligast är endelsbandage och 

tvådelsbandage. Ett endelsbandage innebär att påsen och skyddsplattan som fästs mot huden 

sitter ihop. Tvådelsbandage har en platta med tjockare häftmaterial med kopplingsring och 

en påse med motsvarande ring som kan kopplas ihop med varandra. Med tvådelsbandage 

behöver endast påsen bytas, medan plattan kan sitta kvar i fler dagar (Carlsson & Persson, 

2012). 
 

Carlsson och Persson (2012) menar att oberoende av vilken stomi en patient har gäller 

samma rengöring för huden runt omkring. De beskriver att huden först ska rengöras, om tvål 

används ska den föredragsvis ha lågt pH. När huden sedan är ren ska den baddas torr med 

rena kompresser. Om patienten har en känslig hud kan lämpliga hudskyddande salvor 

användas i förebyggande syfte. Stomibandaget ska sluta tätt runt stomin för att förhindra att 

avföring kommer i kontakt med huden, då detta är en vanlig orsak till hudirritationer 

(Carlsson & Persson, 2012). 

 

Thorpe, McArthur och Richardson (2014) samt Burch (2016) menar att sjuksköterskan bör 

vara kunnig, förstående och ta sig tiden att kunna informera och undervisa om egenvården 

på ett sätt som uppmuntrar patienten att bibehålla sin autonomi. De beskriver att 

sjuksköterskan kan hjälpa patienterna genom att ta fram hjälpmedel och strategier för hur 

patienten ska sköta sin stomi. De beskriver också att i samråd med patienten kan 

sjuksköterskan främja hälsa och lindra lidande. Enligt Herlufsen och Brødsgaard (2017) 

samt Svensk sjuksköterskeförening (2016) är det även viktigt att ge patienten tid för 

eftertanke och frågor kring egenvården. De beskriver att sjuksköterskan ska kunna ge 

patienten det stöd och information som behövs för att ge större förståelse för hur stomin 
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fungerar. Att ge adekvat information angående operationen, läkning, utseende och skötsel 

ger patienterna större förståelse för hur det kommer att vara efter operationen (Herlufsen & 

Brødsgaard, 2017). För att åstadkomma detta ska omvårdnaden vara riktad mot patienten 

samt att dennes grundläggande upplevelser och behov ska sättas i fokus. De upplevelser 

patienten erfar i det dagliga livet inkluderar fysisk, psykosocial, andlig och kulturell 

dimension. För att omvårdnaden ska bli god bör sjuksköterskan kunna utföra och undervisa 

i de omvårdnadsåtgärder som krävs vid stomi samt skapa ett förtroende till patienten samt 

dennes närstående vid behov. Sjuksköterskan ska också inta ett helhetsperspektiv på 

patientens enskilda situation för att kunna bemöta patienten på ett bra sätt. Detta kallas 

personcentrerad vård och sjuksköterskan bör alltid anamma detta synsätt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

Människan 

Högskolan i Skövde (2011) beskriver innebörden av begreppet människa och menar att en 

människa alltid ska ses som en helhet i ämnet omvårdnad. Eriksson (2014) menar att en 

helhetssyn på människan innebär att människan ses som kropp, själ och ande och att alla 

dessa aspekter ska tillgodoses. När en människa upplever sjukdom eller förändringar av 

kroppen kan det leda till att personen upplever sin kropp som bristfällig. Oavsett vilken typ 

av sjukdom eller förändring som kroppen genomgår ska människan alltid betraktas som en 

helhet (Högskolan i Skövde, 2011). Brown och Randle (2005) har visat att människan mår 

som bäst när alla aspekter i människans liv tillgodoses på ett adekvat sätt. De menar att när 

en människa genomgår stomiformation resulterar det i en förändring av kroppens utseende, 

det sker även en förändring i hur patienten upplever sin kropp och dess funktioner. Brown 

och Randle (2005) samt Herlufsen och Brødsgaard (2017) har visat att det är vanligt att fokus 

läggs på stomin efter dess formation och resten av människan faller i glömska. Genom att 

fokusera på människan som en helhet, där alla delar av individens liv och upplevelser 

uppmärksammas är det möjligt att skapa bättre förutsättningar för att individen ska bibehålla 

god hälsa och uppleva välbefinnande (Brown & Randle, 2005; Herlufsen & Brødsgaard, 

2017). 

Kroppsbild 

Brown och Randle (2005) samt Griffiths, Williamson, Zucchelli, Paraskeva, och Moss 

(2018) definierar kroppsbild hur vi uppfattar och vilken attityd vi har gentemot den egna 

kroppen och till dess fysiska egenskaper och förmåga. Griffiths et al. (2018) menar att hur 

människor ser på sin kropp kan bero på en mängd olika faktorer. Dem vanligaste är de som 

rör utseendet som exempelvis vikt, hudfärg och hår. Hur en människa ser på sin kropp kan 

ha betydelse för hur de upplever sin hälsa och välbefinnande. De beskriver att en människa 

som har en positiv syn på sin kroppsbild tenderar att respektera och ta hand om sin kropp, 

genom till exempel träning och hälsosam mat. De upplever även sin hälsa mer positivt och 

känner ett större välbefinnande. En människa med negativa tankar om sin kroppsbild 

tenderar att ägna sig åt negativa tankar och beteenden gentemot sin kropp. Dessa beteenden 

kan t.ex. vara ätstörningar (Griffiths et al., 2018).  Brown och Randle (2005) samt Scheffers 

et al. (2019) menar att hur en individ uppfattar sin kroppsbild kan ha en påverkan på det 

dagliga livet samt vara en orsak till känslor av nedstämdhet och ångest. Enligt Wiklund 
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(2003) är människans levda kropp dennes tillgång till världen. Det innebär att kroppen blir 

som en hemvist inte bara för människan utan också för dennes identitet. Genom de sinnen 

kroppen har, skapas en bild av oss själva och den värld vi lever i. Vidare beskriver hon att 

en förändrad kropp kan innebära att upplevelsen av att den egna självbilden förändras, det 

kan också leda till att andra runt omkring börjar bemöta och behandla en person annorlunda. 

Då kroppen är det verktyg som används för att kommunicera med omvärlden spelar den en 

roll för den sociala identiteten. Sker en kroppslig förändring kan det leda till att människan 

förändras i sitt eget sinne, att hen känns annorlunda inför sig själv och börjar uppfatta världen 

runt omkring som annorlunda (Wiklund, 2003). Enligt Brown och Randle (2005) läggs idag 

vikt vid att ha en vacker kropp, något som de menar är svårt att undvika att påverkas av då 

det påträffas nästan överallt. Kilic et al. (2007) beskriver att människor som får en stomi 

genomgår en kroppslig förändring, de kan inte längre styra över sina tarmtömningar och har 

istället en tarmöppning på magen. Detta kan leda till en förändring i hur de ser på sin 

kroppsbild, något som kan upplevas både positivt och negativt (Kilic et al., 2007). 

Hälsa och välbefinnande 

Dahlberg och Segesten (2010) definierar hälsa som ett tillstånd av friskhet, psykisk hälsa 

och existentiell hälsa. Välbefinnande däremot anses vara en känsla av att ”må bra”. Hälsa 

och välbefinnande är tätt sammanlänkade, dock förutsätter inte alltid det ena det andra. Det 

är möjligt att vara vid god hälsa men inte känna välbefinnande eller känna välbefinnande 

trots ohälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta styrks av Eriksson (2014) som utgår från 

sitt hälsokors, där fyra placeringar blir möjliga. Det finns två axlar på korset som utgår från 

känslan av illabefinnande och känslan av välbefinnande. Den andra axeln utgår från 

förekomst av objektiva sjukdomssymtom och frånvaro av objektiva sjukdomssymtom. 

Enligt Bahayi, Attaallah, Yardimci, Bulut och Özten (2018) kan livsförändringar leda till en 

känsla av ohälsa och ett sämre välbefinnande. De menar att vid ihållande känsla av ohälsa 

och sämre välbefinnande kan psykisk ohälsa utvecklas, vanligast är ångest och depression. 
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Tidigare forskning antyder att människor med permanent stomi upplever en förändring i sin 

känsla av hälsa och välbefinnande. Detta kan bero på att det är en livsförändring som kräver 

ändringar i vardagen (Brown & Randle, 2005). Herlufsen och Brødsgaard (2017) har visat 

att de patienter som fått adekvat information angående sin stomi har haft lättare att anpassa 

sig till de nya förutsättningarna som följer en stomiformation. Det kan även hjälpa patienten 

att bibehålla en god hälsa och välbefinnande. Forskning har visat att patienter som genomgår 

en akut operation med stomiformation upplever sig ha sämre hälsa och välbefinnande efter 

operationen än de som genomgår en planerad stomiformation (Herlufsen & Brødsgaard, 

2017). 

Sexuell hälsa 

 

World Health Organisation, WHO (2018) definierar sexuell hälsa som ett tillstånd av fysiskt, 

socialt och mentalt välbefinnande i relation till sexualitet. Detta är något som kräver en 

positiv och respektfull inställning till sex och sexuella relationer. Valenca och Costa Paes 

Barreto (2013) beskriver att sexualitet ansågs tidigare endast vara till för reproduktion, något 

som var personligt och som ej skulle diskuteras med utomstående. I dagens samhälle ses det 

istället som en del av det vardagliga livet samt en viktig aspekt för att människan skall 

uppleva att hen är vid god hälsa och för att kunna känna välbefinnande (Valenca & Costa 

Paes Barreto, 2013). Enligt Albuquerque, Pinheiro, Linhares och Guedes (2016) så är 

sexualiteten starkt sammanlänkat med kroppsbild. Vidare beskriver de att förändringar i hur 

människor ser på sin kroppsbild kan leda till förändringar i deras sexuella hälsa. Detta kan 

bero på en oförmåga att acceptera kroppens förändring. Något som kan leda till att personen 

upplever att hen är mindre attraktiv och istället drar sig undan från andra människor samt 

undviker sexuella relationer (Albuquerque et al., 2016). Människor med stomi har 

rapporterat mindre sexuell aktivitet och sämre sexuell hälsa (Bahayi et al., 2018; Valenca & 

Costa Paes Barreto, 2013). 

PROBLEMFORMULERING 

Vid stomiformation blir kroppen förändrad, detta kan leda till att patienterna ser sin 

kroppsbild på ett annorlunda sätt än innan. Upplever patienterna en förändrad kropp kan det 

leda till ohälsa och sexuell ohälsa. Sexuell hälsa hos människor med stomi är något som 

sällan diskuteras. Tidigare forskning har visat att sjuksköterskor tenderar fokusera på stomin 

och tarmfunktionen istället för människan. Inom ämnet omvårdnad ska människan alltid ses 

som en helhet, där inte bara kroppsliga förändringar ska beaktas utan även de mentala 

förändringar som följer. För att kunna ge patienter med stomi adekvat information och 

bemöta dem på bästa sätt samt kunna erbjuda patienterna rätt hjälp, behöver sjuksköterskan 

en djupare förståelse i hur dessa personer upplever sin situation i relation till hälsa och 

välbefinnande, kroppsbild samt sexuell hälsa. Genom att ge adekvat vård i relation till 

stomiformation och de förändringar som följer kan sjuksköterskan främja hälsa och 

välbefinnande.  
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SYFTE 

Syftet var att belysa hur patienter med stomi upplever sin förändrade kropp.  
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METOD 

Den metod som har använts är en litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär att 

tillgänglig forskning inom det eftersökta området söks och sammanställs till ett nytt resultat 

(Friberg, 2017). Kvalitativ data har ansetts relevant att sammanställa då studiens syfte var 

att belysa hur patienter med stomi upplever sin förändrade kropp. Kvalitativa artiklar har 

valts till litteraturöversikten då dessa berör människors upplevelser, känslor och erfarenheter 

inom ett visst fenomen (Henricson & Billhult, 2017). Friberg (2017) menar att genom en 

kvalitativ litteraturöversikt ges en ökad förståelse för patienters levda erfarenheter av ett 

fenomen, vilket kan bidra till att ge sjuksköterskor och övrig vårdpersonal de kunskaper som 

behövs i mötet med dessa patienter. Metoden valdes då den anses ge adekvat och relevant 

information om hur patienter med stomi upplever sin situation i relation till hälsa och 

välbefinnande.  

Examensarbetets författare har använt ett helikopterperspektiv när artiklarna lästs för att få 

en översiktsbild av området. Enligt Friberg (2017) innebär helikopterperspektiv en möjlighet 

till att förstå karaktären av studien. För att tygla sin förförståelse har 

examensarbetesförfattarna gjort sökandet av artiklarna sakligt, objektivt och med en 

förhoppning om att bli överraskade av resultatet och inte letat efter resultat som tycktes passa 

till syftet (Dahlberg, 2014).     

Urval 

 

Urvalet består av elva vetenskapliga kvalitativa artiklar skrivna på engelska. 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara peer rewied vilket innebär att artiklarna 

granskats av experter inom vetenskaplig publicering, som sedan godkänt dem för publicering 

i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2017). Utöver detta handlar artiklarna om människor 

med stomi, hur de upplever sin kropp och sin sexuella hälsa. Artiklarna är skrivna ur ett 

patientperspektiv med fokus på deras upplevelser för att kunna svara på syftet. Artiklarna 

inkluderar deltagare i spridd ålder där den yngsta var 13 år och den äldsta var 82 år, 

författarna anser det relevant för studiens syfte att ha ett brett åldersspann. En variation av 

ålder och kön kan ge en bredare bild av fenomenet (Henricson & Billhult, 2017). Därför har 

författarna också valt att fokusera på både män och kvinnor. Inga avgränsningar gällande 

nation har gjorts då perspektiv på fenomenet från flera delar av världen anses vara relevant. 

Exklusionskriterierna för arbetet var artiklar som inte tillfredsställer kraven på ämne, 

perspektiv eller etiska överväganden. Artiklarna som valts är publicerade mellan åren 2005 

- 2017 för att forskningen ska vara uppdaterad och aktuell.  

Datainsamling 

Databaserna CINAHL och MEDLINE OVID användes för att systematiskt söka fram och 

inhämta artiklar. Dessa databaser valdes för att de innehåller vetenskapliga artiklar som är 

inriktade på hälso- och vårdvetenskap som ansågs vara relevant för studien. Sökorden som 

användes för att hitta artiklar var: ostomy, body image, life, sexual health, experience, 
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intestinal ostomy, quality of life, patient och living. Sökorden användes tillsammans med 

operator AND för att begränsa sökningen. Träffarna och hur sökorden kombinerades 

redovisas i en tabell (Bilaga 1). För de artiklar som inte gick att hitta i fulltext på högskolan 

i Skövdes bibliotek användes Linköpings universitets bibliotek. Artiklarna som valdes ut, 

valdes genom att först läsa titlarna överskådligt. I de artiklar vars titel var intressant lästes 

artikelns abstract. Stämde artikelns abstract överens med studiens syfte lästes artikeln i 

fulltext. Kvalitetsgranskning gjordes på samtliga artiklar enligt SBU:s granskningsmall ” 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 

patientupplevelser” den bifogas (se bilaga 2). Efter kvalitetsgranskningen fick sex stycken 

artiklar medel kvalité och fem stycken hög kvalité. 

Analys 

Artiklarna analyserades enligt Fribergs (2017) beskrivning av en litteraturbaserad studie. 

Det första steget i denna flerstegsmodell innebär att examensförfattarna läst igenom 

artiklarna, som ska forma resultatet, ett flertal gånger tillsammans. Detta gjordes för att få 

en bättre förståelse för artiklarnas innehåll, sedan lästes artiklarna återigen och 

sammanfattades. I det andra steget gjordes en tabell av artiklarnas syfte, metod och resultat 

för att skapa en lättförståelig bas inför resultatet samt för att strukturera de artiklar som ligger 

till grund för resultatet (se bilaga 3). Det tredje steget innebar ett sökande efter likheter och 

skillnader i artiklarnas resultat i relation till examensarbetets författare syfte. Detta valde 

författarna att göra enskilt för att sedan kunna jämföra med varandra. Det sista steget i 

flerstegsmodellen gick ut på att skapa teman utifrån likheter och skillnader i artiklarnas 

resultat. Dessa teman skapade olika rubriker. Under dessa rubriker sammanställdes 

likheterna och skillnaderna av det studerade fenomenet i ett nytt resultat (Friberg, 2017). Två 

olika teman framkom och dessa presenteras i studiens resultatdel. 

Etiska överväganden 

 

Artiklarna som valdes uppfyller kraven för etisk medvetenhet, alla deltagare har informerats 

samt gett samtycke till studierna. Informerat samtycke finns inom forskning så att deltagarna 

själva ska kunna ge sitt samtycke till studien. Deltagarna ska ha fått tydlig information om 

forskningen och de ska ha förmåga att förstå informationen och själva ta ett beslut. 

Deltagarna ska ha möjlighet att när som helst under studiens gång avbryta utan press eller 

försök till påverkan (Kjellström, 2017). Uppgifterna som framkom i studierna används 

endast för det beskrivna ändamålet och obehöriga ska ej ha tillgång till uppgifterna. Alla 

deltagares uppgifter har behandlats konfidentiellt vilket innebär att värna om känsliga 

uppgifter och information om de personer som deltagit i studien (Kjellström, 2017). 

Studierna bör även vara godkända av en etikprövningsnämnd. Informationen i artiklarna 

kommer endast användas till detta arbete (Medicinska forskningsrådet, 2000). 

 

Examensarbetets författare har under tidens gång uppmärksammat och diskuterat de 

förförståelser som uppkommit för att undvika att studiens resultat påverkas. Översättning 

från engelsk text har skett med noggrannhet för att undvika feltolkningar samt för att minska 

risken för förvanskning av texten. Författarna till examensarbetet har under hela processen 
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varit observerande och självgranskande. För att minska risken för plagiat har 

examensförfattarna varit noga och följt reglerna för referenshantering. 
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RESULTAT 

Analysprocessen resulterade i två olika teman som beskriver hur människor med stomi 

upplevde sin förändrade kropp. Dessa teman var: Upplevelser av en förändrad kropp på gott 

och ont samt Rädsla begränsar livet. 

Upplevelser av en förändrad kropp på gott och ont   

 

Kroppsliga förändringar upplevdes efter en stomiformation. De kroppsliga förändringarna 

visade sig i form av ändrat utseende på kroppen, en känsla av att ha förlorat kontrollen över 

sin egen kropp samt en känsla av att vara oattraktiv. Detta resulterade i att deltagarnas sociala 

liv samt sexliv påverkades. 

Förändring - att inte vara sig själv 

De kroppsliga förändringar som framkom beskrevs av deltagarna som att deras mage hade 

fått en ny form, den var annorlunda än innan de fick stomin. Detta upplevdes besvärande. 

För en del blev det svårt att lyfta tyngre föremål, vilket exempelvis visade sig när de skulle 

bära hem matkassar (Dabirian, Yaghmaei, Rossouli & Zagheri Tafreshi, 2010; Ceylan & 

Vural, 2017). Att se stomin på magen men att inte ha någon känsel i den ledde till en känsla 

av att stomin inte tillhörde kroppen. Det upplevdes onaturligt att vara oförmögen att känna 

en viss del av sin egen kropp. Öppningen på magen beskrevs som obehaglig och tankar om 

att vara deformerad för resten av livet infann sig. Den egna spegelbilden framkallade känslor 

av att vara motbjudande och annorlunda. För vissa upplevdes materialet av stomipåsen 

värre än själva stomiöppningen, stomipåsen framkallade en känsla av att inte längre vara sig 

själv och att inte känna sig som en hel person. Den nya spegelbilden visade den förändring 

som kroppen genomgått vilket ledde till känslor av att vara förminskad samt berövad på sitt 

tidigare jag. Att acceptera stomin som en del av den egna kroppen var något som upplevdes 

svårt (Cardoso et al., 2015; Ramirez et al., 2014; Thorpe, Arthur, & McArthur, 2016; Villa 

et al., 2018). Deltagarna upplevde även en förlust av sitt tidigare jag då de kände att de var 

tvungna att byta klädstil för att stomin inte skulle synas. Innan stomin hade de tightare kläder 

och efter stomin kände de sig tvungna att ha vidare kläder för att dölja stomin. Detta ingav 

en känsla av att vara mindre attraktiv (Thorpe et al., 2016; Villa et al., 2018). 

Förändring - en livräddare 

Den förändrade kroppen ingav inte bara negativa känslor och upplevelser. Den bilden de såg 

av sig själva i spegeln kunde också innebära en känsla av uppskattning. Synen av stomipåsen 

och/eller stomiöppningen påminde en del av deltagarna att de var vid liv och att de kunde 

fortsätta leva. Stomin sågs därmed som en livräddare och en väg till frihet (Cardoso et al., 

2015; Ceylan & Vural, 2017). Oregelbundna och oförutsedda tarmtömningar till följd av en 

sjukdom hade före stomiformationen inneburit att en del kände att de var tvingade att stanna 

i sitt hem där en toalett alltid fanns tillgänglig. Stomin kom då som en räddning och ingav 

en känsla av frihet, vilket också gav en känsla av självsäkerhet. Stomin hjälpte vissa att växa 

i sin personliga utveckling, då de fick en insikt i att utseendet inte var allt, vilket beskrevs 
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inge en känsla av att vara mindre fåfäng nu än innan (Marques et al., 2017; Nicholas, Swan, 

Gerstle, Allan & Griffiths, 2008; Thorpe et al., 2016). Några deltagare tillät inte påsen på 

magen definiera vem hen var som person och inte heller påverka deras syn på kroppsbilden, 

stomin ansågs enbart vara ett medicinskt tillstånd (Hueso-Montoro et al., 2016; Ramirez et 

al., 2016). Att kunna acceptera stomin som en del av sin egen kropp innebar för vissa en 

självinsikt. Att förstå sin nya kropp innebar också att ha kontroll och själv kunna bestämma 

över den (Cardoso et al., 2015; Ceylan & Vural, 2017; Manderson, 2005; Marques et al., 

2017; Nicholas et al., 2008; Ramirez et al., 2010). 

Förändring - förlorad kroppskontroll 

Att inte ha kontroll över när en tarmtömning sker eller bestämma när ljud i form av gaser 

hörs samt att inte heller kunna påverka ett eventuellt läckage från stomin innebar en känsla 

av att ha förlorat kontrollen på sin egen kropp. En stomi som fungerade på ett oförutsägbart 

sätt och gav ifrån sig ljud eller läckte framkallade känslor som deltagarna beskrev som 

pinsamma, irriterande och något som de kände frustration över. En oro över att materialet 

inte skulle fungera infann sig vilket upplevdes som en oförmåga att kontrollera sin kropp 

(Cardoso et al., 2015; Ceylan & Vural, 2017; Manderson, 2005; Ramirez et al., 2014; Thorpe 

et al., 2016). För att återfå kontrollen över tarmtömningar, ljud samt läckage upplevde 

deltagarna att de behövde lära känna sin kropp på nytt. De behövde hitta nya kostvanor så 

stomipåsen inte behövde bytas eller tömmas lika ofta. De behövde också lära sig vilken 

tidpunkt på dagen de kunde äta för att undvika ljud och läckage. Vissa använde sig av 

läkemedel som motverkar diarré exempelvis Imodium för att undvika oförutsägbara 

tarmtömningar. En metod som också användes för att ta tillbaka kontrollen över kroppen var 

irrigate, vilket innebär att vatten spolas igenom tarmen så att den töms. Denna metod gjorde 

att vissa kunde gå utan stomipåse med bara ett skydd över stomiöppningen, vilket gav en 

frihetskänsla. Hitta rätt sorts material till sin stomi så att stomin inte läckte påverkade känslan 

av att ta tillbaka kontrollen över kroppen. Klara av egenvården runt stomin var för vissa 

deltagare att ta tillbaka kontrollen. Med hjälp av dessa strategier minskade de negativa 

känslorna i form av skam, irritation och frustration (Dabirian et al., 2010; Nicholas, et al., 

2008; Ramirez et al., 2014; Thorpe et al., 2016). 

Förändring – förlust av attraktivitet 

 

Efter stomiformationen upplevde deltagarna att deras sexliv förändrades till det sämre 

(Cardoso et al., 2015; Ceylan & Vural, 2017; Ramirez et al., 2010). Upplevelsen av ett 

förändrat sexliv kom vanligtvis i det tidiga stadiet efter stomiformationen. Sexlivet beskrevs 

ha förbättrats en tid efter operationen då de fått tid att anpassa sig till sin nya kropp (Ramirez 

et al., 2010). Problemen i sexlivet kvarstod dock för en del, trots att lång tid hade passerat 

sedan stomiformationen (Manderson, 2005; Villa et al., 2018). Orsakerna till dessa problem 

varierade från deltagare till deltagare, vissa generella orsaker kunde dock identifieras. Den 

kroppsliga förändringen som följde en stomi ledde till att det var svårt att se den egna 

kroppen som sexuellt attraktiv då de upplevde sig själva som äckliga och skämdes över att 

vara nakna inför sin partner. Upplevelsen av att vara oattraktiv berodde på att det var svårt 

att se den egna kroppen som sexuellt attraktiv när de inte kunde kontrollera eller dölja när 

en tarmtömning skedde (Manderson, 2005). Känslan av att vara oattraktiv och äcklig gjorde 
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att det var svårt att ha eller försöka upprätta ett tillfredsställande sexliv. Oförmågan att ha ett 

tillfredsställande sexliv framkallade en känsla av ledsamhet och en spänning i relationen 

med partnern (Villa et al., 2018). Ledsamheten bottnar i känslan av att ha förlorat något i 

förhållandet, något som gav en känsla av intimitet och samhörighet med partnern. Dessa 

känslor av ledsamhet och brist på samhörighet gav upphov till illabefinnande (Manderson, 

2005; Villa et al., 2018). Vissa deltagare hade en partner som hjälpte till att ta hand om 

stomin, partnern tömde påsen och tvättade stomin vid byte. Detta gjorde att förhållandet 

förändrades och partnern gick från att vara sexuellt tilltalande till att upplevas som en 

vårdare. På grund av detta slutade de ha sex men fortsatte att leva tillsammans (Manderson, 

2005). 

 

För en del deltagare var det inte känslan av att vara oattraktiv som påverkade sexlivet, utan 

den fysiska smärtan som kunde uppstå vid penetrerande samlag. De fysiska förändringar 

som kan uppstå i underlivet vid stomioperationer gör att samlag kan bli smärtsamt eller 

orsaka impotens. De deltagare som upplevde smärta vid samlag beskrev att de hade försökt 

ha sex ett antal gånger utan förbättring vilket ledde till att sexlivet förändrades. Smärtan 

gjorde att de endast kunde utföra sexuella aktiviteter som inte krävde penetrering exempelvis 

oralsex, vilket ej upplevdes tillfredsställande för någon part. Att inte kunna ha penetrerande 

samlag då smärtan upplevdes för jobbig orsakade ledsamhet och skuldkänslor hos vissa 

deltagare (Ramirez et al., 2010). De som beskrev att de haft ett tillfredsställande sexliv innan 

operationen upplevde situationen efter operationen känslomässigt svår då de upplevde att de 

förlorat något centralt i förhållandet, då sexlivet låg till grund för känslan av intimitet. De 

som upplevde att sex inte hade varit något centralt i förhållandet hade lättare att acceptera 

förändringarna i sexlivet då de upplevde att substituten till sex räckte för att tillfredsställa 

dem (Ramirez et al., 2010). 

Rädsla begränsar livet 

 

Deltagarna beskrev en rädsla över hur andra människor skulle bemöta dem om de fick veta 

att de hade en stomi, de upplevde en rädsla över att bli identifierade med stomin. 

 

Rädsla begränsar det sociala livet 

 

Rädslan påverkade hur de interagerade i det sociala livet (Cardoso et al., 2015; Manderson, 

2005; Nicholas et al., 2008). Skamkänslor över stomins existens uppgavs och olika tekniker 

beskrevs för att dölja stomin när de var utanför hemmet. Några förändrade sin klädstil, bar 

en handväska eller påse över medan andra lade handen över för att täcka stomin så mycket 

som möjligt (Cardoso et al., 2015; Ceylan & Vural, 2017; Marques et al., 2017). Tidigare 

erfarenheter av att bli identifierad med stomin av vänner och familjemedlemmar gjorde att 

deltagarna var noga med att välja ut vilka de berättade för. En del vågade inte berättade för 

sina familjemedlemmar då rädslan över att bli identifierad med stomin tog över. För att 

slippa frågor eller konfrontation om stomin av kollegor doldes den väl under kläderna på 

jobbet (Marques et al., 2017; Nicholas et al., 2008; Villa et al., 2018). Det fanns en skillnad 

mellan att våga berätta för barn eller vuxna om stomin. Barn ansågs vara mer öppensinnade 

än vuxna samt beskrevs mer nyfikna på saker som var annorlunda och därför fanns inte 
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rädslan av att bli identifierad med stomin på samma sätt som av vuxna. Det upplevdes därför 

mer naturligt att berätta för barn om stomin (Manderson, 2005). 

 

Hemmet beskrevs som en trygghet, en plats där de inte behövde oroa sig över läckage, ljud 

eller lukt. Allt material fanns i hemmet som exempelvis extra kläder om ett läckage skulle 

inträffa, i hemmet blev inte ett läckage en stor sak. Detta gjorde att deltagarnas sociala 

aktiviteter minskade (Ceylan & Vural 2017; Villa et al., 2018). Religiösa aktiviteter hade 

minskat för en del och för vissa upphört helt. Deltagarna beskrev en känsla av att inte vara 

tillräckligt ren vid olika religiösa akter som exempelvis bön. Vidare beskrevs en rädsla över 

att stomin skulle läcka eller spricka vid olägliga tillfällen. Längre sammankomster i skolan 

var något som undveks på grund av rädsla att någon skulle märka stomin eller att den skulle 

läcka, lukta eller höras (Dabirian et al., 2010; Ceylan & Vural, 2017). Att behöva ta med 

extra material och extra ombyte när de skulle åka bort ingav en känsla av att fortfarande vara 

som ett barn. Deltagarna beskrev att de inte längre stannade över natt hos släktingar då 

rädslan för att stomin skulle läcka i någons säng upplevdes för genant. Andra beskrev att de 

inte hade hälsat på någon släkting sedan de fick stomin (Dabirian et al., 2010; Cardoso et al., 

2015; Ceylan & Vural, 2017; Manderson, 2005). Att delta i sociala aktiviteter var något som 

fortfarande gjordes men deltagarna var rädda och oroliga över att någon skulle märka stomin 

(Nicholas et al., 2008). 

 

När vänner eller familjemedlemmar visade förståelse och stöd gentemot stomin upplevdes 

stomin som enklare att acceptera. Att ha vänner som visade stöd fick deltagarna att känna en 

känsla av självsäkerhet vilket gjorde att det upplevdes lättare att acceptera stomin som en 

del av dem själva. Samma sak gällde när familjemedlemmar visade och gav sitt stöd. Att ha 

en partner som inte brydde sig om stomin vid exempelvis sexuella aktiviteter gjorde också 

att stomin blev lättare att acceptera. Att få professionellt stöd i frågor som rörde sex och 

egenvård beskrevs också som en faktor som underlättade acceptansen av stomin (Cardoso et 

al., 2015; Ceylan & Vural, 2017; Nicholas et al., 2008). 

Rädsla begränsar sexlivet 

 

Rädsla för att stomin och stomipåsen skulle skadas och på så vis orsaka läckage var en 

anledning till att sexlivet påverkas. Rädslan innebar att sex förekom mer sällan och det 

upplevdes svårt att ägna tankarna åt den sexuella akten, i stället var tankarna på stomin vilket 

gjorde de svårt att släppa kontrollen och njuta av den sexuella aktiviteten (Ceylan & Vural, 

2017; Manderson, 2005). Deltagarna beskrev en känsla av oro över att partnern skulle höra 

när avföring kom i påsen, känna lukt av avföringen eller höra när gaser passerade ut i påsen 

(Cardoso et al., 2015; Manderson, 2005). En deltagare var berättigad i sina rädslor då dennes 

partner inte klarade av stomin, vilket resulterade i skilsmässa. Uppbrottet gjorde att 

deltagaren kände sig förkrossad och förödmjukad (Ramirez et al., 2014). 

 

För att kunna bibehålla ett tillfredsställande sexliv och minska känslor av oro, rädsla eller 

känslor av att vara oattraktiv fanns det olika strategier att tillta för att minska påverkan på 

sexlivet. Täcka stomin med hjälp handdukar, nattkläder eller underkläder gjorde att det 

kändes säkrare att ha sex, det höll också stomipåsen på plats under samlaget. Denna åtgärd 

var inte bara för att minska rädslan för att stomin skulle lossna, det minskade även oron för 
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att partnern skulle se stomin eller eventuell avföring (Manderson, 2005; Ramirez et al., 

2010). Att ha en ny stomipåse eller en nyligen tömd påse gjorde att det kändes fräschare att 

ha samlag samtidigt som det minskade oron för att den skulle bli överfull eller läcka 

(Ramirez et al., 2010). Att tömma eller byta stomipåsen utan att deras partner var närvarande 

gjorde att det blev lättare att bibehålla en sexuell relation med sin partner då de slapp se 

stomin och deltagaren slapp skämmas över sin nya kropp (Manderson, 2005). Nya positioner 

under samlaget minskade upplevelsen av stomins negativa inverkan på sexlivet. Positionerna 

gjorde att partnern inte kunde se stomin vilket innebar att känslorna av att vara oattraktiv 

minskade. De nya positionerna minskade också smärtan vid samlaget (Ramirez et al., 2010). 

 

De som inte hade en partner vid tidpunkten för stomiformationen ville hitta en partner att ha 

en sexuell relation med. De var dock oroliga och rädda för hur en potentiell sexuell partner 

skulle reagera på informationen om att de hade en stomi (Cardoso et al., 2015; Ceylan & 

Vural, 2017; Ramirez et al., 2014). Oro över dålig lukt, känslor av att vara oattraktiv och 

lägre självkänsla försvårade sökandet efter en potentiell partner. Vissa deltagare beskrev att 

de trodde att de behövde komma över sina rädslor och acceptera sin nya kropp innan de 

kunde hitta en ny partner eller finna sig i ett liv utan sex. Andra valde att sluta söka efter en 

ny partner och endast onanera för att åstadkomma sexuell tillfredsställelse. Trots att det var 

ett individuellt val att sluta leta efter en partner orsakade det en känsla av ensamhet (Cardoso 

et al., 2015; Ramirez et al., 2010). Negativa känslor kring stomin var inte de enda känslorna 

som beskrevs. De som haft en obotlig sjukdom innan stomin ansåg ett förlorat sexliv vara 

en rimlig kompromiss då stomin botat den underliggande sjukdomen eller förenklat 

vardagen (Ramirez et al., 2010).  

 

Resultatsammanfattning 

 

Upplevelser av den förändrade kroppen kantas av negativa känslor samt oro och rädslor inför 

hur andra ska uppfatta deras kropp. Dessa rädslor och ständiga oro gjorde att flertalet av 

deltagarnas sociala liv blev lidande då de inte vågade sig ut av rädsla för att stomin skulle 

läcka, lukta eller höras. Deltagarna beskrev även att de upplevde en känsla av att ha förlorat 

kontrollen över sin kropp och att det var viktigt att ta tillbaka den genom att till exempel 

försöka ändra sin kost. Dock var det vissa deltagare som såg stomin som något positivt då 

den räddat deras liv. 

 

Rädslor och oro påverkade även sexlivet vilket kunde yttra sig i att deltagarna hade mindre 

sex eller behövde ändra sitt sexliv för att minska oron och rädslorna. De flesta föredrog att 

täcka stomin då detta säkerställde att den höll sig på plats och minskade risken att partnern 

kunde se, höra eller känna avföring. För de deltagare som inte hade en partner vid 

stomiformationen skapades rädsla när de försökte hitta en sexuell partner. På grund av detta 

hade vissa slutat försöka hitta någon att dela sitt liv med.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Syftet med detta examensarbete var att belysa hur patienter med stomi upplever sin 

förändrade kropp. För att svara på detta syfte valdes litteraturöversikt som metod. Denna 

metod valdes för att få en fördjupad kunskap inom det valda området, genom att 

sammanställa tidigare forskning inom ämnet enligt Friberg (2017). För att kunna svara på 

syftet valdes endast kvalitativa artiklar då dessa fokuserar på upplevelser genom intervjuer. 

Kvantitativa artiklar valdes bort då dessa fokuserar på orsaker till effekter vilket inte ansågs 

svara på syftet. Alternativt hade en intervjustudie kunnat användas för att svara på syftet, 

dock ansågs detta vara mer tidskrävande och inte möjligt inom detta arbetes tidsram. Enligt 

Danielsson (2017) och Henricson (2017) är en litteraturöversikt inte lika tidskrävande. 

Dessutom var denna metod känd sedan tidigare av examensarbetets författare vilket stärker 

arbetets trovärdighet. Trovärdighet innebär enligt Mårtenson och Fridlund (2017) att den 

skapade kunskapen är rimlig och att resultatet är giltigt. Författarna tror att resultatet hade 

blivit annorlunda om en intervjustudie genomförts då det finns möjlighet till att ställa 

följdfrågor och gå in mer på djupet av fenomenet. 

 

Databaserna som använts för att insamla material var CINAHL och MEDLINE OVID då 

dessa är inriktade på hälso- och vårdvetenskap och syftet främst berör detta område. Enligt 

Mårtensson och Fridlund (2017) samt Friberg (2017) är det till fördel att använda flera 

databaser då det ökade chanserna att hitta artiklar som var relevanta för att svara på syftet. 

För att säkerställa att en god kvalité på examensarbetet uppnås har alla artiklar som 

inkluderades i resultatet kvalitetsgranskas enligt SBU:s granskningsmall (se bilaga 2). 

Genom denna granskning kunde det konstateras om artiklarna var av låg, medel eller hög 

kvalité. De artiklar som hade låg kvalité valdes bort, vilket var två stycken och de artiklarna 

med medel eller hög kvalité inkluderades för att stärka examensarbetets trovärdighet. I denna 

kvalitetsgranskning ingår etiska överväganden som en punkt, en av de valda artiklarna 

uppnådde inte kravet för etiskt övervägande men inkluderades trots detta då den ansågs 

relevant. 

 

Datainsamlingen genomfördes med olika sökord (se bilaga 1). Vissa artiklar förekom vid 

flera söktillfällen med olika sökordskombinationer, vilket enligt Henricson (2017) ökar 

examensarbetets trovärdighet. För att ytterligare stärka trovärdigheten har endast 

primärkällor inkluderats. Primärkällor föredras även för att säkerställa att informationen inte 

är förvriden. Enligt Östlund (2017) är det möjligt att ta hjälp av personal som är utbildade 

inom informationssökning, då detta förbättrar examensarbetet ytterligare. Författarna till 

detta examensarbete bedömde dock att de artiklar som hittats var av god kvalité och valde 

att avstå från denna hjälp. Ingen avgränsning gällande årtal har gjorts vid de olika 

söktillfällena. Den äldsta artikeln som inkluderades var från 2005 och ansågs vara av aktuell 

forskning. Hade äldre artiklar valts att användas kunde resultatet ha blivit annorlunda, detta 

då upplevelsen av en förändrad kropp kan ha sett annorlunda ut längre tillbaka i tiden på 

grund av den kultur som var aktuell då.    
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Istället för kvalitativa artiklar hade bloggar eller självbiografier kunnat användas för att 

skapa ett nytt resultat, då dessa består av beskrivningar av någons liv och upplevelser. Enligt 

Dahlborg-Lyckhage (2017) kan det vara svårt att avgöra vad som är påhittat eller inte. På 

grund av detta valdes bloggar bort i detta examensarbete. Enligt Skott (2017) är kvalitativa 

artiklar en säkrare källa att bygga ett nytt resultat på. Alla artiklar som valdes var 

engelskspråkiga och examensarbetets författare var medvetna om risken för misstolkningar 

vid översättning, därför har uppslagsverk för engelska använts för att säkerställa att 

översättningen skulle bli så korrekt som möjligt (Sandman & Källström, 2013). Enligt 

Henricson (2017) kan det ses som en styrka att studierna var genomförda i olika länder då 

det ökar överförbarheten till liknande tillstånd hos människor i andra länder kulturer och 

religioner. Detta motverkade även att relevanta artiklar inte valdes bort på grund av land där 

studien genomförts. Om artiklar från Sverige endast sökts upp och använts till resultatet så 

kunde resultatet ha påverkats. Då hade upplevelserna av en förändrad kropp efter en stomi 

begränsats till de svenska värderingarna om kroppsuppfattning och självbild vilka kan vara 

annorlunda. Att inte heller avgränsa deltagarnas ålder ökar också överförbarheten till en 

bredare population. Hade åldern avgränsats till exempelvis 65 år och uppåt, kunde resultatet 

blivit annorlunda. 

 

Examensarbetets författare var medvetna om att denna litteraturöversikt ej är så stor då den 

enbart inkluderar elva artiklar i resultatet. Författarna anser dock att dessa elva artiklar 

innehöll tillräckligt med information för att skapa ett resultat. Hade en litteraturöversikt 

gjorts som inkluderade fler artiklar kunde resultatet återigen blivit annorlunda då mer 

information kunde framkommit som kunnat påverka resultatet samt att andra fynd kunde ha 

gjorts.    

 

Författarna till examensarbetet var medvetna om att en viss förförståelse finns inom det valda 

ämnet. Författarna studerar sista året på sjuksköterskeprogrammet och har stött på människor 

med stomi under olika VFU-perioder samt vid tidigare jobberfarenheter. Detta kan ses som 

en nackdel då författarna kan ha fått en förförståelse om hur människor med stomi upplever 

sin kropp. Författarna är också medvetna om att en förförståelse är något som inte enbart 

finns innan en studie påbörjas utan den förändras under studiens gång. I takt med att 

examensarbetets författare införskaffar mer information om ämnet förändras även 

förförståelsen kring fenomenet. Förförståelsen är något som hela tiden finns med och 

förändras under tiden studien bearbetades (Dahlberg, 2014). På grund av detta var författarna 

noggranna med att förhålla sig så objektivt som möjligt till fakta som framkom samt att inte 

låta de egna värderingarna påverka resultatet vilket stärker tillförlitligheten. Tillförlitlighet 

innebär enligt Mårtenson och Fridlund (2017) att examensarbetets författare har beskrivit 

sin förförståelse. Det har varit till fördel gällande förförståelsen att skriva i par då författarna 

har kunnat diskutera och hjälpa varandra när egna värderingar och förförståelsen 

framkommit i texten. 

Resultatdiskussion 

Stigmatisering 
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I resultatet framkommer rädsla som en dominerande känsla efter en stomiformation. Denna 

rädsla berör stora delar av det vardagliga livet och det sexuella samlivet mellan deltagare 

och dennes partner eller potentiell framtida partner. Känslor av skam över stomins existens 

och rädsla för att andra ska se, höra eller känna lukter från stomin påverkar både det sociala 

livet och sexlivet. Att bli identifierad med stomin är något som deltagarna undviker så 

mycket som möjligt. Deltagarna upplever att det finns en underliggande stigmatisering hos 

folk kring stomi och de tror att de inte kommer bli accepterade på grund av den. De upplever 

att folk tror att stomin är något äckligt, annorlunda och motbjudande. Att tro att folk upplever 

en äcklig, annorlunda och motbjudande påverkar deltagarnas hälsa och välbefinnande samt 

deras syn på sin kroppsbild. Wiklund (2003) beskriver att kroppen är det verktyg vi har 

gentemot den yttre världen, påverkas vår bild av kroppen kan andra börja bemöta oss 

annorlunda. I en studie av Claessens et al. (2015) framkommer det att oro över stomins 

framträdande minskar med ålder samt beror på hur länge de haft en stomi. Dahlberg och 

Segesten (2010) definierar hälsa som ett tillstånd av friskhet, psykisk hälsa och existentiell 

hälsa, välbefinnande däremot anses vara en känsla av att ”må bra”. Deltagarna är fria från 

sjukdom men deras psykiska hälsa påverkas av deras tro av hur andra ska se på dem och 

deras kropp. Deltagarnas tro om stigmatisering om stomi leder också till att deras känsla av 

välbefinnande försämras.  

 

Det framkommer i resultatet att deltagarna upplever det svårt att se på sin egen kropp som 

sexuellt attraktiv med stomin samt att de upplever det svårt att släppa kontrollen och njuta 

av den sexuella aktiviteten då deras tankar hela tiden är på stomin, vilket påverkar den 

sexuella hälsan. I resultatet beskrivs ingen skillnad på kvinnors och mäns känslor och 

upplevelser då dessa var lika varandra dock framkommer skillnader i en studie av Tao, 

Songwathana, Isaramalai och Zhang (2013) som uppger att män upplever sig mindre manliga 

och att kvinnor upplever att de känner sig orena och mindre attraktiva. Enligt WHO (2018) 

innebär sexuell hälsa ett tillstånd av fysiskt, socialt och mentalt välbefinnande i relation till 

sexualitet vilket inte uppnås av deltagarna då de ej känner sig sexuellt attraktiva samt är 

oroliga över stomin och kan då inte njuta av den sexuella aktiviteten. Att inte känna sig 

attraktiv samt att vara orolig över hur ens partner ska reagera på stomin framkommer även i 

en studie av Ayaz-Alkaya (2018). I en annan studie av Smith, Simpson, Spiers och Nicholls 

(2017) visar de på att själva oron och rädslan inför hur partnern skulle reagera i många fall 

var värre än själva responsen de fick från sin partner. I studien framkommer det också att 

kvinnor rapporterar att deras partner inte varit kapabla till att acceptera deras nya kropp och 

därför tagit avstånd i relationen, detta påverkar inte bara sexlivet utan även deras 

välbefinnande då det stärker känslan av att vara annorlunda och oattraktiv. Vidare beskriver 

de att stöd från sin partner var en avgörande faktor för att börja acceptera stomin och sin nya 

kropp.     

 

Acceptans 

I resultatet framkommer det att deltagarna upplever en kroppslig förändring som leder till 

att de känner sig motbjudande och annorlunda. Det framkallar även en känsla av att vara 

oattraktiv. Detta framkommer också i Thorpe, McArthur och Richardson (2009) där de 

beskriver att stomin har förstört kroppens symmetri och att detta skapar en stor förändring i 

kroppsbilden. Kroppsbilden är den bild en person har av sig själv och påverkar både hälsa 

och välbefinnande. På grund av den förlust som deltagarna beskriver upplever de sig själva 
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som främmande inför sin nya kropp och kroppsbild, något som i sin tur gav känslor av att 

vara motbjudande. Sales, Violin, Waidman, Marcon och Silva (2010) beskriver att känslorna 

av att vara annorlunda är kopplade till hälsa och välbefinnande då de upplever känslor av 

sorg och ledsamhet. Detta leder till att många utvecklar depression och ångest, för vissa har 

dessa känslor pågått under så lång tid att de funderar på att ta sitt eget liv. Dock framkommer 

det att de negativa känslorna som uppstår i samband med stomi kan lindras om personerna 

accepterar stomin och sin nya kropp. Detta framkommer även i Smith et al. (2017) som 

beskriver att när de lärt sig acceptera stomin och sin nya kroppsbild minskar de negativa 

känslorna som följt stomiformationen. I Alyaz-Alkaya (2018) framkommer det att stöd och 

förståelse från vänner och familj underlättar acceptansen av stomin samt att de hjälper de att 

uppleva hälsa och välbefinnande. Vidare beskriver de att behovet av stöd finns hos alla med 

stomi det framkommer dock att kvinnor har svårare än män att acceptera stomin om de 

upplever att de inte har stöd. 

I Smith et al. (2017) framkommer det att andra faktorer kan underlätta acceptansen av 

stomin, en av dessa faktorer är information. Adekvat information kring hur stomin fungerar 

och ska skötas uppgavs vara viktigt. Enligt International Council of Nurses, (ICN) (2017) 

har sjuksköterskor skyldighet att ge patienter korrekt, tillräcklig och lämplig information. 

Detta styrks även av SFS (2014:82) som säger att alla patienter har rätt till information om 

sitt tillstånd. I Ayas-Alkaya (2018) framkommer det att acceptans av stomin underlättas vid 

upplevelse av tillräcklig information. Sales et al. (2010) menar att sjuksköterskan ofta ses 

som den primära informationskällan som deltagarna väljer att vända sig till när de har 

funderingar och frågor. De beskriver även att mer information innan operationen efterfrågas. 

Förändring i förhållandet 

I resultatet framkommer det att sexlivet kan påverkas av en stomi. Deltagarna beskriver att 

de inte har sex lika ofta, på samma sätt eller att de slutat ha sex helt och hållet. Deltagarna 

berättar att det till stor del beror på rädsla och oro för att stomin ska lossna eller läcka samt 

oro över att partnern ska känna lukt eller ljud av avföring. Det framkommer även att de 

deltagare som tidigare sett sex som en central del i förhållandet med sin partner upplever en 

känsla av förlust då sex låg till grund för en känsla av intimitet i förhållandet. Denna förlust 

gjorde det svårare att acceptera stomin då den upplevs ha påverkat en viktig del i 

förhållandet. Detta framkommer även i Sarabi, Navipour och Mohammadi (2017) där par 

som slutar ha sex efter stomiformationen upplever att detta skapar en kyla mellan dem. Att 

inte kunna ha sex som deltagarna föredrog innan stomiformationen påverkar inte bara den 

sexuella hälsan utan även välbefinnandet. Sexuell hälsa är en viktig del av hälsa och 

välbefinnande. I Smith et al. (2017) berättar några att de inte bara slutat ha sex utan även 

slutat sova i samma rum med sin partner av rädsla för läckage. I Alyaz-Alkaya (2018) 

beskrivs att det är lättare att återuppta ett sexuellt förhållande med sin partner om denne visar 

stöd och accepterar stomin. 

Sjuksköterskans roll  

 

I resultatet framkom det att stöd från familj och vänner var viktigt, professionellt stöd var 

också viktigt för deltagarna. De beskriver att de vill ha någon som de kan ställa frågor om 

exempelvis sex till, samt att detta kan främja den sexuella hälsan. Enligt Sarabi et al. (2017) 
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kan en orsak till förändringar i sexlivet vara bristfällig information, de menar att en del inte 

visste att de kunde fortsätta ha sex efter operationen de beskriver också att bristen på 

information gjorde att en del blev rädda för att försöka ha sex. SFS (2014:82) säger att 

patienter har rätt till tillräcklig information om sitt tillstånd. Sprunk och Altender (1999) 

beskriver att det är viktigt att sjuksköterskan tar upp frågor kring sex och sexualitet redan i 

anamnesen innan operationen, detta hjälper patienten att känna sig trygg i dessa frågor. 

Vidare beskriver de att det också är viktigt att ta upp eventuella frågor kring sex efter 

operationen. De beskriver dock att de föredrar att dessa frågor tas upp en tid efter operationen 

och att de uppskattar att det är sjuksköterskan som tar upp ämnet då de upplever att det är 

svårt att prata om. Sprunk och Altender (1999) menar också att vis dessa samtal kan det vara 

fördelaktigt att patientens partner är närvarande då det hjälper både patient och partner att 

förstå vad de kan förvänta sig, det ger även båda möjlighet att ställa frågor. Sjuksköterskan 

bör bemöta patient och partner på ett respektfullt sätt samt anpassa sig efter deras känsloläge. 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) menar att vården bör vara personcentrerad och 

fokusera på den unika människans behov samt se människan som en helhet och främja 

dennes hälsa. Enligt Ayaz-Alkaya (2018) är information från sjuksköterskan en viktig del 

för att minimera problem i sexlivet. Detta är viktigt för patienterna då de upplever att sexuella 

problem har en inverkan på hälsa och välbefinnande då det ger upphov till känslor av ångest 

och nedstämdhet. 

Konklusion 

Uppsatsen genererar kunskap om hur människor med stomi upplever sin förändrade kropp. 

De personer som som fått en stomi upplever kroppsliga förändringar, dessa förändringar 

väcker känslor om att inte vara sig själv, rädsla och oro över att bli identifierade med stomin 

samt att känna sig oattraktiv. Känslan av att vara oattraktiv och rädsla för läckage hade en 

stor inverkan på den sexuella hälsan, vilket i sin tur påverkade relationer och upplevelsen av 

hälsa och välbefinnande. Stomin kan även ses som en livräddare då den kommer som en 

räddning mot en obotlig sjukdom och känslor av frihet beskrivs. För en del blir 

förändringarna en ny kroppsbild som de ej trivs med vilket leder till att de känner sig 

begränsade i livet. För andra blir de kroppsliga förändringarna något positivt då de kan 

fortsätta leva och inte längre vara begränsade av en sjukdom. Med hjälp av stöd från familj 

och vänner kunde personer med stomi acceptera sin situation på ett bättre sätt. 

Sjuksköterskan spelar även en viktig roll i dessa personers hälsa då de kan bidra med relevant 

information kring egenvård, sexuell hälsa och kroppsbild samt ge stöd och förståelse.   

 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

 

Resultatet kan användas för att öka kunskapen och medvetenheten hos sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal om hur de ska bemöta patienter med stomi. Sjuksköterskor kan med 

hjälp av ökad kunskap och medvetenhet förstå vikten av att se människan och inte stomin 

samt fokusera på människans upplevelser och känslor kring den förändrade kroppen, istället 

för att lägga tyngd vid omvårdnaden av själva stomin. Fördjupad kunskap inom området 

möjliggör vägen till en personcentrerad vård. Genom en ökad förståelse över hur patienter 
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upplever sin förändrade kropp efter en stomi kan sjuksköterskan främja hälsa och 

välbefinnande hos de patienter hen möter, vilket resulterar i att sjuksköterskan kan ge en god 

omvårdnad till patienter med en stomi.      

 

Förslag till vidare forskning inom ämnet kan vara hur stigmatisering kring stomi kan 

minskas. Det kan också vara intressant att forska vidare på sjuksköterskors erfarenheter av 

att diskutera patientens kroppsbild efter stomin samt hur ofta detta ämne tas upp efter 

patienten fått en stomi. Ytterligare forskning om stöd i denna process kan vara av värde. 
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