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SAMMANFATTNING 

 

 

Bakgrund: Varje år stomiopereras ca 15 000 personer i Sverige av olika bakomliggande 

orsaker. Detta påverkar individens livskvalitet på ett eller annat sätt. Syfte: Belysa hur 

individer med enteral stomi upplever sin livskvalitet i det dagliga livet. Metod: En 

litteraturstudie. Analysen är gjord med inspiration av Graneheim och Lundman (2004). Ur 

resultatet framkom fem kategorier: förändring av individens kroppsuppfattning, självbild och 

känsloliv; stomins fysiska påverkan på individen; påverkan på det sociala livet; inskränkning 

av det sexuella livet; behovet av stöd. Individer med stomi påverkas inte bara fysiskt utan 

även psykiskt, socialt och sexuellt av stomin. Slutsats: Att få stomi innebär en påverkan på 

livssituationen, positivt och/eller negativt.    
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INLEDNING 

  
 

När en individ drabbas av en svår sjukdom kan detta vara svårt att acceptera och individens 

livskvalitet kan komma att påverkas. Sjukdomar som drabbar mag- och tarmkanalen t.ex. 

inflammatoriska tarmsjukdomar som Ulcerös kolit och Crohns sjukdom samt kolorektal 

cancer är exempel på sjukdomar som kan leda till att stomi kan bli nödvändig för att 

förbättring skall uppnås. Hur denna stomi sedan kommer att påverka individens vardagsliv, 

beror mycket på den enskildes sätt att hantera sin situation. En stomi har enligt Brown och 

Randle (2004) visat sig ha en negativ effekt på människors livskvalitet och deras livsstil på 

många sätt. De fann att stomin kan bidra till psykisk ohälsa och en negativ påverkan på 

sexualiteten, främst hos dem som lever i industrialiserade länder på grund av den 

kroppsfixering som råder där, eftersom det finns en konsumentkultur som erbjuder en mängd 

olika kroppsideal. Upplevelser såsom avsky och chock sågs särskilt vid första mötet med 

stomin på magen men även känslor som självförakt, förlägenhet och en känsla av att vara 

onormal kunde ses hos individer som levt med sin stomi en tid (a.a). Individer med Crohns 

sjukdom eller Ulcerös kolit är ofta yngre och mer informerade om att stomi kan komma att bli 

ett alternativ till bättring i jämförelse av de individer som fått en cancerdiagnos oftast är äldre 

och inte fått samma möjlighet att förbereda sig (Almås, red., 2004). Lazare i Eriksson (1994) 

framhåller att intresset är svagt för att diskutera betydelsen av individers upplevelse av skam 

och förnedring i samband med sjukdom och behandling. Det är därför av intresse att belysa 

problem av detta slag för att få en ökad förståelse för individers upplevelse. 

 

 

 

BAKGRUND 

 
 

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) 

 

Benämningen används för både Ulcerös colit (UC) och Crohns sjukdom (CD) (Ericsson & 

Ericsson, 2002). IBD förekommer framför allt i den industrialiserade västvärlden (Löfberg & 

Nordström, 2001). Sjukdomarna har det gemensamt att de förlöper skovvis, är kroniska och 

drabbar ofta yngre individer, vanligtvis i åldrarna mellan 15-30 år (a.a). Orsaken till UC är 

okänd men man vet dock att det finns en viss ärftlighet (Baccarini, 2006). Vad CD beror på är 

ännu inte fastställt men det har visat sig att det kan vara en kombination av arv och miljö 

(Signäs, 2006). 

 

 

Ulcerös kolit 

 

Denna sjukdom är en inflammation som enbart drabbar tjocktarm och ändtarm och ger sår i 

tjocktarmens slemhinna (Baccarini, 2006). Sjukdomen kan finnas i hela eller delar av tarmen 

och kan leda till cancer i de drabbade områdena. Behandlingen går i första hand ut på att häva 

inflammationen med hjälp av läkemedel. I de fall där inte medicinsk behandling hjälper kan 

det bli nödvändigt med operation där en del eller hela tarmen tas bort och en stomi läggs upp. 

Stomin kan vara tillfällig eller permanent (a.a). 
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Crohns sjukdom 

 

Sjukdomen är en inflammation som engagerar både tunn- och tjocktarm (Signäs, 2006). 

Kroppens immunförsvar angriper slemhinnan i tarmen vilket ger djupa sår, som i sin tur 

förhindrar näringsupptaget i tarmen. Behandlingen är i första hand läkemedelsbehandling men 

det räcker inte alltid utan leder ibland till operation där den sjuka delen av tarmen tas bort och 

en stomiuppläggning görs, tillfällig eller permanent (a.a). 

 

 

Symtombild 

 

Ulcerös colit (Baccarini, 2006) Crohns sjukdom (Signäs, 2006) 

Diarré med blod och slem i avföringen Diarré och blödning från tarmen 

Smärtor i nedre vänstra delen av magen som 

försvinner vid tarmtömning 

Magont, öm buk, perforation av tarmväggen, 

tunna gångar så kallade fistlar kan bildas 

Illamående Trötthet 

Feber Feber och allmän sjukdomskänsla 

Försämrad matlust Magont efter måltid, ärrbildningar i tarmen 

som kan leda till svårigheter för 

tarminnehållet att passera 

Viktminskning kan förekomma Viktminskning 

 Ledbesvär och hudförändringar 

 

 

Kolorektal cancer 

 

Denna tumörsjukdom är den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor efter bröstcancern och 

den tredje vanligaste cancerformen hos männen efter prostata- och lungcancer (Andersson, 

Jeppsson, Lindholm, Rydholm & Ullander, red. 2004). Orsaken är inte känd till varför 

kolorektal cancer utvecklas men födan anses ha stor betydelse och då i synnerhet hög kött- 

och fettkonsumtion, lågt fiberintag samt stillasittande arbete. Symtomen varierar beroende på 

var i tarmen tumören sitter. Högersidig koloncancer ger anemi, avföringsrubbningar och vid 

palpation kan ibland ett motstånd kännas i tarmen. Symtom vid vänstersidig koloncancer är 

desamma fast med smärtor och färsk blödning från rectum. Rektalcancern ger ofta färsk 

blödning från rectum och slem i avföringen samt ibland även trängningsinkontinens för 

avföring eller gaser (a.a). 

 

 

Förekomst 

 

Det är ungefär 400 personer i Sverige som drabbas varje år av CD och sjukdomen debuterar 

vanligen i åldern 18-30 år (Signäs, 2006). I Sverige insjuknar ca 500-1000 personer i UC 

varje år (Baccarini, 2006). Sjukdomsdebuten är vanligast i åldern 15-30 år (a.a). I Sverige 

diagnostiseras ca 5000 fall av kolorektal cancer årligen och medelåldern vid insjuknandet är 

mellan 70-75 år (Andersson et al., red., 2004). Varje år stomiopereras ca 15 000 personer i 

Sverige av olika bakomliggande orsaker (IHE, 2007). 
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Vad är en stomi? 

 

Ordet stomi är grekiska och betyder öppning eller mun (Almås, (red.) 2004). I medicinsk 

terminologi används ordet för en medicinskt anlagd öppning i kroppen, antingen mellan två 

hålorgan, såsom tarmar, eller från ett hålorgan och ut genom huden. Det finns olika typer av 

stomi beroende på var den är anlagd. Kolostomi är när tjocktarmen tas av och änden läggs ut 

på buken där tarminnehållet töms i en stomipåse och eftersom näringsupptaget till störst del 

tas upp i tunntarmen blir det inga problem med att tillgodose näringsbehovet. Avföringen i 

denna del av tarmen har fast form och risken för läckage minskar därför och gasutsläppet är 

normalt (a.a). Vid en ileostomi läggs en del av tunntarmen upp på buken och tömning sker i 

en ileostomipåse (Ericsson & Ericsson, 2002). Här är tarminnehållet tunnflytande och 

innehåller frätande spjälkningsenzymer (Almås, (red.) 2004). Tarmtömningen sker 

kontinuerligt, gasproduktionen är stor och lukten speciell (a.a). Under den pre- och 

postoperativa tiden har sjuksköterskan och då särskilt en stomiterapeut, vilket är en 

sjuksköterska med vidareutbildning till terapeut inom ämnet, en nyckelroll när det gäller 

skötseln av stomin och frågor kring denna (Brown & Randle, 2004). Det gäller att hjälpa 

individen att kunna acceptera sin diagnos och prognos, att få förståelse för ett liv med en 

stomi, visa hur stomin skall skötas, samtala om hur individen skall kunna förhålla sig till sin 

familj, sin sexualitet, kroppsuppfattning och sitt arbete. Stomiterapeuten har en naturlig roll 

och position för att kunna möta en individ med dess problem och frågor och också kunna ge 

svar till varje enskild individ (a.a). 

 

 

Att bemästra sin situation 

 

Det finns många faktorer som är kritiska för individens möjlighet att klara upp och gå igenom 

de påfrestningarna som denne råkar ut för (Cullberg, 2003). Dessa områden är lika för alla 

människor, men vissa individer är dock mer sårbara än andra. Ett kvalitativt gott socialt 

nätverk utgör en psykisk skyddsfaktor (a.a).  De individer som har en högre inkomst har 

lättare för att anpassa sig rent socialt efter sin stomioperation men det skiljer också mellan 

individers anpassningsförmåga med tanke på deras ålder, utbildningsnivå, arbetsnivå och 

deras sociala skyddsnät (Brown & Randle, 2004). Skötseln av den egna stomin har visats sig  

vara en viktig variabel för en positiv återanpassning till det sociala livet. Beroende på hur 

individen uppfattar stomioperationen och dess förändring på kroppen har individen lättare 

eller svårare att anpassa sig till sin livssituation. Ju bättre socialt stöd individen har desto 

lättare har denne att anpassa sig och bemästra sin situation (a.a).  

 

 

Livskvalitet 

 

Ordet livskvalitet kan stå för ett flertal olika begrepp och användas på flera olika sätt (Brűlde, 

2003). Enligt traditionellt filosofiskt språkbruk definieras termen livskvalitet som en 

värdeterm. Ökad eller bevarad livskvalitet är ett centralt mål inom vissa delar av hälso- och 

sjukvården och detta mål har störst aktualitet då bot inte är möjlig i synnerhet inom den 

palliativa vården men även vid vård av kroniskt sjuka individer (a.a). Kallenberg och Larsson 

(2004) beskriver livskvalitet som en återskattning av det egna välbefinnandet, gjord av 

individen själv. Enligt Rustoen (1992) är livskvalitet kvalitén av livet i sig. För att bedöma 

vad som är viktiga och relevanta ting för en individs livskvalitet måste frågan vilken slags 

livskvalitet det är frågan om besvaras (Nordenfelt, 1991). När ordet kvalitet används 

kännetecknas det av en värdering längs en värdeskala med en positiv och en negativ pol. I 
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värdeskalor betecknas den ena polen som något högt uppskattat och den andra som något 

avskytt och icke önskvärt. Nordenfelt ställer frågan; livskvalitet ur vilket avseende? Eftersom 

det enligt honom finns olika värdeskalor att applicera på en individs liv. Livskvaliteten beror 

på vad individen har för moraliska värderingar; etiska och intellektuella kvaliteter; eller på 

lyckan och tillfredsställelsen i livet; men även på religiösa och existentiella aspekter. Klart är 

att bedömningen av olika individers livskvalitet varierar beroende på vilken värdeskala som 

appliceras. Många forskare som benämner livskvalitet har nästan alltid koncentrerat sig på 

begrepp som välbefinnande, harmoni, tillfredsställelse och lycka, vilket resulterar i en 

välbefinnandeskala. I diskussioner om livskvalitet mäts s.k. objektiva och subjektiva 

förhållanden i en individs eller en grupp individers liv. Som objektiva förhållanden räknas 

individens somatiska hälsostatus, yrkes-, bostads- och familjesituation. De subjektiva 

förhållandena är individens upplevelse av den yttre situationen men även individens 

sinnesstämning i allmänhet. En individs välbefinnande är således beroende av många 

objektiva förhållanden i och utanför vår kropp (a.a). Enligt Naess (1987) består livskvalitet av 

fyra komponenter: att vara aktiv, ha gemenskap, självkänsla och en grundstämning av glädje. 

Vara aktiv innebär att ha aptit på livet, känna engagemang, frihet att välja och ha kontroll över 

sina handlingar. Gemenskap innefattar ett nära och ömsesidigt förhållande till åtminstone en 

annan människa och känna vänskap och samhörighet med en grupp. Självkänslan avser att ha 

självförtroende och känna sig tillfreds som människa och kunna vara nöjd med det man kan 

åstadkomma. En grundstämning av glädje bör innehålla trygghet, harmoni och frånvaro av 

ångest och oro. Alla fyra komponenterna är viktiga för att uppnå livskvalitet och är lika 

viktiga var för sig, ingen del är viktigare än den andre. Det skall dock sägas i detta 

sammanhang att en människa inte har mindre livskvalitet bara för att denne lever ensam, då 

det finns människor som valt att leva så och känner att detta är livskvalitet för dem (a.a).  

 

 

Lidande och välbefinnande 

 

Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, (2003) finns tre former av 

lidande; livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande är det lidande som 

förknippas med levandet i alla dess faser och former och hela livssituationen. 

Sjukdomslidandet är det lidande som orsakas av sjukdomen i sig eller annan ohälsa. 

Vårdlidandet är det lidande som åsamkas individer av vårdande eller brist på vårdande. 

Välbefinnande måste ställas i relation till livsperspektivet men även till ett 

sjukdomsperspektiv där en individ kan känna välbefinnande trots sjukdom exempelvis att 

kunna skratta åt något roligt i en komisk film. Med detta kan förstås att lidande och 

välbefinnande kan upplevas på samma gång. Individers lidande och välbefinnande påverkas 

vid varje förändring av kroppen (a.a). Kroppen kan ses som både fysisk, psykisk, existentiell 

och andlig enligt Merleau-Ponty i Dahlberg et al. 
 

 

Kroppsuppfattning 

 

Hur kroppen ser ut är en viktig del av det dagliga livet och samhället värderar kroppens 

utseende mycket högt (Brown & Randle, 2004). En sjukdom som leder till att behöva stomi 

leder till att kroppen förändras både utseendemässigt och funktionellt och individer med stomi 

uppfattar det som att de genomgått en total förändring av sitt kroppsideal. Kroppsuppfattning 

skulle kunna definieras som en individs uppfattning av den egna kroppens fysiska utseende 

och den fysiska funktionen (a.a). Inom varje etnisk grupp, kultur och samhälle finns olika 

definitioner om hur en idealisk kropp ska vara enligt dess synsätt, filosofi och värderingar 
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(Santos & Sawaia, 2001). Det är en standard som är inpräntad och har givits mening av varje 

enskild individ och är införlivad som ett personligt kroppsideal. I många samhällen är 

ungdomlighet, skönhet, fysisk hälsa och hälsa det som utgör grunden för det perfekta 

kroppsidealet, det blir tvunget att söka efter skönhet för att få harmoni. Individer kategoriseras 

efter samhällets värderingar och samhället godkänner kvalitet och kvantitet för de 

karakteristika som anses normalt och naturligt för varje enskild kategori (a.a).  

 

 

Sexualitet 

 

Vår sexualitet är nära knutet till vårt kroppsideal och många individer med stomi oroar sig 

över hur stomin kommer att påverka sexlivet (Brown & Randle, 2004). Många har en känsla 

av att vara mindre sexuellt attraktiva med sin stomi (a.a). Vad som härrör sexuellt 

välbefinnande är mer än den sexuella akten och är en viktig aspekt i den holistiska vården 

(Williams, 2006). Enligt Williams är WHO:s definition på sexuell hälsa; sexuellt 

välbefinnande är frånvaro av rädsla, skuld och skam och andra psykologiska faktorer som rör 

sexuella relationer; frihet från störning, sjukdomar som har påverkan på den sexuella 

funktionen och möjlighet att njuta och kontrollera sexuellt beteende utan sociala och 

personliga normer.  

 

 

 

TEORETISK ANKNYTNING 
 

 

Sjukdom och ohälsa berör hela människans livssituation (Eriksson, 1994). Det självklara 

invanda livet rubbas och tas mer eller mindre plötsligt ifrån en. Människan står inför ett 

lidande som innefattar hela hennes livssituation. Livslidande kan innebära allt från ett hot mot 

den totala existensen till en förlust att fullfölja olika sociala uppdrag. Livslidande är det 

lidande som är relaterat till allt vad det kan innebära att leva, att vara en individ bland andra 

individer och varje lidande är unikt. Själsligt och andligt lidande är det lidande som orsakas 

av upplevelser av förnedring, skam och/eller skuld som en individ upplever i relation till sin 

sjukdom eller behandling. Upplevelsen kan erfaras av individen själv, bero på 

vårdpersonalens fördömande attityd eller bero på det sociala sammanhanget. Då lidandet är en 

kamp kan en individ beroende på sin egen livssituation gå in i den eller ge upp den och i den 

stund då denna kamp upphör slutar individen att lida. En individ som erkänner sitt lidande är 

en individ som vågar vara i det. Eriksson menar också att en lidande individ är olycklig och 

att denne även känner skam över att vara olycklig. Lidandet kränker individens värdighet och 

varje gång en individ lider känner denne sig kränkt. Det är viktigt att se meningen i sitt 

lidande och försöka få svar på varför för att på så sätt få en bekräftelse på sin egen värdighet. 

Vid mötet med en lidande individ är det viktigt att ge denne bekräftelse på sin värdighet, inte 

fördöma och missbruka makt utan istället ge det stöd som individen behöver. Respekt bör 

framför allt visas i situationer där individen tvingas att utföra de mest intima behoven inför 

och med hjälp av andra. Viktigt är också att finnas till hands och vara ett stöd som ett försök 

till att lindra lidande (a.a). 

 

 ”Det viktigaste är att våga möta lidandet, gå rakt emot det eller tvärs 

igenom det.”(Eriksson, 1994, s.96) 
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Varje individ har tillgång till livet genom kroppen och så länge livet levs görs det i och 

igenom kroppen – utan kropp finns inget liv (Dahlberg, et al. 2003). Den naturliga 

förhållningen till kroppen försvinner när livet präglas av lidande, när en individ inte längre 

kan ta kroppen för given. Därför har ohälsa och lidande en djupare innebörd än det som 

erbjuds i termer som symtom och diagnos, istället handlar det om en förlorad förmåga, en 

förlorad tillgång till livet och världen (a.a).  

 

 

 

SYFTE 
 

 

Belysa vuxna individers upplevelser av att leva med enteral stomi. 

 

 

 

METOD 
 

 

Datainsamling 

 

Litteraturstudien började med en datainsamling i databaserna Elin@Blekinge, Academic 

Search Elit (EBSCOhost) och Cinahl. De sökord som kombinerats är: crohns, ostomy, crohns 

disease, IBD, UC, quality of life, nutrition, daily life, social life, coping, sexual health, 

development, patients, ostomy care, stoma, chronic illness, body image, stomatherapy, 

colostomy, ileostomi, self control, se bilaga 1. Flertalet artiklar fick beställas från biblioteket 

på Blekinge Tekniska Högskola och fyra artiklar som verkade uppfylla syftet med studien 

gick inte att beställa enligt biblioteket. 

 

 

Urval 

 

Inklusionskriterier: artiklar som belyser syftet med studien och som är skrivna på svenska 

eller engelska och som är kvantitativa eller kvalitativa. Exklusionskriterier för artiklar: de som 

handlar om barn eller artiklar som är äldre än 1999. Samtliga artiklar i studien är skrivna på 

engelska men kommer från olika delar av världen, se artikelöversikt i bilaga 2. 

 

 

Analysmetod 

 

En innehållsanalys är enligt Forsberg och Wengström (2003) ett arbetssätt som på ett 

systematiskt och stegvist sätt indelar fakta från litteraturen för att kunna identifiera mönster 

och teman, där målet är att beskriva specifika fenomen. Den innehållsanalys som valts är 

inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Analysmetoden bygger på att först läsa 

igenom all litteratur ett flertal gånger för att sedan plocka ut meningsbärande enheter som 

belyser syftet och som översätts. De meningsbärande enheterna skall sedan brytas ned 

ytterligare, kondensering, för att korta ner texten men behålla innehållet. Nästa steg är att göra 

koder för att ur dem kunna forma kategorier ur den utvalda textmassan som återspeglar det 

centrala ur innehållet (a.a).  
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Valda artiklar lästes igenom ett flertal gånger av alla författare till denna studie, för att få en 

djupare förståelse för innehållet. Samtidigt gjordes understrykningar i texten för att underlätta 

kodningen. Texterna genomarbetades gemensamt och meningsbärande enheter togs ut som 

var relevanta mot syftet. Vidare kondenserades de meningsbärande enheterna tillsammans och 

ur dem togs koder fram som resulterade i kategorier. 

 

 

 

RESULTAT 
 

 

Ur materialet i studien framkom fem kategorier; förändring av individens kroppsuppfattning, 

självbild och känsloliv; stomins fysiska påverkan på individen; påverkan på det sociala livet; 

inskränkning av det sexuella livet; behovet av stöd. Dessa kategorier redovisas var för sig, se 

bilaga 3. 

 

 

Förändring av individens kroppsuppfattning, självbild och känsloliv 

 

De svarande beskrev främlingskap för sin egen kropp på olika sätt med känslor av att vara 

annorlunda och en minskad respekt för sig själv och minskad självsäkerhet (Persson & 

Hellström, 2002). I alla intervjuer framkom att deltagarna haft känslor som avsky och 

känslomässig chock, en kvinna sade:  

 

”It looks like a piece of raw meat”, (a.a, sid 105).  

 

En ständig rädsla för att stomin skulle läcka, låta och lukta fanns också (a.a). Hamashima 

(2002) såg en tendens av att kvinnor med stomi kände sig mer oroliga och generade över sin 

stomi vilket kunde leda till en förändring på deras livsstil och självbild (a.a). Depressiva 

tankar var vanligt förekommande, även om de flesta försökte skjuta dem åt sidan för att de 

inte skulle påverka familjelivet (Carlsson, Berglund & Nordgren, 2001). Oro för att vara en 

börda för någon eller att bli beroende av någon annan var stor (Carlsson, Bosaeus, & 

Nordgren, 2003). Det hände ibland att individer försökte dölja sin stomi för att inte bli en 

börda för varken familj, vänner eller sjukhuspersonal. Många höll inne med hur de kände för 

att inte ligga någon till last (a.a). Krouse, Grant, Ferrell, Dean, Nelson & Chu (2007) fann att 

många psykologiska problem som depression och oro hade direkt samband med stomin. 

Harris, Daly, Jones, & Kiff (2004) fann att individer upplevde sig märkta eller utpekade pga. 

stomin. Många hade någon form av depression vilket särskilt märktes hos yngre kvinnor. 

Ändå var det övervägande av deltagarna i studien som ansåg sig ha en förbättrad livskvalitet 

efter stomiuppläggningen och flertalet av dem med en temporär stomi valde att behålla den. 

De som nämnde en del problem med sin stomi, skulle ändå rekommendera andra att genomgå 

samma procedur eftersom livskvaliteten i genomsnitt förbättrats (a.a). 

  

 

Stomins fysiska påverkan på individen 

 

Hudirritationer kring stomin och avföringslukt var vanliga komplikationer (Hamashima, 

2002). Fysiska problem som gasavgång, lukt och diarré men även läckage kring stomin sågs i 

en studie av Krouse, et al., (2007). Mycket tid lades på hudvård för att undvika hudirritationer 

och alla använde säkerhetsförband pga. rädslan för läckage (Carlsson, et al., 2001). Det var 
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vanligt med klåda under själva fästet till påsen på magen och en del hade problem med 

hudirritation samt stickande smärta omkring stomin (Persson & Hellström, 2002). En kvinnlig 

deltagare var inte heller beredd på att känna sig mindre fysiskt attraktiv vilket hon gjorde efter 

stomiuppläggningen. Några deltagare var nöjda med den viktnedgång som följde, medan 

andra kände en uttalad känsla av att se sjuk ut. Den minskade kontrollen över avföringen 

ledde till en känsla av osäkerhet och obehag hos deltagarna när det gäller lukten från stomin. 

En deltagare som under en resa delat rum med några andra var generad över sin fulla 

stomipåse på morgonen. Det fanns också rädsla för att råka ha sönder påsen och flera kvinnor 

valde att istället använda större och vidare kläder för att inte skada stomin. Flera av männen 

hade ett fysiskt tungt arbete och uttryckte rädsla för att arbetet i sig skulle kunna skada stomin 

och påsen skulle gå sönder. En man sade: 

 

 ”When I lean forward to hammer a board with nails, the stoma will not 

function”, (Persson & Hellström, 2002, sid 105).  

 

 

Påverkan på det sociala livet 

 

Den största påverkan på det dagliga livet upplevdes vara att alla aktiviteter var tvungna att 

planeras, vilket minskade möjligheten att göra saker spontant (Carlsson, et al., 2001). 

Aktiviteter som teater och bio upplevdes som ett stort problem. De som hade kolostomi och 

som planerat att göra något särskilt en kväll minskade matintaget under dagen för att minska 

flödet i stomin under kvällen. Deltagarna i studien drömde om att kunna resa spontant och 

stanna på önskade platser (a.a). Persson & Hellström (2002) fann problem med att våga 

berätta om stomin, till vem och hur detta skulle sägas samt oro för reaktionerna hos dem som 

fått veta. De som levde med sådan rädsla fick också en påverkan på det sociala livet. Andra 

deltagare i studien drog sig undan större tillställningar och var hellre för sig själva eller med 

de allra närmsta omkring sig. En av deltagarna i studien sade:  

 

”I don’t like parties and meetings now, I prefer to be alone”,  

 (Persson & Hellström, 2002, sid 105).  

 

De som ändå hade vågat tala om för sina vänner, släktingar och arbetskamrater hade inte 

upplevt det som något svårt och det hade inte blivit några stora reaktioner. Ingen av dem som 

hade berättat om stomin hade upplevt att de blivit annorlunda behandlade på grund av den 

(a.a).  

 Trötthet upplevdes av flera deltagare eftersom de var tvungna att gå upp på natten för att 

tömma stomin eller för att äta (Carlsson, et al., 2001). Tröttheten ansågs som 

huvudanledningen till minskning av familjeaktiviteter, hushållsarbete och socialt umgänge 

(a.a). De som innan sin operation regelbundet simmade i offentliga badhus med påföljande 

bastu och dusch kände att detta var en omöjlighet efter att de fått stomi (Persson & Hellström, 

2002). Det stora hindret var att visa sin nya kropp med stomin för andra med rädsla för att de 

skulle tänka och tycka saker om stomipåsen,  

 

”I won’t take a sauna together with my friends. They will probably 

think, My Lord, he has a big bag dangling on his stomach. Or maybe I 

am being too sensitive?” (Persson och Hellström, 2002, sid 106).  

 

Flera deltagare var rädda för att stomin skulle lossna då de duschade. Rädsla fanns också för 

att tömma stomin på offentliga toaletter för att andra skulle känna lukten (a.a). Ito, Tanaka, & 
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Kazuma (2005) fann att individer med stomi var oroliga över att deltaga socialt på grund av 

gasavgång och lukt. Enligt studien klarade sig de äldre individerna bättre än de yngre 

eftersom de äldre inte var lika medvetna om svårigheterna med stomin. Det kunde bero på att 

de äldre oftast hade ett mindre aktivitetsfält än de yngre (a.a). Persson & Hellström (2002) 

fann i sin studie att några deltagare som hade haft mycket problem med akuta trängningar 

upplevde stor lättnad att kunna planera sina toalettbesök själva på ett annat sätt nu med 

stomin. Detta gav dem en annan frihet att kunna gå och shoppa utan rädsla för att behöva en 

toalett akut, vilket gav dem en känsla av frihet och lättnad nu med stomin. En deltagare 

uttryckte:  

 

”Being able to go out shopping without fear of needing the toilet is 

a huge relief, and life is much more relaxed than before the 

operation” (Persson & Hellström, 2002, sid 105).  

 

Det fanns en uttalad rädsla för att inte kunna återgå till jobbet eller behålla det (Carlsson, et 

al., 2003). Många som återgick till sitt arbete gjorde det på deltid då de upplevde att de inte 

orkade med den tidigare arbetsnivån på grund av trötthet, smärtor och tidskrävande 

behandlingar (a.a).  

 

”It is a half-time job, handling the stoma, the nutrition, and 

planning the day so that everything works out.” (Carlsson, et al., 

2001, sid 103).    

 

 

Inskränkning av det sexuella livet 

 

Santos, Chaves, & Kimura (2006) fann att individerna upplevde problem med sexlivet och 

intimiteten. Carlsson, et al., (2001) konstaterade i sin studie att hälften av deltagarna tyckte att 

de hade ett reducerat sexliv som berodde på minskad ork och lust. De kände sig även 

oattraktiva och osäkra och såg detta som ett hinder för att kunna ha ett normalt sexliv (a.a). 

Individer med stomi kände att påsen i sig var ett hinder för sexuell aktivitet (Carlsson, et al., 

2003). Persson & Hellström (2002) beskrev i sin studie hur en deltagare hade försökt att dölja 

stomin med en fin blus för att känna sig mer attraktiv när hon skulle ha sex, men hon sade:  

 

”Sex is just not so much fun with the stoma” (a.a, sid 105). 

 

Hamashima (2002) fann också att de som hade fått stomi och som hade varit sexuellt aktiva 

innan operationen inte var det efteråt.  Detsamma framkom i en studie av Krouse, et al. (2007) 

där hälften av deltagarna inte hade haft någon sexuell relation sedan de fick stomi. 

Anledningarna som framkom var till exempel rädsla för läckage, lukt eller att stomin blev full 

av gaser eller avföring. Psykologiska problem som att inte vara belåten med eller generad 

över stomin och dess placering är något som definitivt påverkade den sexuella aktiviteten i en 

individs liv (a.a).  

 

 

Behovet av stöd 

 

Behov av långsiktigt stöd från både sjukhuspersonal och omgivning visade sig vara viktigt 

(Carlsson, et al., 2001). Önskvärt var också att ha någon utanför familjen att få prata med om 

de frågor som rörde det dagliga livet (a.a). Santos, et al. (2006) fann i sin studie att 
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förberedande och uppföljande samtal var av stor vikt för individers möjlighet att bemästra sin 

situation. De individer som fått en adekvat träning och rådgivning innan och efter det att de 

fått stomi visade att de lättare kunde anpassa sig till sin situation vilket minskade risken för 

psykologiska problem och detta ökade livskvaliteten (Karadağ, Menteş, Űner, İrkörűcű,  

Ayaz, & Özkan, 2003). Även problem relaterat till sex minskade efter stomiterapi (a.a). Det 

gäller att kunna stötta en individ i detta och våga tala om det (Krouse, et al., 2007). 

 

 

 

DISKUSSION 
 

 

Metoddiskussion 

 

 Artiklar söktes i tre databaser och resultatet hade kanske blivit annorlunda om fler databaser 

hade använts och/eller om manuell sökning hade gjorts i tidsskrifter tillgängliga i biblioteket 

på Blekinge Tekniska Högskola. Ett generaliserbart resultat kanske hade kunnat påvisas om 

betydligt fler artiklar hade analyserats. Sökorden som användes ansågs dock vara tillräckliga 

och svarade direkt mot syftet. Inklusionskriteriet för artiklarna var att de inte skulle vara äldre 

än 1999, vilket kan ha varit en begränsning och resultatet hade eventuellt sett annorlunda ut 

om även äldre artiklar hade använts. Anledningen till att nyare artiklar valdes var att få så 

aktuell vetenskaplig information som möjligt. 

 

Nackdelen med databasen Cinahl var att många av artiklarna inte gick att få i fulltext. I vissa 

fall gavs hänvisning till en hemsida där artikeln fanns i fulltext men som krävde lösenord, 

vilket författarna ej hade tillgång till. Artiklar fanns som verkade motsvara syftet men som 

biblioteket inte kunde beställa då de fanns tillgängliga i andra länder. I databasen 

Elin@Blekinge var fördelen att de flesta artiklarna fanns i fulltext och därför hämtades de 

flesta här. Databasen var även enkel att söka i. I Academic Search Elit (EBSCOhost) 

framkom inga nya artiklar som motsvarade syftet utan urvalet var detsamma som i de andra 

databaserna. 

 

I studien har både kvalitativa och kvantitativa artiklar använts, vilket innebar vissa svårigheter 

med att klart få fram ett resultat som motsvarar syftet. Önskvärt hade varit att ha haft fler 

kvalitativa artiklar då dessa klart och tydligt anger upplevelser och känslor. I de flesta 

kvantitativa artiklarna användes frågeformulär för att belysa livskvalitet hos individer med 

stomi, svaren på dessa frågeformulär angavs i tabeller. I de kvalitativa artiklarna hade 

respondenterna blivit intervjuade personligen och dessa artiklar kanske ger en utförligare bild 

av deras upplevelser. Att svara på frågeformulär ger inga nyanserade svar vilket framkommer 

bättre i intervjuer.  

 

Den valda innehållsanalysen av Graneheim och Lundman (2004) var till stor hjälp i arbetet 

med texterna. Det underlättade bearbetningen av textmaterialet när koder och kategorier togs 

fram. Samtliga texter bearbetades och data som motsvarade syftet skrevs ned av var och en 

och detta jämfördes sedan för att få fram olika vinklingar. Tillsammans diskuterades 

innehållet och kategorier plockades ut för att öka tillförlitligheten. 
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Resultatdiskussion 

 

 Förändring av individens kroppsuppfattning, självbild och känsloliv 

 

Det som framkommit i resultatet är att livskvaliteten på något vis har påverkats på grund av 

stomin. I det samhälle vi lever i, finns det en kroppsfixering och ett kroppsideal som gör det 

svårt för individer med stomi att känna sig hemma i. I studien framkom att det perfekta 

kroppsidealet utgörs av ungdomlighet, skönhet, fysisk hälsa och hälsa, vilket medför att det 

blir tvunget att söka efter skönhet för att få harmoni. Att känna harmoni är enligt många 

forskare en hörnsten till att uppleva livskvalitet (Nordenfelt, 1991). Att då få en sjukdom som 

leder till stomi, leder till att kroppen förändras både utseendemässigt och funktionellt (Brown 

& Randle, 2004). Dessa individer upplever en förändring av kroppsidealet (a.a). Sjukdom och 

ohälsa berör hela människans livssituation enligt Eriksson (1994). Det självklara invanda livet 

rubbas och tas mer eller mindre plötsligt ifrån en (a.a). I resultatet framkom känslor som att 

vara annorlunda och att känna ett främlingskap för den egna kroppen. Detta visar sig ge 

minskad självrespekt och minskad självsäkerhet. Påverkan på individens familjeliv uttrycktes 

i form av oro för att ligga någon till last. Depressiva tankar var också vanligt förekommande. 

Det som kunde se var att speciellt yngre kvinnor kände sig märkta och utpekade med 

påföljande depression på grund av stomin. Detta är säkerligen en följd av den kroppsfixering 

och det skönhetsideal som råder i samhället. Ändå fann Harris et al. (2004) att övervägande i 

den studien upplevde en förbättrad livskvalitet med stomi och de rekommenderade andra att 

genomgå samma procedur. Detta kan förklaras med att tidigare symtom som täta trängningar 

med diarréer; smärta i samband med elimination; trötthet; feber vid aktiv sjukdomsfas samt 

den allmänna sjukdomskänslan, i de flesta fall försvinner efter stomioperationen.    

 

 

Stomins fysiska påverkan på individen 

 

Mycket tid får läggas på hudvård eftersom det är vanligt med hudirritationer av olika slag 

kring stomin. Detta medför att dessa individer är i behov av att kunna tvätta sig, ha med sig 

salvor och krämer för att kunna sköta sin hud. Sommarvärmen påverkar huden med värme 

och fukt under stomipåsen och leder till mer arbete för att hålla huden intakt. Känslor av att 

hela tiden vara rädd för läckage var vanligt förekommande. Många använde sig av 

säkerhetsförband på grund av denna rädsla. Enligt Naess (1987) består livskvaliteten delvis av 

trygghet, harmoni och frånvaro av ångest och oro. Att då ständigt vara rädd och känna oro för 

läckage påverkar livskvaliteten negativt. I resultatet framkom att en del individer var nöjda 

med sin viktnedgång vilket är anmärkningsvärt. Detta kan vara en följd av det kroppsideal 

som råder. 

 

 

Påverkan på det sociala livet 

 

Studien visar en avsaknad av att kunna göra saker spontant vilket leder till en inskränkning på 

det sociala livet. Dock fann Persson & Hellström (2002) att några individer trots allt kände en 

större frihet med stomin då de exempelvis kunde gå och shoppa utan att behöva akut tillgång 

till en toalett. Dessa individer har tidigare stannat hemma på grund av sina täta toalettbesök 

och upplevt sig mer eller mindre isolerade. Enligt Naess (1987) består livskvalitet av fyra 

komponenter: att vara aktiv, ha gemenskap, självkänsla och en grundstämning av glädje. Vara 

aktiv innebär att ha aptit på livet känna engagemang, frihet att välja och ha kontroll över sina 

handlingar (a.a). 
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Det fanns en uttalad rädsla för att inte kunna återgå till jobbet eller behålla det. De individer 

som återgår till sitt arbete gör det på deltid eftersom de upplever att de inte orkar med heltid 

på grund av trötthet, smärtor och tidskrävande behandlingar. Detta gör i sin tur att individen 

mister en del av sitt sociala nätverk samt att ekonomin drabbas. 

 

 

Inskränkning av det sexuella livet 

 

Studien visar att synen på den egna kroppen och att inte känna sig attraktiv påverkar 

intimiteten och sexlivet negativt. Detta påverkar dessa individers familjeförhållande med risk 

för separationer. För en individ som är ensamstående kan det leda till att inte våga ta kontakt 

med någon att inleda en relation med. Studien har också visat att kvinnor upplever sig mindre 

attraktiva vilket påverkar den sexuella lusten negativt. 

 

 

Behovet av stöd 

 

Flera studier visar att stöd och information är av stor vikt för att individen skall kunna 

bemästra sin situation. Det påvisas ett behov av information och rådgivning innan och efter 

stomioperationen vilket gör det lättare för individerna att anpassa sig till den nya situationen 

och minskar risken för psykologiska problem, detta ökar i sin tur livskvaliteten. Det är av stor 

vikt med långsiktigt stöd från både sjukhuspersonal och omgivning. Vid mötet med en lidande 

individ är det viktigt att ge denne bekräftelse på sin värdighet, inte fördöma och missbruka 

makt utan istället ge det stöd som individen behöver (Eriksson, 1994). 

 

 

 

SLUTSATS  

 

 

Att få stomi innebär helt klart en påverkan på hela livssituationen. Det behöver inte 

nödvändigtvis vara negativt utan har visat sig vara positivt i många fall. Den genomförda 

studien har väckt tankar och funderingar om fler vinklingar i ämnet, ex ”En jämförelse mellan 

de bakomliggande orsakerna till stomi, och hur det påverkar livskvaliteten”, eller ”En 

jämförelse mellan män och kvinnors upplevelse av att leva med stomi”, eller ”Hur är det att 

leva med stomi i ett u-land kontra ett i-land”. Individer med stomi kan påträffas i olika 

vårdsammanhang och det är då viktigt att kunna bemöta och stödja dem eftersom det har stor 

betydelse för deras möjlighet att bemästra sin situation och för att på bästa sätt kunna främja 

hälsa och lindra lidande.  
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Bilaga 1.  
Antal träffar vid databassökning  

Elin@Blekinge  

 

 

 

Sökord Antal träffar Valda artiklar 

Crohns AND ostomy 0 0 

Crohns disease AND ostomy 0 0 

IBD AND ostomy 5 0 

UC AND ostomy 0 0 

IBD AND quality of life 6 0 

IBD AND ostomy AND 

quality of life 

5 0 

Quality of life AND ostomy 34 2 

Ostomy AND nutrition 22 0 

Ostomy AND daily life 2 1 

Ostomy AND social life 4 0 

Ostomy AND coping 14 0 

IBD AND coping 12 0 

Stoma AND quality of life 66 4 

Sexual health AND stoma 1 0 

Stoma AND development 39 0 

 

 

 

 

 

Academic Search Elit (EBSCOhost) 

Sökord Antal träffar Valda artiklar 

Crohns AND ostomy 1 0 

IBD AND ostomy 0 0 

UC AND ostomy 0 0 

IBD AND quality of life 6 0 

IBD AND quality of life 

AND ostomy 

0 0 

Quality of life AND ostomy 8 0 

Ostomy AND daily life 1 0 

Ostomy AND social life 0 0 

Ostomy AND coping 3 0 

IBD and coping 4 0 

Stoma AND quality of life 21 0 

Sexual health AND stoma 0 0 

Stoma and development 16 0 

Stoma AND development 

AND colostomy 

3 0 

Stoma AND development 

AND patients 

1 0 

  



 

 

 

Cinahl 

Sökord Antal träffar Valda träffar 

Stoma 910 0 

Stoma AND coping AND 

quality of life 

54 1 

Ostomy care AND quality of 

life 

47 1 

Quality of life 6095 0 

Stoma AND quality of life 27 0 



 

 

 

Bilaga 2  
Översikt av artiklar som ingår i analysen 
Författare/publikationsår Land Titel/tidsskrift  Syfte Metod/urval Resultat 

      

Carlsson, E., Berglund, 

B. & Nordgren, S. 

/(2001) 

Sverige Living with an ostomy 

and short bowel 

syndrome: practical 

aspects and impact on 

daily life/ Wound, 

Ostomy and Continence 

Nurses Society 

Stomi i det dagliga 

livet med fokus på 

nutrition, elimination, 

problem med hud och 

vävnad kring stomin, 

medicinska och 

kirurgiska problem, 

den socioekonomiska 

situationen, det sociala 

livet och 

fritidsaktiviteter.  

Författarna har intervjuat 6 

deltagare mellan 38-68 år 

med Crohns sjukdom. 

Intervjuerna var 

halvstrukturerade och växte 

fram genom samtalets gång. 

Det framkom att 

deltagarna upplevde 

en inskränkning på 

deras liv i fråga om att 

kunna vara spontan. 

Alla deltagare 

upplevde problem 

med fistlar. Trötthet 

framkom som en stor 

inskränkning i det 

sociala livet och på 

fritiden. 

 

Carlsson, E., Bosaeus, I. 

& Nordgren, S./(2003). 

Sverige Quality of life and 

concerns in patients with 

short bowel syndrome 

Att belysa individer 

med SBS’s upplevelse 

när det gäller 

livskvalitet, oro, 

funderingar och 

coping.  

En longitudinell studie med 

28 deltagare och tre olika 

typer av frågeformulär, 

Short-form health servey 

(SF-36), Raiting form of 

IBD patient concerns 

(RFIPC) och Jalowiec 

coping scale (JCS-40).  

De framkom tre starka 

orosmoment som 

rankades i följande 

ordning: att vara en 

börda för någon 

annan, att behöva 

opereras och energi 

nivån. För de i studien 

som hade en stomi var 

de största farhågorna 

att vara en börda för 

någon annan, att 

behöva ytterligare 

operation, 

energinivån, förlusten 



 

 

 

av den sexuella driften 

och förmågan.   

 

Santos, V., Chaves, E. & 

Kimura, M./ (2006). 

Brasilien Quality of life and 

coping of persons with 

temporary and 

permanent stomas 

Jämföra användandet 

av coping strategier 

och livskvaliteten hos 

individer med tillfällig 

eller permanent stomi. 

Individer med tillfällig 

stomi, 42st och individer 

med permanent stomi, 72st, 

blev intervjuade i en 

beskrivande tvärgrupps 

studie. 

Individer med stomi 

bibehåller liknande 

livskvalitet efter en 

stomi operation. 

 

Persson, E., Hellström, 

A-L./ (2002). 

 

Sverige 

 

Experiences of Swedish 

men and women 6 to 12 

weeks after ostomy 

surgery 

 

Beskriva individers 

upplevelse med fokus 

på kroppsidealet 6 till 

12 veckor efter en 

stomioperation 

 

Öppen intervju form med 

bandspelare där samtal med 

deltagarna, 9st, pågick i 

30min vardera.  

 

I samtliga intervjuer 

framkom att stomin 

påverkade livet på 

många sätt och en del 

uttryckte svårigheter 

med att hantera sin 

situation. 

      

Karadağ, A., Menteş, 

B.B., Űner, A., İrkörűcű, 

O., Ayaz, S. & Özkan, 

S./(2002). 

Turkiet Impact of stomatherapy 

on quality of life in 

patients with permanent 

colostomies or 

ileostomies 

Belysa livskvaliteten 

hos individer med 

kolostomi och 

ileostomi relaterat till 

stomiterapins påverkan 

på livskvaliteten.  

 

Två typer av frågeformulär 

skickades till deltagarna, ett 

som handlade om 

livskvaliteten innan de fick 

stomin samt tre månader 

efter, och ett annat som 

skickades vid samma 

tidpunkter men som rörde 

specifika problem 

relaterade till stomin. 

 

Författarnas resultat i 

studien visade att 

kolostomi eller 

ileostomi tydligt 

påverkar 

livskvaliteten negativt 

men också att de som 

fick rådgivning och 

samtal med en 

stomiterapeut 

upplevde betydligt 

högre livskvalitet. 

 

Ito, N., Tanaka, M. & 

 

Japan 

 

Health-Related Quality 

 

Jämföra hälsorelaterad 

 

Det är en tvärgrupps studie 

 

Det framkom att alla i 



 

 

 

Kazuma, K. (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harris, R.P., Daly, K.J., 

Jones, L.S & Kiff, E.S. 

(2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamashima, C. (2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

England 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japan 

 

 

 

 

 

 

 

 

of Life Among Persons 

Living in Japan With a 

Permanent Colostomy 

 

 

 

 

 

 

 

Stoma formation for 

functional bowel disease 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quality of life of 

postoperative 

rectalcancer, long-term 

quality of life of 

postoperative rectal 

cancer patients 

 

 

 

livskvalitet mellan 

individer med 

permanent kolostomi 

och den övriga 

japanska befolkningen 

och undersöka faktorer 

som påverkar den 

hälsorelaterade 

livskvaliteten.  

 

Att värdera resultaten 

efter stomiuppläggning 

för de med 

funktionsrubbningar i 

tarmkanalen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att belysa 

livskvaliteten ur ett 

långsiktigt perspektiv 

efter operation av 

rektalcancer. 

 

 

 

 

och frågeformulär 

skickades till 255 individer 

varav 102 av dem användes 

i studien. 

 

 

 

 

 

 

Retrospektiv undersökning 

där frågeformulär rörande 

livskvaliteten skickades ut 

till deltagarna för at genom 

deras svar kunna utröna 

indikationer för och 

komplikationerna av en 

stomi. Individer som under 

perioden 1 jan 1985 och 31 

dec 1999 fick en stomi 

ingick i 

undersökningsgruppen. 

 

Deltagarna fick ett 

frågeformulär, Japanese 

EuroQOL och en 

jämförelse gjordes mellan 

dem som hade fått stomi 

och de som inte fått stomi. 

 

 

 

undersökningsgruppen 

hade lägre 

hälsorelaterad 

livskvalitet. 

 

 

 

 

 

 

Det finns mycket som 

talar för att 

komplikationer kring 

stomi kan vara 

signifikanta samt att 

detta också resulterar i 

en sänkt livskvalitet. 

 

 

 

 

 

 

Hos individer med 

stomi sågs en allmän 

förekomst av 

medelsvåra till 

allvarliga problem 

med egenvård, 

fritidsaktiviteter och 

oro/depression i 

jämförelse med 



 

 

 

 

 

Krouse, R., Grant, M., 

Ferrell, B., Dean, G., 

Nelson, R. & Chu, D. 

(2007). 

 

 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quality of life outcomes 

in 599 cancer and non-

cancer patients with 

colostomies 

 

 

Undersöka 

livskvaliteten hos 

individer med 

kolostomi och se om 

det finns någon 

skillnad mellan dem 

som har cancer som 

grundorsak och de som 

har annan orsak till 

stomin. 

 

 

Ett frågeformulär mailades 

till 2455 medlemmar i the 

United Ostomy Association 

i Kalifornien. 

kontrollgruppen. 

 

Det framkom att 

mycket som sänkte 

livskvaliteten hade sin 

direkta orsak i själva 

stomin och inte lika 

mycket i orsaken till 

varför individen hade 

stomi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3  

Exempel på framtagning av kategorier 
Meningsbärande 

enhet 

Översättning Kondensering Kod Kategori 

Respondents 

explained feelings 

of being different 

and having 

decreased self-

respect and 

confidence. 

Feelings like 

disgust and 

emotional chock 

after surgery were 

described. 

Svarandena 

beskrev 

känslor som 

att vara 

annorlunda 

och ha 

minskad 

självaktning 

och 

självsäkerhet. 

Känslor som 

avsky och 

känslomässig 

chock efter 

operationen 

beskrevs. 

Känslor av att 

vara 

annorlunda och 

ha minskad 

självaktning 

och 

självsäkerhet. 

Känslomässiga 

reaktioner. 

Psykisk och 

känslomässig 

påverkan. 

Förändring av 

individens 

självbild, 

kroppsuppfattning 

och känsloliv  

A common 

complaint was 

itching under the 

appliance and 

flange, and some 

persons 

complained of 

skin irritation and 

stinging pain 

around the stoma. 

Ett vanligt 

klagomål var 

att det kliade 

under 

förbandet och 

plattan, och en 

del personer 

klagade over 

hudirritationer 

och stickande 

smärta runt 

stomin. 

Upplevelser av 

hudirritationer 

och smärta runt 

stomin. 

Fysisk påverkan Stomins fysiska 

påverkan på 

individen 

Some persons had 

limited their 

social contact and 

isolated 

themselves.  

En del 

personer hade 

begränsat sitt 

sociala 

umgänge och 

isolerat sig 

själva. 

Begränsningar i 

det sociala 

umgänget. 

Isolering. 

Social påverkan Påverkan på det 

sociala livet 

Patients did not 

have sexual 

relations after 

their ostomy was 

placed. The 

reasons may be 

multifactorial, 

including the 

physical problems 

related to leakage, 

odor, or gas and 

Patienterna 

hade inte 

några sexuella 

relationer efter 

att de fått sin 

stomi. 

Anledningarna 

kan vara 

många både 

fysiska 

problem 

Frånvaro av 

sexuella 

relationer på 

grund av 

fysiska och 

psykiska 

faktorer.  

Sexuell 

påverkan 

Inskränkning av 

det sexuella livet 



 

 

 

feces filling the 

colostomy bag. 

Psychological 

issues, such as 

satisfaction with 

appearance and 

embarrassment 

undoubtedly are a 

component of 

sexual and 

intimacy 

problems. 

relaterade till 

läckage, lukt, 

eller gas och 

avföring som 

fyller påsen. 

Psykologiska 

problem som 

tillfredställelse 

med närvaro 

och en 

generande 

känsla är 

oundvikligen 

problem av 

sexuell och 

intim natur. 

The results 

confirm that 

colostomy or 

ileostomy brings 

about a 

profoundly 

negative impact 

on QOL and it 

was found that 

specialized 

counseling of 

these patients by a 

dedicated team 

improves 

HRQOL 

significantly. 

Resultaten 

bekräftar att 

kolostomi 

eller ileostomi 

har en mycket 

stor negativ 

påverkan på 

livskvaliteten 

och det 

framkom att 

rådgivning av 

dessa patienter 

genomfört av 

ett hängivet 

team ökar 

HRQOL 

signifikant. 

Stomins 

negativa 

påverkan på 

livskvaliteten 

och behovet av 

rådgivning. 

Stödinsatser Behovet av stöd 

 

 




