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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: I Sverige lever ca 43 000 patienter med stomi. Stomin påverkar patienter både 
kroppsligt och psykosocialt. Sjuksköterskan behöver förstå upplevelser hos patienter med 
stomi för att bedriva personcentrerad vård. Syfte: Att undersöka patienters upplevelse av 
vård på sjukhus efter stomioperation. Metod: Kvalitativ litteraturöversikt, tematisk analys. 
Resultat: Tre teman identifierades: 1. Vårdrelationens betydelse 2. En begränsad autonomi 
och 3. Självförtroende genom lärande.  Subteman var 1. Att mötas av öppenhet, kompetens 
och kontinuitet; Att mötas av kunskapsbrist, inkonsekvens och bristande kontinuitet 2. Att 
inte vara prioriterad, känslor av beroende; Att förlora kontrollen, känslor av objektifiering 
3. Att lära sig egenvård; Att få stöd och information. Konklusion: Vårdpersonalens 
bemötande påverkar patienters tillit, känslor av autonomi och självförtroende. Negativa 
upplevelser som begränsad autonomi, maktlöshet och ovisshet skapade lidande hos 
patienter. Kliniska implikationer: Studien belyser patienters upplevelser av vård på sjukhus 
efter stomioperation. Sjuksköterskor ges här ökad kunskap om och förståelse för de 
komplexa fysiska och psykosociala upplevelserna vid stomi för att kunna ge 
personcentrerad vård med respekt för patientens autonomi och värdighet. 
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Background: In Sweden, approximately 43 000 people live with stoma. A stoma affects 
patients both physically and psychosocially. Nurses need to understand the experiences of 
patients with a stoma in order to provide person centered care. Purpose: to examine 
patients’ experiences of hospitalization after stoma surgery. Method: literature review of 
12 qualitative articles, thematic analysis. Three main themes were identified: 1. Relations 
in care 2. Decreased autonomy 3. Confidence by learning. The subthemes were 1. Being 
met by openness, competence and continuity; Being met by incompetence, inconsequence 
and lack of continuity 2. Not being prioritized, feelings of dependence; Losing control, 
feelings of objectification 3. Learning self-care; Getting support and information. 
Conclusions: The caregivers’ behavior affects the patients’ feelings of trust, autonomy and 
confidence. Negative experiences such as decreased autonomy, powerlessness and 
uncertainty can cause suffering for the patient. Implications for nursing care: This review 
highlights the experiences of patients in postoperative care after stoma formation. Nurses 
are given more knowledge and understanding of the complex physical and psychosocial 
aspects in order to provide patient centered care with respect for patients’ autonomy and 
dignity. 
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INLEDNING 

Många sjukdomstillstånd leder till att kirurgiska ingrepp måste genomföras. Allvarliga 
tarmsjukdomar kan behandlas genom att en bit av tarmen kirurgiskt avlägsnas och därefter 
anläggs en stomi. De vanligaste orsakerna till anläggning av stomi är malignitet i tarmen 
eller inflammatorisk tarmsjukdom men även akuta bukkirurgiska problem likt förstoppning 
kan leda till stomiuppläggning. En stomi är en förbindelse mellan tarm och hudyta med 
syfte att tömma tarminnehåll (Järhult & Offenbartl, 2019). Många människor lever med 
tillfällig eller permanent stomi (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 2017). En stomi 
innebär en förändrad kropp och kan påverka en människas liv både fysiskt, psykiskt och 
socialt (Acelya & Ayfer, 2019; Dabirian et al., 2010; Tarm- uro- och stomiförbundet 
ILCO, 2019). Så länge en människa har en stomi är hon en patient inom sjukvården och 
kommer påverkas av den omvårdnad som ges (GPCC, 2017). Den maktobalans som alltid 
finns mellan vårdare och patient kan bli än större i ett postoperativt skede där patienten i 
viss mån förlorat kontrollen över kroppen. En ökad förståelse för hur stomiopererade 
patienter upplever omvårdnaden kan fås genom att sammanställa och belysa forskning 
inom området. Därför är fokus för denna studie att belysa forskning om patienters 
upplevelser av postoperativ vård efter stomioperation.  

BAKGRUND 

Stomi 

Ordet stomi kommer från det grekiska ordet stoma och betyder mun, eller öppning. Inom 
sjukvården används ordet stomi till vardags som benämning på förbindelse mellan tarm 
och hudyta, som anläggs genom operation med avsikten att tömma tarminnehåll. Den 
egentliga benämningen för dessa förbindelser är kutan enterostomi, då förbindelser även 
kan anläggas i syfte att leda ut urin (urostomi) (Järhult & Offenbartl, 2019). I denna studie 
kommer ordet stomi användas som synonym för kutan enterostomi. År 2015 fanns det 
uppskattningsvis 43 000 patienter med stomi i Sverige, vilket är en ökning med ungefär 
sexton procent sedan 2006 (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 2017). 

Olika typer av stomier 

En stomi kan anläggas antingen tillfälligt eller permanent. Tillfälliga stomier anläggs för 
att sjukdom eller skada i tarmen nedanför stomin ska kunna läka. Därefter kopplas 
tarmändarna ihop igen under en ny operation och öppningen på magen stängs igen. 
Permanenta stomier anläggs då den naturliga tömningsvägen aldrig kan eller bör återställas 
och innebär att patienten kommer få tömma tarmen genom stomin under resten av livet 
(Järhult & Offenbartl, 2019). Öppningen på magen täcks av ett så kallat stomibandage, 
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eller ”stomipåse”. Det finns olika typer av bandage och dessa provas ut för att passa 
patientens individuella behov (Carlsson & Persson, 2012). 

 De olika stomierna får sitt namn efter den del av tarmen som läggs ut på huden. 
Sigmoideostomi innebär att sigmoideum (sista delen av tjocktarmen) läggs fram som en 
stomi. Den är vanligen placerad vänster och nedan om naveln. Sigmoideostomi kallas även 
kolostomi och är ett vanligt ingrepp till följd av cancer i rektum eller anus. Stomin kan 
vara antingen permanent eller tillfällig. Transversostomi är vanligen en nödlösning för att 
avlasta tarmen vid akuta bukkirurgiska problem. Colon transversum (tvärgående delen av 
tjocktarmen) läggs då fram som en dubbelpipig stomi. Stomin sitter vanligen ovan och 
höger om naveln. Det akuta förloppet innebär vanligen att stomins placering och funktion 
är sämre än vid sigmoideostomi. Ileostomi innebär att distala ileum (sista delen av 
tunntarmen) läggs fram till höger och nedan naveln. Nackdelen med ileostomier är att 
tarminnehållet i tunntarmen är lättflytande och rikligt, vilket innebär att påsen snabbt blir 
full och behöver tömmas. Ileostomier anläggs antingen tillfälligt eller permanent. En 
permanent ileostomi anläggs som konsekvens av att hela tjocktarmen amputerats. Detta 
sker oftast till följd av inflammatorisk tarmsjukdom (Järhult & Offenbartl, 2019). 

Komplikationer vid stomi 

Komplikationer vid stomin förekommer ofta och kan få konsekvenser för patienters 
livskvalitet. Vanliga komplikationer är hudproblem under och runt stomiplattan, men även 
vävnadsdöd, förträngningar, bråck och framfall förekommer (Järhult & Offenbartl, 2019). 
Den peristomala huden är idealisk för att utveckla utslag och irritation, dels på grund av 
olika allergener som trycks mot huden av bandaget, dels på grund av läckage (Persson, 
2008). Läckage och påföljande hudirritation kan innebära smärta, anpassningsproblem, 
ökade materialkostnader, längre vårdtider samt minskad livskvalitet. Tidig upptäckt och 
korrekt hantering av komplikationer är mycket viktiga i vården av patienter med stomi 
(Stelton, 2019). I en studie hade 35 procent av patienterna minst en komplikation ett år 
efter sin stomioperation. Så många som en fjärdedel hade problem med själva stomin och 
en av tio hade fortfarande problem med huden under stomiplattan (Carlsson et al., 2016). 

Omvårdnad av patienter med stomi 

Omvårdnaden av patienter med stomi handlar till stor del om bemötande, kommunikation, 
undervisning, rådgivning och information. Om patienten inte upplever kontroll över sin 
situation uppstår osäkerhet som skapar lidande. Osäkerhet kan också störa patientens 
utveckling och förhindra att patienten finner mening i sin tillvaro. (Persson, 2008).  Det är 
mycket viktigt att patienten efter operationen får träna stomibandagering tillsammans med 
personal för att känna sig så trygg som möjligt i sin nya situation. Patienten behöver förstå 
vad en stomi innebär, hur läckage förhindras och hur bandagebytet ska hanteras, både 
känslomässigt och fysiskt. På så sätt kan egenvård efter hemkomst genomföras 
självständigt och säkert (Carlsson & Persson, 2012). Nutrition är en viktig faktor före, 
under och efter operation. Efter bukoperationer kommer matsmältningssystemet igång 
olika fort hos olika patienter och få har spontant god aptit efter ingreppet. Morfinpreparat 
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och immobilisering gör att magsäcken tömmer sig långsammare. Det är viktigt att 
patienten tidigt kan börja äta näringsrik kost efter operationen då detta påskyndar 
återhämtning och sårläkning (Persson, 2008). 

Omvårdnadsteoretiska utgångspunkter 

Att vara patient med stomi 

Begreppet patient betyder i korthet den lidande eller den som tåligt uthärdar. Begreppet har 
problematiserats för att det kan föra tankarna till den slutenvårdade patienten som passivt 
mottar vård och flera andra begrepp har aktualiserats i syfte att inbegripa mer 
självständighet. Ursprungsbetydelsen fastställer dock inte att patienten ligger på sjukhus 
utan kan användas för att beteckna en människa som i någon form befinner sig i kontakt 
med vårdsystemet. Den vårdvetenskapliga innebörden av begreppet patient är ändå djupare 
och beskriver en individ som drabbats av sjukdom eller ohälsa och hamnat i ett nytt 
sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010). Hälso- och sjukvården ska utformas med 
hänsyn till patientens autonomi och individuella förutsättningar (SFS 2014:821). Att vara 
patient innebär att överlämna sig i vårdarens händer. Patienten kan känna sig utsatt, 
blottad, mindre värd eller helt värdelös. Vid sjukdom och operation kan patienten uppleva 
sig som delad mellan kropp och själ, eller som enbart ett organ som ska opereras (Persson, 
2008). Patienten kan känna sig sårbar och ur balans och det är därför viktigt att det nya 
sammanhanget blir vårdande och främjar patientens delaktighet i sina hälso- och 
vårdprocesser. Både den professionella vårdaren och patienten är experter, men på olika 
saker. Med förståelsen om patientens livsvärld kan dessa olika perspektiv förenas 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Att få en stomi som en del i behandlingen av en livshotande 
sjukdom kan kännas både hoppfullt och ångestladdat. Att behandlingen är livslång och 
framtiden oviss skapar oro och ångest. Samtidigt beskriver patienterna en känsla av hopp 
och förtröstan relaterat till behandlingen (Acelya & Ayfer, 2019; Dabirian et al., 2010). 

Människa – den levda kroppen 

Inom vårdvetenskapen betraktas människan som en helhet bestående av kropp, själ och 
ande. Själen och anden antas utgöra det icke-fysiska och kroppen den fysiska delen av 
människan. Kroppen och dess biologi är förutsättningar för livet och innefattar 
självläkande aktivitet såväl som självreglering (Arman, 2015). Att behöva hjälp med att 
sköta kroppens funktioner kan få patienten att känna sig utsatt och mindre värd (Persson, 
2008). Begreppet ”den levda kroppen” myntades redan på fyrtiotalet av Maurice Merleau-
Ponty. Han menar att kroppen och själen är sammanlänkade och beroende av varandra. 
Kroppen existerar samtidigt både som objekt och subjekt. Det är genom kroppen som 
själen får tillgång till livet. Den levda kroppen är både något vi kan uppleva och något vi 
använder för att uppleva omvärlden (Merleau-Ponty, 1962) Förståelsen av kroppen som 
levd är grundläggande inom livsvärldsteorin. Kroppen känns oftast bekant och vi tänker 
inte så mycket på den. Kroppen kan dock också upplevas som främmande och synlig på ett 
ovanligt sätt, till exempel när vi blir sjuka och får en diagnos. Detta kan leda till minskat 
förtroende för kroppen. Den är inte längre en resurs, utan ett hinder som leder till ensamhet 
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och brist på sammanhang (Dahlberg & Dahlberg, 2015). En tarmoperation kan innebära en 
stor förändring i patientens liv. Stomiopererade patienter har beskrivit en känsla av att vara 
annorlunda efter en stomioperation. Missprydande ärr, en påse på magen och förlorad 
kontroll över tarmtömning kan leda till sämre självkänsla och avståndstagande till den egna 
kroppen. Stomin upplevs som en stympning av kroppen och patienter berättar att deras 
kroppsliga integritet försämrats (Carlsson & Persson, 2012; Diaz et al., 2018). Patienter 
med stomi beskriver fysiska problem, som sårig och irriterad hud, dålig lukt och störd 
nattsömn. Även psykosociala och ekonomiska problem förekommer. (Acelya & Ayfer, 
2019; Dabirian et al., 2010). En stomi är en dold funktionsnedsättning och kan påverka den 
stomi-opererades sociala funktion och samspel med andra människor. En stomioperation 
kan samtidigt vara en chans till ett andra liv och många människor kan fortsätta att leva ett 
normalt liv efter operationen (Tarm- uro- och stomiförbundet ILCO, 2019). 

Hälsa och ohälsa 

Hälsa som begrepp och fenomen är komplext och har definierats på olika sätt i historien. 
Vårdvetenskapen har genom åren problematiserat och analyserat fenomenet hälsa. 
Fenomenet beskrivs som ett tillstånd som rör hela människan och innebär en upplevelse av 
att vara i jämvikt. Upplevelsen kan växla mellan individer och situationer och kan inte 
definieras endast som frånvaro av sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). Hälsa och 
välbefinnande är ett av omvårdnadens centrala begrepp och innefattar även vårdarens 
stödjande för välbefinnande, förebyggande av sjukdom och ohälsa, lindrande av lidande 
och främjande av ett värdigt slut på livet (Högskolan i Skövde, 2017). Att få en stomi kan 
påverka patientens välbefinnande, känsla av jämvikt och därmed hälsan. Såväl fysiska som 
psykosociala funktioner kan påverkas. Till exempel kan patientens sexuella hälsa påverkas 
negativt med erektionsproblem eller samlagssmärtor. Dessa problem, i kombination med 
ett förändrat yttre och otrevlig lukt från stomin kan medföra att patientens samliv hämmas. 
(Saracco et al., 2019) Låg självkänsla och förändrad kroppsuppfattning hos patienter med 
stomi leder till en sämre livskvalitet och därmed ohälsa (Ayalon & Bachner, 2019). 

Vårdande 

Vårdande är ett centralt begrepp inom omvårdnad och innefattar relationer och möten med 
både patienter och närstående. Vårdande ska främja delaktighet och innebär att vara 
närvarande, möta och förstå patientens livsvärld i syfte att stödja och främja patientens 
känsla av balans och mening med livet (Högskolan i Skövde, 2017). Vårdandet ska ha som 
syfte att dels bekämpa sjukdom och ohälsa, men också att stärka individers livskraft för att 
själva kunna få kraft att förbättra sin hälsosituation och fullfölja sina livsprojekt. Vårdandet 
behöver ha livslusten i fokus och sjuksköterskan ska sträva efter att se hela den individ 
som plågas av sjukdom eller lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdarens uppgift är 
också att se till att göra plats för livet genom att hjälpa patienten att leva med en kropp som 
ibland känns främmande (Dahlberg & Dahlberg, 2015). Relationen mellan patient och 
vårdare kan antingen vara vårdande eller orsaka vårdlidande. Vårdlidande är det lidande 
vilket orsakas av vården genom till exempel respektlöst, kränkande eller patientosäkert 
agerande från vårdpersonal. En vårdande relation kännetecknas av att patienten är i fokus 
och att vårdaren är öppen och tillgänglig. Ömsesidig tillit är grundläggande för att en 
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vårdrelation ska bli vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010). Personcentrering är en etisk 
vägledning i praktiska vårdhandlingar. Personcentrerad vård grundar sig i partnerskapet 
mellan patient och vårdare. Partnerskapet baseras på ömsesidig respekt för varandras 
kunskap. Patientens berättelse är viktig i vårdandet, så även förståelsen för maktobalansen 
mellan vårdare och patient. Vårdaren har genom sin professionella kunskap mer makt, 
vilken måste balanseras mot patientens rätt till värdighet, integritet och autonomi (GPCC, 
2017). Utbildade stomi-sjuksköterskor som arbetar med stomiopererade patienter menar att 
den absolut viktigaste faktorn som påverkar deras patienter är den sociala påverkan som 
stomin medför. Rädslan för sociala relationer medför isolering och begränsning i deras 
patienters liv. Stomi-sjuksköterskorna upplever brist på kompetens bland sina medarbetare 
om hur omvårdnaden ska utformas gällande stomipatienter. Stomi-sköterskorna 
understryker också vikten av en väl dokumenterad och individuell vårdplan för alla 
patienter som genomgått en stomioperation. Rätt information, utbildning och stöd till 
egenvård är viktiga verktyg för att främja patienternas hälsa genom större frihet och ett 
rikare socialt liv (Lapkin et al., 2018; Díaz et al., 2018). 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Hälso- och sjukvård ska ges på lika villkor, med respekt för alla människors lika värde och 
ta hänsyn till den enskilda människans värdighet (SFS 2017:30). Sjuksköterskans 
ansvarsområden är att främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. 
Omvårdnad ska ges respektfullt oberoende av ålder, kön, sexuell läggning, nationalitet, 
politiska åsikter eller social ställning (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017a). 
Omvårdnaden är den specifika kompetensen för sjuksköterskan. Begreppet omvårdnad 
omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet grundat i en 
humanistisk människosyn (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017b). Om stomiopererade 
patienter involveras och tidigt i vårdförloppet görs delaktiga i omvårdnaden ökar 
sannolikheten för att patienten kan acceptera och hantera sin stomi självständigt i 
framtiden. (Lim et al., 2015). Utbildade stomi-sjuksköterskor menar att stomiopererade 
patienter behöver mötas av kompetent vårdpersonal som både kan svara på frågor och 
hantera stomiskötsel på ett bra sätt (Diaz et al., 2018). Det är viktigt att sjuksköterskan har 
kunskaper i stomiskötsel och vilka komplikationer som kan uppstå. Många grundutbildade 
sjuksköterskor saknar tillräckliga kunskaper om stomier vilket medför risker för patienter 
med stomi (Stelton, 2019). Sjuksköterskan har, med rätt kunskaper, en god möjlighet att 
stödja och hjälpa patienter med såväl fysiska som psykosociala problem efter 
stomioperation (Saracco et al., 2019; Acelya & Ayfer, 2019; Dabirian et al., 2010). 

PROBLEMFORMULERING 

När en människa får en stomi är det ofta på grund av en allvarlig sjukdom. Det är i många 
fall en botande men alltid radikal behandling. Människor med stomi kommer att vara 
patienter i vid mening så länge de har kvar stomin. För många innebär detta resten av livet. 
Att ha en stomi innebär en förändrad kropp. En stomi påverkar livet både fysiskt, psykiskt 
och socialt. Efter stomioperationen behöver patienter adekvat hjälp av kompetent 
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vårdpersonal för att anpassa sig till sin nya situation. Erfarna sjuksköterskor upplever dock 
brist på kompetens inom området hos sina medarbetare. Vidare kan en personcentrerad 
inriktning på omvårdnaden av en stomiopererad patient främja dennes hälsa och 
välbefinnande. Omvårdnaden efter stomioperation bör således utformas individuellt och 
med fokus på patientens delaktighet. För detta behöver sjuksköterskor ökad förståelse för 
stomiopererade patienters upplevelser av sjukhusvård. Det är därför angeläget att 
undersöka patienters upplevelser av postoperativ vård på sjukhus efter en stomioperation. 

SYFTE 

Att sammanställa och belysa forskning som beskriver patienters upplevelser av 
postoperativ vård efter uppläggning av stomi.  
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METOD 

Metoden för denna studie var en allmän litteraturstudie i form av litteraturöversikt av 
vetenskapliga studier inom valt kunskapsområde. En litteraturstudie innehåller data från ett 
avgränsat område som är anknutet till studiens syfte. En allmän litteraturstudie är en 
lämplig metod för att skapa en överblick över kunskapsläget inom ett område (Segesten, 
2017). Artiklar med kvalitativ metod i en litteraturstudie kan vara värdefullt för att skapa 
en större förståelse för individers upplevelser av fenomen (Friberg, 2017). Det var därför 
en relevant metod för att öka förståelsen för hur patienter upplever sjukhusvistelsen efter 
en stomioperation. 

Urval 

Urvalet för denna studie består av tolv vetenskapliga artiklar vilka sammanfattas nedan 
(bilaga 1). Det är värdefullt att göra begränsningar i urvalet vid litteratursökning för att på 
bästa sätt spegla aktuellt problemområde (Friberg, 2012). Inklusionskriterier för denna 
studie var engelska artiklar från kvalitativa studier med ett patientperspektiv. Artiklarna 
skulle vara peer-reviewed. Detta innebär att artiklarna är vetenskapligt bedömda av 
oberoende granskare inom området (Östlundh, 2017). Studierna vars artiklar valdes var 
utförda på patienter som genomgått operation med uppläggning av tillfällig eller 
permanent colo-, transverso- eller ileostomi. Artiklarna skulle ha ett patientperspektiv. 
Vidare skulle artiklarna innehålla patienters upplevelser av sjukhusvistelsen efter 
stomioperationen. Inklusionskriterierna togs fram för att på bästa sätt passa syftet med 
denna litteraturstudie. 

Då forskningen om tarm- och stomiopererade går snabbt framåt (Järhult et al. 2018) 
exkluderades artiklar publicerade tidigare än 2009. Studier på barn exkluderades då 
omvårdnad av barn är ett specialistområde för sjuksköterskan. Artiklar som inte uppfyllde 
kraven på etiska överväganden valdes också bort.  

Datainsamling 

Sökvägarna för denna litteraturstudie var systematisk sökning i databaserna CINAHL och 
MEDLINE då de tillhandahåller engelskspråkiga tidskrifter med omvårdnadsinriktning. 
Som komplement användes Worldcat Discovery då detta sökverktyg täckte flera 
ämnesövergripande databaser. En övergripande sökning föregick den systematiska 
litteratursökningen. Sökord som var relevanta för studiens syfte som ”*ostom*”, ”patient* 
experience*”, ”stoma” och ”care” användes och presenteras nedan (bilaga 2). Sökorden 
kombinerades med ”OR”, ”AND” och ”NOT” vilket kallas boolesk sökteknik och leder till 
fler relevanta och specifika sökträffar. Även trunkering* användes vilket kan ge träffar på 
flera olika böjningar av det trunkerade ordet (Östlundh, 2017). De artiklar vars titlar ansågs 
relevanta för syftet valdes ut i ett första urval. Sammanlagt valdes 20 artiklar ut för 
granskning, samtliga från CINAHL. Dock återfanns dubbletter av flertalet artiklar på 
databasen MEDLINE. Abstrakten lästes och artiklarna kvalitetsgranskades enligt mall från 



8 

 

SBU (2018), se bilaga 3. Artiklar som enligt granskningsmallen bedömdes ha låg kvalitet 
valdes bort. Valda artiklar hade medel till hög kvalitet enligt granskningsmallen. Efter 
granskningen återstod 12 artiklar. Resultaten av kvalitetsgranskningen redovisas nedan (se 
bilaga 3). Artiklar som hade patientperspektiv och behandlade patienter med stomi valdes 
till denna studie. En artikel handlar om patienter både med och utan stomi. Dock var det 
tydligt i artikeln om det var en patient med eller utan stomi som upplevt något. Flera 
artiklar behandlade både tiden före och efter operation, samt tiden efter hemkomst. De 
delar av artiklarnas resultat som besvarade syftet, det vill säga tiden på sjukhus efter 
stomioperationen, valdes ut för analys. 

Analys 

Analysarbetet innebar ett strukturerat arbetssätt vilket Friberg (2017) beskriver som en 
rörelse från helheten till delarna och vidare till en ny helhet. De utvalda artiklarna utgjorde 
en helhet och de grundläggande aspekterna i artiklarna som var relevanta för syftet 
utgjorde delarna. Dessa delar fogades sedan samman till en ny helhet (Friberg, 2017). 
Analysen utfördes i fem steg för analys av kvalitativ forskning. I första steget lästes 
studierna noggrant med fokus på resultaten, för att få en känsla för vad de handlar om. I 
andra steget identifierades nyckelfynden i varje resultat vilka översattes till svenska. I steg 
tre gjordes en sammanställning av varje studies resultat i ett separat dokument. Fjärde 
steget innebar att jämföra likheter och skillnader samt relatera de olika studiernas resultat 
till varandra genom färgkodning vilket sedan användes för att skapa teman. I femte steget 
sammanfogades dessa teman till en ny helhet vilken presenteras i resultatet nedan.. 

Etiska överväganden 

För att en studie ska kunna kallas etisk behöver flera olika aspekter beaktas. Etiska frågor 
uppstår i arbetets olika delar till exempel datainsamling och analys. Studiens innehåll ska 
hålla en vetenskaplig kvalitet och vara genomförd på ett etiskt sätt (Kjellström, 2017). I en 
litteraturstudie är det viktigt att artiklar lyfts fram och presenteras oavsett om de stödjer 
författarens åsikter och förutfattade meningar eller inte. Därför är ett etiskt övervägande 
viktigt både vad gäller urval och resultatpresentation. Det är viktigt att medvetenhet om 
förförståelse ges plats i arbetet (Forsberg & Wengström, 2015). Etiska överväganden för 
denna litteraturstudie gjordes enligt All European Academics (2018) grundläggande 
principer för forskningsetik vilka är tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvar. I linje med 
dessa principer gjordes en noggrann kvalitetsprövning av valda artiklar. Urval och analys 
redovisades med öppenhet, respektfullt återgivande av material eftersträvades och 
noggrannhet vid översättning och referenshantering tillämpades. Förförståelse bestående 
av arbete på kirurgavdelning diskuterades med handledaren för examensarbetet för att 
undvika att resultatet påverkades.  
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RESULTAT 

Resultatet av denna studie presenteras nedan i form av tre teman: Vårdrelationens 
betydelse; En begränsad autonomi; och Självförtroende genom lärande. I tabellen nedan 
visas teman och subteman. 

Tabell 1. Teman och subteman. 

Tema Subtema 

Vårdrelationens betydelse 

Att mötas av öppenhet, kompetens och 
kontinuitet 
Att mötas av kunskapsbrist, inkonsekvens 
och bristande kontinuitet 

En begränsad autonomi 

Att inte vara prioriterad, känslor av 
beroende 
Att förlora kontrollen, känslor av 
objektifiering 

Självförtroende genom lärande 
Att lära sig egenvård 
Att få stöd och information 

Vårdrelationens betydelse 

Vårdrelationens betydelse för patienterna visar sig genom vikten av att kunna lita på sin 
vårdare. Tilliten var grundläggande för att kunna bygga en god vårdrelation. Faktorer som 
stärkte vårdrelationen var öppenhet, kompetens och kontinuitet hos vårdpersonal. 
Kunskapsbrist, inkonsekvens och bristande kontinuitet hos vårdpersonal hade en negativ 
påverkan på patienters upplevelse av vårdrelationen. 

Att mötas av öppenhet, kompetens och kontinuitet 

I detta subtema beskrivs hur vårdrelationen kunde stärkas av vårdpersonalens bemötande. 
Även vårdrelationens betydelse för patienternas tillit påvisas i subtemat. Bemötandet avgör 
huruvida patienter känner att de kan lita på vårdpersonalen (Spiers et al., 2016). Tillit till 
vårdpersonal var centralt för patienternas självförtroende gällande att medverka i och få 
vård, samt för att kunna anpassa sig till sin stomi (Herlufsen & Brødsgaard, 2017; Thorpe 
et al., 2014). Vid komplicerade återhämtningsförlopp var det särskilt viktigt för patienterna 
att kunna lita på sin vårdare. Detta påverkades av hur patienterna upplevde 
vårdpersonalens bemötande (Thorpe et al., 2014). En nära kontakt med vårdpersonal 
uppskattades. Genom denna nära kontakt kunde patienterna få en relation till sina vårdare 
vilket hjälpte dem att känna tillit (Danielsen et al., 2013b; Herlufsen & Brødsgaard, 2017). 

De som vårdades upplevde att det var lättare att känna tillit till vårdpersonal som lyssnade 
på och värdesatte deras tankar (Thorpe et al., 2014). Vidare upplevdes det positivt när ett 
genuint intresse visades av vårdpersonal. Självförtroende, närvaro och säkerhet hos vårdare 
var grundläggande faktorer som främjade patienters tillit i vårdrelationer (Herlufsen & 
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Brødsgaard, 2017). Likaså upplevde patienter att vårdpersonal som var tillgänglig, lätt att 
prata med och tog sig tid för riktiga samtal var lättare att känna tillit till under vårdtiden 
(Danielsen et al., 2013a). Vidare påverkade erfarenhet hos personal patienters upplevelse 
av tillit i vårdrelationen. Erfaren och kompetent personal skapade även positiva upplevelser 
av partnerskap under vårdtiden (Danielsen et al., 2013a; Herlufsen & Brødsgaard, 2017; 
Sun et al., 2014; Thorpe et al., 2014). Patienter betonade även vikten av kontinuitet i 
omvårdnaden för att kunna bygga relationer med sina vårdare. Relationen med 
vårdpersonalen var av stor vikt för patienterna. (Danielsen et al., 2013a; Herlufsen & 
Brødsgaard, 2017; Sun et al., 2014).  

Att mötas av kunskapsbrist, inkonsekvens och bristande kontinuitet 

I detta subtema poängteras hur vårdrelationer påverkades negativt av vissa typer av 
beteende hos vårdpersonal. Patienter upplevde brist på kontinuitet och konsekvens under 
vårdtiden vilket var ångestframkallande. Vidare upplevde patienter det som negativt att 
intim omvårdnad utfördes av olika vårdare hela tiden (Herlufsen & Brødsgaard, 2017). 
Bristen på kontinuitet gjorde att patienterna inte visste vem de skulle ställa frågor till eller 
hur de skulle uttrycka sig gentemot nya vårdare. Detta upplevde patienterna som 
påfrestande (Sun et al., 2014). Vidare upplevde patienterna att vårdpersonalen var 
inkonsekvent och sa olika saker (Herlufsen & Brødsgaard, 2017, Spiers et al., 2016). Vid 
dessa tillfällen var det svårt för patienterna att veta vem de skulle lyssna på (Herlufsen & 
Brødsgaard, 2017; Sun et al., 2014). Inkonsekvens från vårdpersonal påverkade tilliten i 
vårdrelationen negativt från patienternas sida. Bristen på konsekvens kunde även få 
patienterna att tvivla på sin egen kunskap. När patienter inte fick koncisa svar på sina 
frågor upplevde de även vårdpersonalen som okunnig (Danielsen et al., 2013a; Leo 
Swenne et al., 2015; Spiers et al., 2016). Ibland stämde patienters upplevelser av 
situationer inte överens med vad vårdpersonalen sa (Herlufsen & Brødsgaard, 2017). 

Vidare upplevde patienter vårdpersonal som okunnig gällande stomiskötsel (Danielsen et 
al., 2013a; Morris & Leach, 2017; Sun et al., 2014). Flera av de negativa upplevelserna 
under vårdtiden handlade om att patienterna inte kände att vårdpersonalen visste hur 
stomiskötsel skulle utföras (Sun et al., 2013). Patienter beskrev hur de ibland behövt 
undervisa vårdpersonal i hur stomiskötsel skulle utföras (Morris & Leach, 2017). Likaså 
berättade patienter om vårdpersonal som verkat generade i samband med stomiskötsel, 
vilket skapade irritation hos patienterna (Sun et al., 2014).  Patienter ansåg också att 
avdelningspersonalen inte hade tillräcklig kunskap om och förståelse för upplevelsen av att 
få en stomi (Thorpe et al., 2014). Till exempel berättade en patient om en händelse där en 
vårdare skulle hjälpa till med stomiskötseln. Vårdaren hade vid tillfället flera elever med 
sig. Patienten upplevde att varken vårdaren eller studenterna visste hur de skulle utföra 
momentet. Patienten beskrev händelsen ironiskt som en charmerande upplevelse (Sun et 
al., 2014).  

Upplevelser av att vården som gavs inte levde upp till förväntningar beskrevs (Thorpe et 
al., 2014). Trots antagandet om att vårdpersonalen gjorde sitt bästa, var patienter besvikna 
på den vård de fått (Leo Swenne et al., 2015; Sun et al., 2014; Thorpe et al., 2014). 
Upplevelsen av att vårdpersonalen var okunnig medförde minskad tillit till vårdpersonalen 
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(Leo Swenne et al., 2015). Den försämrade tilliten fick patienterna att tvivla på om vården 
som bedrevs var säker (Danielsen et al., 2013a). Patienter tvivlade till exempel på huruvida 
vårdpersonalen dokumenterade information ordentligt (Leo Swenne et al., 2015). Patienter 
som inte upplevde tillit till vårdpersonalen vågade inte heller säga sin mening (Spiers et al., 
2016). 

En begränsad autonomi 

Efter stomioperationen upplevde patienter en begränsad autonomi genom förlust av både 
kroppslig kontroll och kontroll över sin vårdsituation. Patienter upplevde att de var 
beroende av vårdpersonal och att de inte prioriterades vilket ledde till känslor av skam och 
skuld. Personalens sätt att bemöta patienter var avgörande för patienternas upplevelse av 
kontroll eller förlust av kontroll, det vill säga autonomi. Upplevelsen av att vara i 
vårdpersonalens händer och beroende av deras goda vilja hade gett patienter längvariga 
men. 

Att inte vara prioriterad, känslor av beroende 

I detta subtema beskrivs upplevelser av att vara beroende och samtidigt bortprioriterad av 
vårdpersonal. Vårdpersonalens bemötande påverkade patienters upplevelse av vårdtiden 
starkt. Patienter berättade om hur de känt sig negligerade under vårdtiden (Leo Swenne et 
al., 2015; Spiers et al., 2016; Thorpe et al., 2014). Patienter upplevde också att de fick 
vänta länge efter att de larmat på vårdpersonal. Denna väntan beskrevs som både 
frustrerande och ångestframkallande (Thorpe et al., 2014). Till exempel beskrev patienter 
hur de fått långvariga men, till exempel självskadebeteende och missbruk, av upplevelsen 
att vårdpersonalen inte brydde sig om dem (Leo Swenne et al., 2015; Spiers et al., 2016). 
Patienter kände skam över att behöva larma för att få hjälp, i synnerhet om de upplevde att 
de behövde mer hjälp än en normal patient (Thorpe et al., 2014). Bristen på närvaro från 
vårdpersonal fick patienter att känna sig övergivna (Dibley et al., 2018). Dessutom 
upplevde de sig pressade att kräva så lite som möjligt av vårdpersonalen. Exempelvis 
berättade patienter hur de undvek att larma på parsonal om det inte var absolut nödvändigt 
(Thorpe et al., 2014).  

Patienter berättar också om hur vårdpersonal betett sig nedlåtande eller till och med öppet 
vägrat att utföra omvårdnadsåtgärder som kollegor föreslagit (Spiers et al., 2016). 
Upplevelsen av att vara beroende av vårdpersonal fick patienter att känna sig sårbara 
(Herlufsen & Brødsgaard, 2017; Thorpe et al., 2014). Patienter berättade om hur de haft 
ont, men inte fått hjälp att hantera smärtan. Detta gav patienterna en känsla av både 
beroende och maktlöshet gentemot personalen (Thorpe et al., 2014). Känslan av beroende 
och maktlöshet kunde dröja kvar länge hos patienter (Backes, Backes & Erdmann, 2012; 
Leo Swenne et al., 2015). Upplevelser av att vara underlägsen eller lägre stående än 
vårdpersonalen förekom (Backes et al., 2012). Likaså berättas om tillfällen då patienter och 
vårdpersonal haft olika uppfattningar om hur deras hälsa definieras. Till exempel hade 
vårdpersonal vid ett tillfälle skrattat åt patientens uppfattning av sin egen hälsa (Popek et 
al., 2010). En sorglös och obekymrad inställning hos vårdpersonalen kunde dock även 
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uppfattas positivt av patienter på så sätt att situationer kunde avdramatiseras av 
upplevelsen att vårdpersonalen sett värre saker (Spiers et al., 2016). 

Att förlora kontrollen, känslor av objektifiering 

Detta subtema beskriver upplevelser av förlorad kontroll samt känslor av objektifiering. 
Subtemat belyser även betydelsen av att bli sedd som en hel människa. Under den 
inledande vårdtiden efter stomioperation såg patienterna vårdpersonalen som dem som 
hade kontrollen över vårdsituationen (Thorpe et al., 2014). Patienterna upplevde att deras 
beslutsförmåga försämrades (Danielsen et al., 2013a). Dessutom upplevde patienterna en 
förlust av kontroll över en kroppsfunktion, vilket i sig var nedbrytande (Thorpe et al., 
2014). Vidare upplevde patienter ett stort behov av att få kontroll över sin vårdsituation 
(Danielsen et al., 2013a). Förlusten av kontroll över såväl kroppen som vårdsituationen gav 
patienterna en känsla av att vara försvagade. Patienter upplevde det som obehagligt att inte 
ha någon kontroll över när, hur mycket och vilken nivå av hjälp och stöd de skulle få av 
vårdpersonalen (Thorpe et al., 2014). Ovissheten i vårdsituationen var överväldigande för 
patienter (Lim et al., 2019; Danielsen et al., 2013a). Dessutom upplevde patienter en press 
från vårdpersonal att vara mer självständiga, specifikt gällande sin egen stomiskötsel, 
fastän patienterna inte kände sig fysiskt och emotionellt redo. I situationer som rörde 
smärtbehandling, sår- och katetervård samt mobilisering och praktisk stomivård upplevdes 
förlusten av kontroll över kroppen särskilt negativ av patienter. Förlorad kroppslig kontroll 
fick patienter att känna minskad styrka och handlingskraft (Lim et al., 2019; Thorpe et al., 
2014). 

Många patienter berättade om hur de upplevt objektifierande och respektlöst beteende från 
vårdpersonal (Danielsen et al., 2013b; Herlufsen & Brødsgaard, 2017; Spiers et al., 2016; 
Thorpe et al., 2014). Vårdpersonal hade öppet visat patienter att de var äcklade av dem 
eller deras symtom (Spiers et al., 2016). Patienter upplevde känslor av förnedring i 
vårdsituationer, exempelvis i samband med stomiläckage (Leo Swenne et al., 2015). 
Likaså beskrev en patient att vårdpersonalen var förmanande och fick henne att känna att 
det var hennes fel att stomibandaget läckt (Thorpe et al., 2014). Situationer då 
vårdpersonalen endast uppmärksammade fysiska aspekter upplevdes negativt av 
patienterna och förstärkte deras upplevelse av att vara ett objekt i vårdpersonalens ögon 
(Herlufsen & Brødsgaard, 2017). Patienter berättar om hur vårdpersonal betett sig 
integritetskränkande vid undersökningar och behandlingar. Patienter upplevde att 
vårdpersonal såg känslolöst på deras ibland intima symtom vilket fick dem att känna sig 
objektifierade (Spiers et al., 2016). Sammanfattningsvis upplevde patienter ett behov av att 
vårdpersonalen skulle se dem som hela människor (Danielsen et al., 2013b; Herlufsen & 
Brødsgaard, 2017; Spiers et al., 2016). 

Självförtroende genom lärande 

Temat självförtroende genom lärande handlar om upplevelser av lärotillfällen tillsammans 
med vårdpersonal efter stomioperation. Vårdpersonalens agerande i samband med 
exempelvis träning av praktisk stomiskötsel kunde både främja och hämma patienters 
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självförtroende och självständighet. Det var av stor vikt för patienterna att få ett gott stöd 
under vårdtiden, både praktiskt och psykosocialt. Särskilt stort var behovet av emotionellt 
stöd från vårdpersonal. Efter operationen var det även viktigt för patienterna att få adekvat 
information. Informationsbehovet var stort även i samband med utskrivning. 

Att lära sig egenvård 

Detta subtema behandlar patienters upplevelser av att träna praktisk stomiskötsel och hur 
vårdpersonalens sätt att bemöta patienter i dessa sammanhang påverkade patienters 
själförtroende. Efter stomioperationen kunde patienter känna sig överraskade och 
överväldigade vilket påverkade deras självförtroende negativt (Danielsen et al., 2013a). 
Patienterna upplevde att vårdpersonalens bemötande gällande stomiskötsel påverkade 
deras självförtroende. Vårdpersonalen kunde stärka patienters självförtroende genom 
adekvat utbildning i egenvård, det vill säga stomiskötsel. Även emotionellt stöd vid 
stomiskötsel upplevdes positivt för såväl patienternas självständighet som deras 
självförtroende (Lim et al., 2019; Morris & Leach, 2017; Sun et al., 2014; Thorpe et al., 
2014). Patienterna upplevde att vårdpersonalen kunde hjälpa dem att återfå både kroppslig 
och social autonomi dels genom praktiska råd om kost och stomimaterial, dels genom att 
involvera anhöriga (Thorpe et al., 2014). Risken för läckage från stomin upplevdes som 
ständigt närvarande under vårdtiden vilket var stressande för patienter (Popek et al., 2010). 
Ett gott bemötande från vårdpersonal kunde mildra denna stress. Upplevelsen av att kunna 
ta kontroll över sin situation, återhämtning, stomiskötsel och eventuella problem som 
uppstod gav patienterna självförtroende. När patienter klarade att utföra sin stomiskötsel 
självständigt växte deras självförtroende ytterligare (Lim et al., 2019; Morris & Leach, 
2017; Sun et al., 2014; Thorpe et al., 2014). Vidare uppskattade patienter kontinuiteten i att 
ha samma vårdare som hjälpte till med utbildning och stomiskötsel (Sun et al., 2014). 
Patienter betonade även hur viktig expertisen hos en väl utbildad stomisjuksköterska hade 
varit under vårdtiden, då patienterna upplevde att ordinarie vårdpersonal inte hade 
tillräcklig kunskap om stomier (Morris & Leach, 2017).  

Patienters självförtroende kunde däremot påverkas till det sämre om patienten hade 
negativa upplevelser av omvårdnad. Dessa negativa upplevelser hämmade även patienters 
egenvårdsförmåga (Spiers et al., 2016). Patienter beskrev hur svårt det var att anpassa sig 
till sin förändrade kropp. Det var besvärligt att hitta rätt material som passade stomin i 
början. Vissa patienter kände en ilska och en stark motvilja mot att anpassa sig till och 
acceptera sin nya situation (Backes et al., 2012). Upplevelsen av att bli pressad till att 
hantera sin stomi trots känslan av att inte vara redo gjorde att en del patienter hade svårt att 
engagera sig fullt ut i egenvårdsutbildning (Thorpe et al., 2014). Om patienter inte 
upplevde att de fick utrymme, självförtroende eller bemöttes med respekt av vårdpersonal 
ledde det till att de började tvivla på sin egen kunskap och drog sig för att säga sin mening 
(Spiers et al., 2016). Upplevelsen av brist på kontroll i samband med stomiskötsel fick 
patienter att känna minskad handlingskraft. En del patienter kände sig övergivna och 
lämnade att försöka lösa sina problem med stomin själva (Thorpe et al., 2014). Andra 
patienter upplevde att de inte fick tillräckligt mycket utbildning i stomiskötsel, i vissa fall 
hade patienter operationssår som stal mycket av vårdpersonalens uppmärksamhet och 
utbildningen i stomiskötsel blev lidande (Spiers et al., 2016). Patienter beskrev det som en 
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negativ upplevelse att behöva träna stomiskötsel med flera olika vårdare då vårdarna kunde 
säga olika saker och därmed göra patienterna osäkra (Herlufsen & Brødsgaard, 2017, Sun 
et al., 2014). Ibland upplevde patienterna att de själva behövde visa vårdpersonal hur 
stomin skulle skötas på bästa sätt (Morris & Leach, 2017). Negativa upplevelser av 
omvårdnad påverkade patienters anpassning till stomin till det sämre och gjorde dem 
ängsliga över sin egen förmåga att hantera stomin (Backes et al., 2012; Herlufsen & 
Brødsgaard, 2017; Spiers et al., 2016; Sun et al., 2014; Thorpe et al., 2014). 

Att få stöd och information 

Subtemat berör effekten av adekvat stöd och information vilket stärkter patienters 
självförtroende. När patienter vaknade efter stomioperation med en förändrad kropp var det 
viktigt att vårdpersonal fanns där med lugnande besked. Detta gav patienter en känsla av 
trygghet i sin nya situation (Sun et al., 2014). Patienter hade ett behov av stöd och hjälp för 
att få självförtroende i sin nya situation, både gällande praktisk stomiskötsel men även 
gällande emotionella frågor (Danielsen et al., 2013a; Dibley et al., 2018; Herlufsen & 
Brødsgaard, 2017; Thorpe et al., 2014) Den förändrade kroppen medförde en känsla av 
skuld och skam hos patienter. Patienter såg sin kropp som missbildad eller stympad. 
Dessutom kunde patienter förknippa stomin med tabu. Dessa patienter önskade 
systematiskt professionellt stöd. (Danielsen et al., 2013a). Vidare menade patienter att det 
praktiska stödet från vårdpersonal var bra, men att de saknade emotionellt och 
psykologiskt stöd. Patienter upplevde till exempel ett behov av att kunna prata om 
existentiella tankar och frågor med vårdpersonal. Patienter uttryckte också en önskan om 
att vårdpersonal skulle uppmuntra till öppenhet gällande frågor om skam, skuld och stigma 
samt upplevelsen av att ha blivit kroppsligt stympad (Danielsen et al., 2013a; Dibley et al., 
2018; Herlufsen & Brødsgaard, 2017).  

Efter stomioperationen beskrev patienter en känsla av att veta så lite om den nya 
situationen att de inte ens kunde komma på något att fråga (Sun et al., 2014). En patient 
beskrev hur bristen på information fick henne att sväva iväg och börja föreställa sig de 
mest hemska saker (Danielsen et al., 2013a). Behovet av information efter 
stomioperationen var mycket stort hos patienter och upplevelser av brist på information 
medförde oro och minskat självförtroende (Danielsen et al., 2013a, 2013b; Leo Swenne et 
al., 2015; Lim et al., 2019; Sun et al., 2014; Thorpe et al., 2014). Patienter önskade till 
exempel information om praktisk stomiskötsel, förband och nutrition. Informationen gav 
patienterna stärkt självförtroende (Lim et al., 2019). Dock beskrev patienter hur de, när 
vårdpersonalen undrat om de hade några frågor, inte vetat vilka frågor som var relevanta 
och därför låtit bli att fråga (Sun et al., 2014). Patienter beskrev vikten av att få trovärdig 
och relevant information om livet med stomi (Danielsen et al., 2013b). Patienter sökte efter 
information på internet men upplevde att det var svårt att finna tillförlitlig, specifik 
information där (Danielsen et al., 2013b; Lim et al., 2019; Sun et al., 2014; Thorpe et al., 
2014).  

Inför utskrivning uppstod ofta en oro hos patienterna (Herlufsen & Brødsgaard, 2017; Sun 
et al., 2014; Thorpe et al., 2014). Patienter önskade att de fått skriftlig information om 
stomiskötsel att ta med hem (Leo Swenne et al., 2015). Vissa patienter önskade sig en 
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checklista med praktiska tips och råd, gärna från andra patienter med stomi (Danielsen et 
al., 2013a; Sun et al., 2014). Patienter hade ett behov av att få vara delaktiga i beslut om 
utskrivning från sjukhus då utskrivningen gav patienterna en känsla av sårbarhet. När 
patienter inte kände sig delaktiga i beslutet om utskrivning blev deras oro och ängslan 
värre. Detta medförde att patienter inte kände sig redo att komma hem från sjukhuset. 
Patienterna kände att det var viktigt att de visste vem de skulle kontakta vid problem efter 
hemkomsten (Herlufsen & Brødsgaard, 2017; Thorpe et al., 2014).gjorts av data. 
Presentation av citat används således enbart för att exemplifiera/verifiera gjorda analyser.  

Resultatsammanfattning 

Denna studie visar betydelsen av en god vårdrelation som baseras på tillit. Kontinuitet, 
kunskap och tillgänglighet hos vårdpersonal var faktorer som ökade känslan av tillit hos 
patienterna vilket var positivt för vårdrelationen. Det var också viktigt för patienterna att ha 
kontroll över sin vårdsituation. Vårdpersonalens bemötande var avgörande för patienternas 
känsla av kontroll, självförtroende och självständighet. Patienterna upplevde det som 
nedbrytande när vårdpersonal behandlade dem som objekt istället för att se hela 
människan. Vidare var behovet av stöd och information genomgående högt bland 
patienterna, särskilt i samband med träning av praktisk stomiskötsel. Emotionellt stöd och 
adekvat information gav patienterna självförtroende och hjälpte dem att bli mer 
självständiga.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva hur patienter upplever vården under 
sjukhusvistelsen efter stomioperation. Metoden som valdes för att besvara syftet var en 
litteraturöversikt av vetenskapliga studier inom valt område. Enligt Segesten (2017) är 
litteraturöversikt en lämplig metod för att skapa överblick över kunskapsläget inom ett 
område. Det är möjligt att syftet hade kunnat besvaras med hjälp av andra metoder. Ett 
alternativ hade varit att läsa bloggar eller självbiografier. En första eftersökning gav dock 
vid handen att utbudet av denna form av berättelser var begränsat. Dessutom skulle en 
litteraturöversikt ge berättelser och upplevelser från ett större antal patienter. Tillsammans 
med författarens tidigare erfarenhet av att göra en litteraturöversikt avgjorde detta valet av 
metod. Hur väl syftet besvaras med hjälp av vald metod påverkar hur trovärdig en studie är 
(Henricsson, 2017). Metoden har fungerat väl för att besvara syftet. 

För att undersöka kunskapsområdet gjordes initiala sökningar i databaser med 
omvårdnadsinriktning, bland annat CINAHL och Medline. Att söka i flera databaser 
stärker studiens trovärdighet då detta tillvägagångssätt ökar chansen att finna relevanta 
artiklar (Henricsson, 2017). Sökorden valdes för att besvara syftet. Under de inledande 
sökningarna hittades fler relevanta sökord bland artiklars nyckelord. De artiklar som valdes 
granskades med hjälp av en granskningsmall från SBU (se bilaga 3). Granskningsmallen 
graderade med hjälp av frågor artiklar med låg, medel eller hög kvalitet. De artiklar som 
valdes håller medel till hög kvalitet. Detta innebär att artiklarnas syfte, urval, 
datainsamling, analys och resultat bedömdes vara tydligt beskrivet, relevant, begripligt och 
överförbart. Samtliga valda artiklar hade ett tydligt beskrivet, relevant etiskt resonemang. 
Enligt Henricsson (2017) ökar en gedigen kvalitetsgranskning studiens tillförlitlighet. 

För att besvara syftet valdes artiklar med kvalitativ metod. Detta är en relevant metod för 
att skapa förståelse för individers upplevelse av ett fenomen (Friberg, 2017), vilket var 
syftet med denna studie. Att använda studier med samma typ av design ökar studiens 
trovärdighet (Henricsson, 2017). Urvalet av artiklar begränsades till engelska artiklar. Det 
är möjligt att resultatet hade blivit annorlunda om även artiklar på andra språk inkluderats. 
Risken för felaktiga översättningar ansågs dock för stor. Begränsning av språk gjordes 
därför för att översättning skulle kunna ske på ett säkert sätt. Vidare begränsades urvalet 
till artiklar publicerade senare än 2009. Det kan diskuteras huruvida resultatet hade 
påverkats om äldre artiklar inkluderats. Dock går utvecklingen av stomivård snabbt framåt 
(Järhult et al., 2018). Det ansågs därför relevant att eftersöka nyare forskning för denna 
studie i syfte att få aktuella resultat. Inga geografiska begränsningar av urvalet gjordes, då 
detta hade kunnat innebära att relevant information uteslöts. Dock är samtliga studier 
utförda i länder med relativt hög socioekonomisk standard (se Bilaga 2). Rimligtvis finns 
kulturella skillnader mellan olika länder. De valda artiklarnas resultat visade dock viss 
samstämmighet gällande patienters upplevelser efter stomioperation, oavsett var de var 
utförda. Dessa samstämmigheter tyder på en viss överförbarhet av resultatet. Överförbarhet 
innebär, enligt Henricsson (2012) att studiens resultat kan överföras till andra situationer 
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eller grupper. De artiklar som valdes till studien beskriver upplevelser hos patienter med 
tillfällig eller permanent ileo-, colo- eller transversostomi. Sammanlagt har etthundrasjuttio 
patienter med stomi intervjuats i tolv artiklar. Författaren ansåg att detta var tillräckligt för 
att på ett trovärdigt sätt besvara syftet med studien. Data som valdes ut från artiklarna är 
den data författaren till denna studie ansåg relevant för syftet. Det är möjligt att en annan 
författare hade valt annorlunda. För att motverka denna möjliga felkälla och öka studiens 
tillförlitlighet gjordes hela urvalet två gånger vid två skilda tillfällen i två separata 
dokument. Första gången valdes all data som möjligtvis kunde beröra syftet med denna 
studie. Andra gången valdes endast data som helt klart svarade på syftet. Dessa dokument 
jämfördes sedan för att kontrollera att ingen relevant information uteslutits.  

Analysen av insamlad data gjordes enligt Friberg (2017). Liksom vid urvalet gjordes 
färgkodningen av vid två tillfällen i två separata dokument. Detta för att i viss mån 
kompensera för det faktum att denna studie gjorts av endast en student. Trovärdigheten i 
analysresultatet har styrkts med hjälp av handledaren. Henricsson (2017) menar att 
reflektion över förförståelse är en viktig faktor för tillförlitligheten hos en litteraturstudie. 
Författaren till denna studie har viss förförståelse via arbete på kirurgavdelning och 
resultatet av analysen var till viss del överraskande för författaren. Stora delar av resultatet 
berör psykosociala faktorer och inte praktiska, som författaren trott. Denna diskrepans 
mellan förförståelse och resultat har diskuterats med handledaren för studien. Det kan 
argumenteras för att författarens förvåning över resultatet tyder på ett objektivt urval av 
data samt en opartisk analys vilket stärker studiens tillförlitlighet. Vidare finns troligtvis 
skillnader i upplevelser mellan könen samt mellan äldre och yngre patienter. Detta är dock 
inget som analyserats i denna studie. Det är möjligt att resultatet sett annorlunda ut om 
hänsyn tagits till patienters kön och ålder. Pateinternas skilda ålder, kön samt geografiska 
skillnader kan ha begränsat studiens överförbarhet. 

Resultatdiskussion 

Resultatet av denna studie visar att tillit till vårdpersonal är grundläggande för hur 
vårdrelationen upplevs av patienter. Patienters tillit påverkas av vårdpersonalens 
bemötande, vilket således även påverkar vårdrelationen. Föreliggande studies resultat visar 
likaså att själva vårdrelationen har betydelse för hur tiden på sjukhus upplevs. Enligt 
Dahlberg och Segesten (2010) är ömsesidig tillit grundläggande för att en vårdrelation ska 
bli en vårdande relation. Horgan et al. (2020) har visat att preoperativ information påverkar 
patienters tillit till vården efter stomioperation. Föreliggande studies resultat baseras på 
patienters upplevelser efter operation men det är troligt att dessa är sammanlänkade med 
preoperativa upplevelser. Resultatet visar också att patienter ofta upplever vårdpersonal 
som okunnig. Genom minskad tillit påverkar detta patienternas upplevelse av 
vårdrelationen negativt. GPCC (2017) betonar vikten av partnerskap mellan vårdare och 
patient. Partnerskapet är grundläggande i personcentrerad vård. Personcentrering har visat 
sig ge ökad trygghet för patienter, liksom kortare vårdtider och färre medicinska 
komplikationer. Likaså framhäver resultatet av denna studie vikten av vårdpersonal med 
kunskap om stomi. Detta stöds av Horgan et al. (2020) vilka menar att patienter värdesätter 
kontakter med erfarna stomisköterskor. Lapkin et al. (2018) menar att även vårdpersonal 
upplever okunskap bland sina kollegor gällande stomivård. Enligt Socialstyrelsen (2020) 
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råder brist på såväl allmän- som specialistutbildade sjuksköterskor. Bland 
specialistsjuksköterskor är den enskilt största sysselsatta gruppen dessutom äldre, vilket 
rimligtvis innebär att bristen kommer att öka framöver. Stelton (2019) menar att 
sjuksköterskestudenter får för lite utbildning i stomiskötsel. Detta, i kombination med att 
utbildade stomisköterskor inte finns på alla vårdinrättningar eller är tillgängliga dygnets 
alla timmar, leder till att patienter med stomi riskerar att mötas av okunskap från 
vårdpersonal. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hur vårdande innebär att följa 
patienten, bistå med expertkunskap och visa vägen i patientens hälsoprocess. Enligt Svensk 
Sjuksköterskeförening (2017a) är det sjuksköterskans ansvar att genom kontinuerligt 
lärande upprätthålla sin yrkeskompetens. Resultatet av denna studie visar alltså att 
patienter som möts av okunskap upplever minskad tillit till vårdpersonal vilket påverkar 
vårdrelationen negativt. En försämrad vårdrelation kan i sin tur påverka patientens lärande 
och försvårar därmed den hälsoprocess patienten genomgår efter stomioperation.  

Vidare visar resultatet av denna studie att patienter upplever begränsad autonomi under 
sjukhusvistelsen efter stomioperation. Patienter upplever att de är beroende av 
vårdpersonal och att de behandlas som objekt. Patienters kroppsliga integritet förbises. 
Denna upplevelse är nedbrytande för patienter. Flertalet andra studier styrker detta resultat. 
Persson et al. (2005) fastslår att patienter upplever otillräcklig delaktighet i omvårdnaden 
efter stomioperation. Lim et al. (2015) menar att patienters anpassning till stomin påverkas 
av graden av delaktighet patienten upplever i omvårdnaden. Enligt Diaz et al. (2018) är 
patientens kroppsliga integritet försämrad efter en stomioperation. I linje med tankegången 
Merleau-Ponty (1962) presenterade kan den kroppsliga integriteten kopplas till den 
själsliga då kroppen och själen ses som en helhet, en levd kropp. En kränkning av kroppens 
integritet påverkar således hela patientens existens. Horgan et al. (2020) beskriver hur 
patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar upplever förlust av kontroll över sin 
situation. Tillslut återstår inget annat behandlingsalternativ än stomioperation. Dessa 
patienter upplever alltså försämrad autonomi redan innan stomioperationen. Resultatet av 
denna studie visar att vårdpersonalens bemötande efter operationen ytterligare kan 
försämra patienters redan påverkade upplevelse av autonomi. Resultatet antyder också att 
patienter som upplever minskad autonomi även har minskad handlingskraft. Detta 
understryks av Dahlgren och Segesten (2010) vilka menar att en central del av patienters 
vårdlidande är maktlöshet. Patienten är sårbar i vårdrelationen och kan sakna kraft att 
förändra sin situation. Därmed är patienten beroende av vårdarens välvilja vilket kan 
orsaka lidande för patienten. Enligt GPCC (2017) finns en assymmetri i maktförhållandet 
mellan patient och vårdare. Den etiska grundsynen i personcentrerad vård bygger på 
respekt för patientens berättelse. I 1 §, kap. 4, i SFS 2014:821 fastslås att vård skall ges 
med respekt för patientens självbestämmande och integritet. Svensk Sjuksköterskeförening 
(2017b) menar att rätten till självbestämmande, värdighet och att bli bemött med respekt 
ligger i vårdens natur. Det är sjuksköterkans ansvar att se till att omvårdnad bedrivs i linje 
med denna värdegrund. 

Resultatet av föreliggande studie visar att adekvat stöd och information under 
sjukhusvistelsen efter stomioperation förbättrar patienters självförtroende, självkänsla och 
självständighet. Detta stöds i en litteraturöversikt av Ang et al. (2013) vilken visar att 
behovet av information och utbildning är stort hos patienter efter stomioperation. Patienter 
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upplever en stress över mängden kunskap de måste ta in under den korta vistelsen på 
sjukhuset. Dessutom antyder resultatet av denna studie att patienter upplever ett behov av 
emotionellt stöd under sjukhusvistelsen efter stomioperation. Även Ang et al. (2013) 
understryker behovet av emotionellt stöd efter stomioperation. Emotionellt stöd diskuteras 
även av Brown (2017) som menar att patienter med stomi genomgått en omvälvande 
förändring vilken kan vara svår att hantera. Fysiska aspekter har en direkt påverkan på 
psykosociala funktioner och därmed patientens livskvalitet. Därför bör omvårdnad av 
patienter med stomi ta hänsyn till både fysiska och psykosociala aspekter. Dahlberg och 
Segesten (2010) menar att förändringar av kroppen påverkar patienters tillgång till livet 
och deras självkänsla. För att sjuksköterskan ska kunna stödja patienten i detta krävs en 
förmåga att reflektera över egna förutfattade meningar om hur det känns att vara sjuk och 
därefter öppet fråga patienten hur det känns för denne. Enligt Svensk 
Sjuksköterskeförening (2017a) är lyhördhet ett av de grundläggande professionella värdena 
för den omvårdnad sjuksköterskan bedriver. 

Resultatet av denna studie visar också att patienter som inte upplever att de får tillräckligt 
mycket information av vårdpersonal kan vända sig till internet för att få svar.  Horgan et al. 
(2020) har visat att patienter som använder internet som kunskapskälla riskerar att finna 
felaktig information vilket kan öka deras oro och osäkerhet. Enligt flera studier är 
information, stöd och utbildning positivt för patienternas hälsa och upplevelse av frihet 
(Lapkin et al. 2018; Diaz et al., 2018) Carlsson och Persson (2012) menar att undervisning 
efter stomioperation ska ge patienten möjlighet att hantera sin nya situation såväl praktiskt 
som emotionellt. Resultatet av denna studie ger exempel på samband mellan patienters 
lärande, självförtroende och välbefinnande efter stomioperation. Detta resonemang 
återfinns hos Dahlberg och Segesten (2010) vilka menar att lärandet är en central del av 
vårdandet och starkt länkat till hälsa och välbefinnande. Enligt Svensk 
Sjuksköterskeförening (2017a) ansvarar sjuksköterskan för att patienter får korrekt, 
individanpassad information. Denna information är grundläggande för att vård ska kunna 
bedrivas i samråd med patienten. Kap. 3, i SFS 2014:821 fastslår patientens rätt till 
individanpassad information om bland annat hälsotillstånd och metoder för behandling, det 
förväntade förloppet av behandlingen, komplikationer och biverkningar samt eftervård. 

Resultatet av denna studie visar slutligen att patienter kan känna oro för stomiläckage och 
dålig lukt efter stomioperationen. När de ombeds beskriva den inledande vårdtiden är det 
dock förvånande få patienter som nämner dessa problem. I jämförelse menar Claessens et 
al. (2015) att oro för läckage är mycket vanligt bland patienter med stomi. Flera andra 
studier har visat att patienter med stomi har sämre självkänsla relaterat till påsen på magen 
och upplevelser av dålig lukt (Acelya & Ayfer, 2019; Dabrinian et al., 2010; Diaz et al., 
2018). Värt att beakta är att denna samlade forskning fokuserar på livet med stomi i stort 
och inte specifikt på vårdtiden efter operation. Resultatet av föreliggande studie antyder 
dock att andra upplevelser är mer signifikanta under den postoperativa vårdtiden än risken 
för läckage och dålig lukt. Dahlberg och Dahlberg (2015) menar att den förändrade 
kroppen kan ge mindre utrymme för patienten att leva sitt liv och att vårdarens uppgift är 
att skapa plats för livet igen.  Inom hälso- och sjukvården har vi för vana att se patienten ur 
ett naturvetenskapligt perspektiv vilket innebär att vi kanske inte tar hänsyn till 
komplexiteten i patientens upplevelse av sitt tillstånd. Svensk Sjuksköterskeförening 
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(2017b) fastslår att sjuksköterskan har ett stort personligt ansvar för att kontinuerligt 
fördjupa sin yrkeskompetens genom forskning samt ett kritiskt reflekterande 
förhållningssätt. Författaren av denna studie överraskades faktiskt av att så få patienter 
fokuserade på de fysiska aspekterna av stomin. Detta ledde till reflektion hos författaren 
angående egna förutfattade meningar samt djupare förståelse för hur mångfacetterad 
upplevelsen av hälsa kan vara. 

Konklusion 

Denna studie visar att vårdrelationer bygger på patienters tillit till sina vårdare. Denna tillit 
är faktiskt grundläggande för att skapa en god vårdrelation. Vårdrelationen i sig påverkar 
också hur vårdtiden upplevs. Tilliten kan påverkas av vårdpersonalens kompetens och 
bemötande. Ett gott bemötande är alltså grundläggande för en god vårdrelation – en 
vårdande relation. Vidare påverkar vårdpersonalens bemötande patienters upplevelse av 
autonomi samt deras självförtroende och förmåga till egenvård. Denna studie belyser 
upplevelser hos patienter i vårdsituationer där patienten är sårbar och riskerar känslor av 
maktlöshet och objektifiering. Dessa känslor kan medföra en långvarig negativ påverkan 
på patienters livskvalitet. I diskussionen argumenteras därför för en mer personcentrerad 
vård där patienters unika helhet visas hänsyn. Vidare visar denna studie att ovissheten efter 
stomioperation är stor vilket medför ett behov av information. Även upplevelsen av 
ovisshet påverkas av vårdrelationen, då en god vårdrelation är grundläggande för 
patientens lärande. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Det finns gott om kvalitativ forskning rörande hur det är att leva med stomi. Genom att 
fokusera på patienters upplevelser av att vårdas på sjukhus precis efter stomioperationen 
ger denna litteraturöversikt en djupare förståelse för hur den postoperativa vården kan 
påverka patienters livskvalitet. Denna studie berör kunskaper som är viktiga för 
sjuksköterskor i deras kontakt med patienter efter stomioperation. Sjuksköterskor som 
möter patienter efter stomioperation kan använda denna förståelse för att ge 
personcentrerad omvårdnad med hänsyn till patienters värdighet och autonomi. Det är 
också viktigt att betona sjuksköterskans ansvar att ge individuellt utformad information till 
patienter. Patienternas förändrade kropp påverkar hela deras existens och sjuksköterskan 
måste beakta såväl fysiska som psykosociala aspekter av stomin i omvårdnaden av dessa 
patienter. Det är viktigt att beakta hur vårdpersonalens kunskap och bemötande påverkar 
patienters upplevelser av att vårdas på sjukhus efter stomioperation.  

Denna studie har alltså belyst patienters upplevelser av vård på sjukhus efter 
stomioperation. I patienters livsvärld ingår ofta anhöriga, som naturligtvis också påverkas 
av det deras närstående går igenom och den vård som bedrivs. Det vore därför värdefullt 
att bedriva vidare forskning om vård efter stomioperation ur ett anhörigperspektiv.  
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