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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

Vid inflammatorisk tarmsjukdom, ulcerös kolit, Crohns sjukdom och kolorektal cancer kan 

det bli aktuellt att patienten får en stomi. För den drabbade individen kan ofta en 

stomioperation leda till förändrad kroppsuppfattning och negativ inställning till sitt 

utseende. Både det psykiska och det fysiska välbefinnandet påverkas av att ha stomi. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i arbetet med att göra patienten trygg och ge en bra 

vårdkvalitet. 

 

Syfte 

 

Syftet var att beskriva hur undervisning och stöd bäst kan ges av sjuksköterskan till 

patienter i samband med stomioperation utifrån patientens perspektiv. 

 

Metod 

 

För att besvara syftet valdes en litteraturstudie. Artikelsökningar gjordes via databaserna 

CINAHL, PsycINFO och PubMed, både kvantitativa och kvalitativa artiklar inkluderades i 

studien. 

 

Resultat 

 

Resultatet från artiklarna sammanställdes och presenterades i tre teman: Patientens 

upplevelse av stöd vid stomioperation, patientutbildningar vid stomioperation samt 

Sjuksköterskans roll i stomiutbildning. Studien visade att de flesta stomipatienter är nöjda 

med den vård de får i samband med operationen men mindre nöjda med den pre- och 

postoperativa informationen. En kombination av sjuksköterskans kunskaper och 

färdigheter är nödvändigt för att ge lämplig information och stöd till patienterna. 

   

Slutsats 

 

Utförlig information, stöd och rådgivning är viktiga faktorer som påverkar patientens 

välmående i samband med stomioperation. I denna litteraturstudie har det framkommit att 

stomipatienter är i behov av praktisk information för att själva hantera stomin. 

Sjuksköterskans ansvar är att hjälpa patienterna att förstå sin nya livssituation och kunna 

hantera sin egenvård på ett bra sätt. Sjuksköterskan bör inte koncentera sig enbart på 

fysiska symptom, utan måste också se patientens tillvaro som en helhet. Utförlig 

information, stöd och rådgivning är viktiga faktorer som påverkar patienternas välmående 

vid en stomioperation. 

 

 

Nyckelord: Stomiutbildning, undervisning, information och stöd. 
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INLEDNING 

Den verksamhetsförlagda utbildningen av sjuksköterskeprogrammet på Sophiahemmet 

Högskola spenderades bland annat inom somatisk sjukvård, där flera möten med 

stomipatienter väckte en del frågor kring hur dessa patienter bemöts och observerade att 

det fortfarande fanns brister gällande stomihantering. Därför är det viktigt i min framtida 

yrkesroll att lägga en större vikt vid hantering och utbildning inom ämnet, både ur 

sjuksköterskans och stomipatientens perspektiv. Konsekvensen av en ökad medvetenhet 

kring ämnet är att stomipatienterna på bästa sätt kan anpassa sitt liv till de nya 

omständigheterna som sjukdomen medför och därmed få ökad kontroll över sitt liv som i 

sin tur resulterar i en bättre egenvård och livskvalitet. 

Att skriva denna uppsats har varit givande och lärorikt. En mycket klarare inblick har fåtts 

i rollen av att vara patient, särskilt i en situation där patienten drabbas av en sjukdom som 

kan påverka hela dennes livssituation. 

  

 

BAKGRUND 

Stomi 

Stomi är ett kirurgiskt ingrepp som görs till följd av att den normala funktionen av mag-

tarmkanalen har rubbats på grund av en inflammatorisk tarmsjukdom (Di Gesaro, 2012). 

Den franske läkaren Pillore utförde den första stomioperationen år 1776 vid en 

strukturerande rektalcancer. Inte förrän på 1800-talet utvecklades ingreppet då förbättrade 

antiseptik-, rengöring- och steriliseringsmetoder, samt narkos tillkom (Hulten, Palselus & 

Berndtssin, 2000). Begreppet stomi innebär öppning eller mun, oftast ett hål på bukväggen 

där en liten del av tarmen mynnar ut. En stomi är även känd som "påse"; som är en 

anordning för att fästa runt mynningen och som samlar in avfall såsom avföring, tarmgas 

och urin. En stomi består ofta av två delar, en påse och en basplatta. Basplattan är 

självhäftande och fästs på huden runt stomin. Påsen är vanligen tillverkad av plast och 

täckt av ytterligare ett lager. Det finns tre olika stomityper, kolostomi som bildas från 

kolon (tjocktarmen), ileostomi som bildas från ileum (tunntarmen) och urostomi där en del 

av tunntarmen tas bort och kopplas till urinledaren via buken (Burch, 2011). Gemensamt 

för de olika stomierna är att de byggs upp av en tarmsektion som dras fram till hudytan. 

Tarmen är inte känslig för tryck och beröring då den saknar nerver. Eftersom signal om 

tömning sker via ändtarmen är de flesta stomierna inkontinenta och möjliggör inte en 

viljestyrd tömning. Därför måste anordningen fästas vid mynningen för att undvika läckage 

(Nilsen, 2011b).  

 

 

Olika typer av stomi 

Kolostomi 

Den form av stomi då sigmoideum (tjocktarmens sista S-formade del innan ändtarmen tar 

vid) placeras ut på magen kallas kolostomi. Den mynnar ut på bukens vänstersida beroende 

på tjocktarmens naturliga placering. Placeringen av stomin är av anatomiska skäl och beror 

på tjocktarmens naturliga placering. Denna typ av stomi är resultatet av cirka 60 procent av 

alla stomioperationerna i Norden och hälften är permanenta. Den vanligaste orsaken att få 

kolostomi är rektalcancer. Den temporära typen av kolostomi används som en avlastning 
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för tarmen under en kortare period, till exempel då en del av tarmen ska läka utan att 

utsättas för avföring (Persson, Berndtsson & Carlsson, 2008). Näringsbalansen påverkas 

inte särskilt mycket av kolostomi då tunntarmen tar upp näring från födan. Avföringen är 

fortfarande fast eftersom tjocktarmen har en normal funktion hos sin kvarvarande del. 

Risken för att få avföring på huden runt stomin som eventuellt kan medföra irritation är 

liten. Tjocktarmens slemhinnor har många ytliga blodkärl och kan lätt blöda, därför bör 

hanteringen ske varsamt (Nilsen, 2011b). 

 

Ileostomi 

Den form av stomi då tunntarmen placeras på buken kallas ileostomi och kan vara 

temporär eller permanent. Tjocktarmen är då vanligtvis borttagen, vilket medför lösare 

avföring. Salt och vätska som förr togs upp i tjocktarmen kommer istället direkt ut genom 

stomin. Då tjocktarmen inte längre kan användas blir vätske- och elektrolytupptaget 

nedsatt men näringsupptaget sker som tidigare då tunntarmen fortfarande är i bruk. Antalet 

tömningar blir fler i takt med födointaget och tarmsubstansen innehåller 

spjälkningsenzymer som är irriterande vid kontakt med huden. Normalt produceras gaser i 

denna del av tarmen. Efter en stomioperation luktar inte längre gaserna och avföring som 

vanlig utan har en specifik sur lukt. Den vanligaste orsaken att få ileostomi är ulcerös kolit 

och Crohns sjukdom. Den temporära ileostomin kallas för loopileostomi och används för 

avlastning av tarmen och placeras oftast längre upp på ileum än en vanlig ileostomi. 

Loopileostomin har patienten i regel under någon månad eller två varefter stomin läggs 

tillbaka under en ny operation (Persson et al., 2008; Nilsen, 2011b). 

 

Urostomi  

Orsaken till att patienten får en urostomi är canser i urinblåsan. Det finns två sorters 

urostomi, en inkontinent stomi som kallas kutan ureteroileostomi och en kontinent 

urostomi. Den förstnämnda leder ut i urinen genom magen via en bit av ileum, placeras på 

höger sida och är utseendemässigt lik en ileostomi. För att undvika risken för läckage och 

medföljande hudbesvär måste denna typ av stomi vara upp till två till tre centimeter lång. 

Patientens urin blir lite grumlig då den blandas med slem som produceras i tarmen. Vid 

skapandet av en kontinent urostomi används en bit av tunntarmen som behållare. En 

kontinent urostomi kräver mer av patienten som ska leva med den och förutsätter att 

patienten kan kateterisera sig själv, är i måttligt skick och har god njurfunktion (Nilsen, 

2011b). 

 

 

Indikationer för stomi 

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) omfattar Ulcerös kolit, Crohns sjukdom och 

mikroskopisk kolit. IBD har blivit en folksjukdom i Sverige. Sjukdomen ger många olika 

symptom som kan påverka individens livskvalitet negativt. Incidenter av IBD har ökat 

påtagligt de senaste decennierna (Löfberg, 2009; Nilsen, 2011b).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2013) drabbas årligen fem till nio personer per 100 000 invånare av 

Crohns sjukdom och prevelansen är över 210 fall. Samma statistik från Socialstyrelsen 

(2013) för ulcerös kolit är en incidens på 5-13 fall per år och prevelansen är över 400 fall 

årligen. I Sverige har ungefär 0.5-1 procent av befolkningen IBD (Löfberg, 2009).  

Orsaken till denna ökning är oklart men Brinkberg Lapidus (2009) beskriver några faktorer 

som är en kombination av mikrobiella, immunologiska och andra yttrefaktorer som 

exempelvis rökning och kost som kan öka risken för utveckling av IBD hos en 
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predisponerad individ.  Det är fortfarande oklart varför rökning räknas bland de yttre 

faktorer som ökar risken för Crohns sjukdom men däremot minskar risken för utveckling 

av ulcerös kolit. 

 

Ulcerös kolit 

Ulcerös kolit angriper slemhinnorna i tjocktarmen eller ändtarmen. Sjukdomen är lika 

vanlig hos män som hos kvinnor. Även om orsaken till sjukdomen inte är känd kan dock 

miljöfaktorer, ärftliga predispositioner och andra autoimmuna mekanismer ha stor 

betydelse för förekomsten av sjukdomen (Nilsen, 2011a). Sjukdomens svårighetsgrad har 

indelats till lindriga, måttliga och allvarliga skov. Vilka besvär personen får och hur länge 

de varar är väldigt individuellt. Inflammationen är kronisk men symptomen kommer i 

skov. Huvudsymptomen är blodiga och slemmiga diarréer. Ett svårt skov kan lätt övergå 

till en akut fas som kan vara livshotande (Löfberg, 2009). Diagnosen ställs utifrån kliniska 

parametrar såsom buksmärta, avmagring, feber, laboratorieprover samt vissa kliniska 

undersökningar som endoskopi för att kunna värdera tarminflammationens intensitet och 

utbredning. Röntgenundersökning kan vara aktuell för att utesluta perforation och/eller 

dilatation av tarmen och den kan dessutom ge en uppfattning av inflammationens 

utbredning. När sjukdomen inte kan kontrolleras på medicinsk väg kan en operation som 

kolostomi eller ileostomi till sist bli nödvändig (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Crohns sjukdom 

Crohns sjukdom är en långvarig inflammatorisk sjukdom. Det bildas ärr och fibros 

(fintrådig bindväv) i tarmen på grund av inflammatoriska förändringar. Alla delar av mag-

tarmkanalen kan angripas av inflammationen. Anledningen till varför vissa får Crohns 

sjukdom är inte känd, men miljömässiga omständigheter, genetiska och immunologiska 

processer är alla bidragande faktorer. De vanligaste symptomen är smärtor i buken, diarré, 

illamående, kräkningar, viktminskning, anemi, gasbildning och feber. Oftast har patienten 

dunkla smärtor i buken som lokaliseras till nedre högra kvadranten. Sjukdomen 

diagnostiseras utifrån symptombilden, endoskopisk undersökning, röntgen och MR-

undersökning. För att minska den inflammatoriska processen ges läkemedelsbehandling 

som antibiotika, aminosalicylsyra och immundämpande såsom glukokortikoider. Kirurgi är 

ett behandlingsalternativ om inte medicinska behandlingar hjälper (Nilsen, 2011a).  

 

Kolorektal cancer 

Enligt Socialstyrelsen (2013) är tjocktarmscancer den tredje vanligaste cancersjukdomen i 

Sverige hos både män och kvinnor. Sammanlagt har 4183 fall diagnostiseras år 2011 och 

risken är 1 på 50 att drabbas av kolorektal cancer innan 75 års ålder. Rektalcancer är 

vanligare hos män medan tjocktarmscancer är mer förekommande hos kvinnor. Faktorer 

som påverkar är ärftlighet, övervikt, stillasittande livsstil och höga kolesterolvärden för 

insjuknandet. Det framgick i tidigare studier att patienter med ulcerös kolit löper större risk 

att drabbas av kolorektal cancer (Ericson & Ericson, 2012). Enligt Löfberg (2009) är 

koloskopisk övervakning och ökande användning av antiinflammatoriska läkemedel 

signifikant för att minska risken för insjuknandet. De vanligaste symptom är avvikande 

avföringskonsistens, speciellt i form av förstoppning och blod i avföringen. Buksmärtor, 

avmagring samt trötthet uppträder i senare skede vid tumörutvecklingen. Diagnosen ställs 

utifrån olika undersökningsmetoder som utförs vilka är rektoskopi, datortomografi, 

koloskopi samt laboratorieprover som F-Hb, Kalprotektin i feces (inflammatorisk markör), 

Hb och leverprover. 
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Tumörer brukar oftast placera sina metasatser i lymfkörtlar och levern (Ericsson & 

Ericson, 2012). Kolorektal cancer behandlas i första hand kirurgiskt. Vid operationen tas 

en del av tjock- eller ändtarmen bort på ett metodiskt sätt beroende på var tumören sitter. 

Blodförsörjningen till den delen av tarmen som har tumören samt närliggande lymfkörtlar 

tas bort. Sitter tumören mycket nära ändtarmen måste även slutmuskeln tas bort och då får 

patienten stomi permanent. Det finns även andra typer av behandlingsalternativ såsom 

cytostatikabehandling och strålbehandling för kolorektal cancer (Persson et al., 2008). 

 

Pre/postoperativ undervisning och stöd vid stomioperation 

Preoperativ vård innebär den vård patienten får före en operation. Sjuksköterskan för en 

dialog med patienten och informerar om de kirurgiska behandlingstekniker som sker under 

operationen. Sjuksköterskan bör ha en kontinuitet i sitt arbetssätt för att omvårdnaden skall 

bli gynnsam för de patienter som genomgår ett kirurgiskt ingrepp (Lindwall & Von Post, 

2008). Den livshotande sjukdomen som leder till stomi med förändrad kroppsuppfattning 

gör att det är viktigt att patienten får stöd. Det är betydelsefullt för patienten att få både 

muntlig och skriftlig information och stöd vad gäller de fysiska förändringar som kan 

uppkomma i samband med en stomioperation, hur det är att leva med stomi och hur bland 

annat det sociala livet kan påverakas (Hulten et al., 2000). Sjuksköterskan bör ha god 

kunskap vad gäller stomivård för att tillsammans med patienten kunna lägga upp en plan 

för vården och uppmärksamma förändringar på grund av stomin, såsom rodnader, 

blödningar, svullnader, mängd urin och/eller avföring, förändringar av huden runt stomin 

och operationssåret. Att vara lugn inför patienten och närstående inger förtroende till dessa 

personer och minskar stress (Nilsen, 2011a). 

 

Postoperativa fasen är tiden efter operationen då patienten flyttas till en postoperativ 

avdelning för att påbörja rehabilitering. På avdelningen observerar sjuksköterskan 

förbandet på buksåret för att se att det inte är fuktigt av blod eller sårvätska samt 

kontrollerar smärta enligt visuell analog skala (VAS). Efter några dagar får patienten hjälp 

av en stomiterapeut lära sig att hantera bandageringen av stomin. När patienten klarar av 

att tömma och byta stomiförbandet är denne redo att åka hem. Innan hemgång har ansvarig 

sjuksköterska ett utskrivningssamtal där möjligheten finns för patienten att ställa frågor 

kring vad de har varit med om och sina funderingar om vad som kommer att hända 

framöver. Därtill bokas även tid för uppföljningskontroll till stomiterapeuten och ansvarig 

läkare (Lindwall, 2012). 

 

När det kommer till bandagering, finns det två system; det första är ett endelssystem där 

påsen fästs direkt på huden och det andra är ett tvådelssystem där det finns en platta som 

fästes mot huden. Beroende på typen av stomioperation, finns det olika påsar som passar 

till de olika stomityperna. Till en kolostomi används oftast en sluten engångspåse som inte 

går att tömma. Personalen undervisar i borttagning av stomipåsen då den har fyllts med 

avföring. För både urostomi och ileostomi finns däremot tömbara påsar som är försedda 

med en kran respektive en klämma. Det är bra att redan vid undervisningstillfället göra 

påsbytet på ett sätt som kan tillämpas av patienten efter hemkomst. För att underlätta 

hanteringen bör kringutrustningen som krävs vara nära till hands. För lättare acceptans av 

processen är det viktigt att stegvis introducera vården av stomin för patienten (Nilsen, 

2011b). Vid en permanent sjukdom kan patienten uppleva stress på grund av brist på 

auktoritet och självständighet i sin strävan att sköta det vardagliga livet. Ett sätt att 

handskas med stress i samband med egenvård är att använda sig av copingstrategier som är 

kognitiva, problemlösande eller beteendemässiga (Lindfred, 2010). För att ge patienten en 
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möjlighet att vara aktivt involverad i sin egen omvårdnad är delaktighet genom tydlig 

kommunikation betydelsefull. Detta ger patienten en möjlighet till att få ställa frågor och ta 

emot information om vad som ska hända med kroppen samt vara delaktig i vården av den 

egna sjukdomen (Persson et al., 2008). 

 

Williams (2012) beskriver att individens fysiska och psykiska välbefinnande kan påverkas 

efter en stomioperation. 

 

 

Fysisk och psykisk påverkan 

Fysisk påverkan 

Hudproblem/sår  

Patienten måste lära sig att uppehålla en god hudvård och tänka på hygienen från första 

stund efter operationen eftersom patienten är beroende av att konstant ha en stomipåse fäst 

på huden. Huden bör därför skötas noggrant och försiktigt. Ljummet kranvatten ska 

användas vid skötsel av stomin och huden runtomkring. Vid byte av stomin ska patienten 

tänka på att plattan måste sitta fast och tätt på huden så läckage inte uppstår och häftet ska 

vara hudvänligt på grund av eventuella allergiska reaktioner som kan uppstå (Nilsen, 

2011b). Förbandet kan orsaka läckage om det inte är anpassat till stomin. Läckaget kan 

även ske på grund av ofullständig kirurgisk stomikonstruktion eller långvarigt flöde som 

kan bero på antingen diarré eller magsjuka (Persson et al., 2008). För att undvika en 

allergisk reaktion på huden av stomibandaget måste patienten tänka på att vårda huden och 

undvika användning av krämer eller hudlotioner som kan försämra plattans häftförmåga. 

Det finns speciella krämer som patienten kan använda för ändamålet. Patienten bör 

undvika att tvätta huden runtomkring stomin med tvål eller lösningsmedel för mycket då 

dessa medel kan bryta ner det naturliga försvaret i huden och bakterier kan ta sig in i såret.  

 

Psykisk påverkan 

Att äta med sina vänner ute på restauranger, gå på teater, bio och vissa fysiska aktiviteter 

kan kännas ansträngande psykisk för individen (Nilsen, 2011b). Efter en stomioperation 

krävs normalt en tid för individen att anpassa sig till den nya livssituationen då patienten 

oftast inte upplever sig som en hel person. Oron för läckage och lukt är bland de vanligaste 

bekymren hos stomiopererade patienter. Det betyder mycket för patienten om 

sjuksköterskan är lyhörd för patientens eventuella oro. Sjuksköterskan bör även möjliggöra 

för patienten att ställa tabubelagda frågor kring stomihanteringen (Lindwall, 2012). 

  

Kroppsuppfattning 

Tankar kring sin kropp och sitt utseende påverkas negativt, därför måste patienten lära sig 

att hantera sina negativa känslor som kan vara orsakade av den kroppsliga förändringen. 

För att klara av påfrestningar efter stomioperationen behöver individen ha en positiv syn på 

livet, ha hög självkänsla, vara oberoende och försöka hitta en hanteringsstrategi under den 

nya situationen (Persson et al., 2008). Människor använder sin kropp för kommunikation, 

för att uttrycka sina känslor och bearbeta erfarenheter. Allt från glädje till lidande uppvisas 

genom individens ansiktsuttryck, kroppsrörelse, attityder etcetera (Friberg & Öhlen, 2009). 

Den normala kroppsuppfattningen innefattar tre beståndsdelar: kroppens ideal, kroppens 

realitet och presentation av kroppen. Kroppens ideal är en föreställning om hur kroppen 
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borde se ut och kännas. Kroppens realitet är hur kroppen egentligen ser ut. Presentation av 

kroppen handlar om hur kroppen presenteras och anpassar sig till olika situationer. Inte nog 

med att själva operationen kan påverka patientens upplevelse om sig själv, stomi kan även 

medföra kroppsliga förändringar hos individen som kan medföra försämrad livskvalitet. 

Det kan handla om förlorad kontroll över tarm- och blåstömning eller tarmgaser, att man 

får en öppning på buken eller att en del av kroppen är bortopererad (Persson et al., 2008; 

Nilsen, 2011b). Detta har konsekvenser på individens kroppsuppfattning och därmed 

uppstår en inre konflikt mellan individens kroppsideal och kroppsverklighet. Det har en 

stor betydelse att hjälpa individen att acceptera verkligheten av sin kropp efter en 

stomioperation tills patienten uppnår sin idealkropp. Konsekvenser till följd av olyckor, 

sjukdomar, operationer eller andra oförutsedda trauma finns bland de förekommande 

faktorer som kan påverka individens kroppsuppfattning. Variationer i kroppsuppfattning 

har enligt studier visat sig vara könsberoende. Män har visat sig vara mer nöjda vad gäller 

sin vikt och kropp medan kvinnor verkar vara mer viktfokuserade samt ha en större 

tendens i eftersträvan av idealkroppen. Därmed finns en högre risk för att kvinnor ska 

uppleva större svårigheter efter dessa typer av ingrepp (Grover, Keel & Mitchell, 2003).  

 

Ett stomi-ingrepp medför en förändring i människans kropp och kan därmed leda till stora 

begränsningar i vardagen. Det kan innebära personlighetsförändringar hos individen 

eftersom det påverkar det kroppsliga jaget. En stomioperation kan medföra känslan av 

kontrollförlust över vissa kroppsfunktioner och därmed ha en negativ inverkan på 

individens kroppsuppfattning. Detta kan dessutom medföra osäkerhet och skamkänslor hos 

patienten.  Rädslan för läckage av stomin, att den ska synas genom kläderna, att ljudet från 

gaser ska höras etcetera, är bland de vanligaste bekymren hos patienter och kan leda till 

isolering och ett begränsat liv (Luke, 2012). 

 

 

Sexualitet och intimitet  

Skador, sjukdomar och funktionsnedsättningar kan påverka sexuella förmågor negativt. 

Psykosexuella problem kan uppkomma hos patienten i de fall denna känner sig mindre 

attraktiv för det motsatta könet, vilket kan leda till frustration, osäkerhet och funderingar 

på det nya samlivet. Även en oro gällande omgivningens reaktioner kan komma att uppstå. 

Vissa patienter tycker till och med att lukten är så obehaglig att de kan må illa vid 

stomivården och isolera sig på grund av detta. Sådana stora förändringar orsakar diverse 

reaktioner hos patienter och den känslomässiga bearbetningen kan kräva mycket tid och 

tålamod (Nilsen, 2011b). Nilsen (2011b) hävdar även att känslor och upplevelser kring 

stomin kan förstärkas av tabun i vardagen som en följd av patientens erfarenheter från 

tidigare faser i livet. Vissa känner till och med saknad över att de inte kan gå på toaletten 

på ett vanligt sätt och känner att de har förlorat en viktig funktion i sitt liv. Farhågor som 

kan ha stort inflytande på sexlusten på patienterna med IBD är, oro, viktförlust, nedsatt 

allmäntillstånd, smärta, inkontinens och trängningar av avföring. Många är oroliga innan 

stomioperationen för hur det skall bli med det framtida samlivet. Oftast känner individen 

sig mindre attraktiva och tilltalande. Detta kan i sin tur ha negativ inverkan på deras 

sexuella lust. Att individen inte kan fungera ”normalt” i det sexuella livet där känslor och 

närhet med partnern är inblandade kan vara väldigt påfrestande för patienten i fråga 

(Edberg & Wijk, 2009). Den fysiska förändringen kan ha negativ inverkan på både 

individens parförhållande och sexuella tillfredställande (Persson et al., 2008).  

 



7 

 

Det räcker inte bara med muntlig information utan patienten kan behöva gå i sexualterapi 

och psykoterapi för att få hjälp att bli medveten om sin kropp, sin självkänsla, sina 

farhågor och relationen med sin partner (Andersson, Jeppsson & Rydholm 2012; Edberg & 

Wijk, 2009). Sjuksköterskors kunskapsgivande roll kommer även in i sexualupplysningen 

kring hur en stomioperation kan påverka sexuallivet fysiskt och psykiskt. En av de metoder 

som används i hantering av problem relaterade till sexualiteten är PLISSIT-modellen; 

Premission, Limited, Information, Specific Suggestions and Intensive Therapy. På svenska 

översätts det till, tillåtande hållning, sexualupplysning, sexualrådgivning och 

psykoterapi/sexual terapi. Modellen kan betraktas som en pyramid där generell information 

och samtal som inte kräver specialistkunskap utgör basen för pyramiden. Sedan ökar 

stegvis kraven på utbildningsnivå ju högre upp man kommer i pyramiden. Samtal och 

frågor vars svar finns hos personal med specialistkunskap utgör toppen av pyramiden. 

Denna modell vägleder sjuksköterskor och annan vårdpersonal i att avgöra patienternas 

behov gällande sexuella problem samt planeringen av lämpliga interventioner (Nilsen, 

2011). 

 

 

Förändrad livssituation efter en stomioperation 

Calman`s Gap-teori (1984) beskriver livskvaliten utifrån individens verklighet i 

förhållande till dennes hopp, drömmar och livsmål. En reducering av skillnaden mellan 

dessa faktorer innebär enligt denna teori en förbättring av livskvaliteten. Detta kan uppnås 

genom att individen sänker sina förväntningar och/eller ökar sin anpassningsförmåga. Det 

finns olika faktorer som påverkar hur individen med IBD skattar och upplever sin 

livsituation, beroende på den situation individen befinner sig i. Hos personer med Crohns 

sjukdom kan faktorer som medicinsk vård, energinivå och sexuella dysfunktioner vara 

bland de främsta farhågorna, medan för icke opererade patienter med IBD kan själva 

operationen kännas mest jobbig samt att patienten kan känna sig begränsad i sin vardag på 

grund av frekventa diarréer (Löfberg, 2009). 

 

 

Sjuksköterskans stöd till patienter och anhöriga 

Inför en stomioperation är det viktigt att patienten och närstående får detaljerad 

information och undervisning både innan och efter operationen för att lindra oron och veta 

vad det innebär att leva med stomi. Sjuksköterskan kan även ge patientens närstående 

möjlighet att berätta om sina upplevelser under patientens sjukdomsförlopp. Detta hjälper 

sjuksköterskan att få en bild av familjemedlemmarnas föreställningar om sjukdomen, 

prognos och den omfördelning av roller det innebär för familjen (Persson et al., 2008).  

 

Sjuksköterskan måste vara beredd på att det kan ta tid för patienten att vänja sig vid den 

nya situationen. Det är därför viktigt att patienten är inställd på detta och motiveras att ha 

tålamod att lära sig hantera stomin. Det kan vara en fördel med att vänta med 

undervisningen och ge ut informationen när patienten har återhämtat sig efter operationen. 

Så fort patienten mår bra kan sjuksköterskan gå igenom stomihanteringen och visa 

patienten en bra ergonomisk arbetsställning under stomivården. Att ha en 

undervisningssituation för patienten och anhöriga ger möjlighet att tillsammans ställa 

praktiska frågor och prata om känslor och reaktioner. När närstående kan delta i 

stomivården och handledningen inför vården finns det en stor chans att skapa en öppen 

atmosfär som både leder till kunskap, trygghet och gemenskap för båda parterna. Utbildade 
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familjemedlemmar och närstående kan även vara till stor hjälp för patienten under dennes 

behandling. Patienten behöver i så stor utsträckning som möjligt fungera självständigt 

under behandlingen. Den stora utmaningen i sjuksköterskans roll är att sträva efter att öka 

patientens hanteringsförmåga under sjukdomsperioden. Därför bör sjuksköterskan 

konsultera och aktivt handleda patienten under processen. Detta kan ske genom att 

individanpassa undervisningen om patientens bas- och näringsbehov samt patientens 

läkemedelsbehandling (Nilsen, 2011b).  

 

När en anhörig drabbas av en sjukdom förändras alltid de närståendes vardag, om än i olika 

omfattningar. Det är därför viktigt att vårdpersonalen samarbetar med alla inblandade, för 

att främja hela familjens hälsa. Rädslan för sjukdomen och oron för eventuella operationer 

är något som drabbar alla inblandade. Ökat ansvar och ökade praktiska vårdaktiviteter kan 

av anhöriga ofta ses som en börda, men det stöd som erbjuds från vården genom 

exempelvis inlärda copingstrategier kan resultera i känslan att räcka till för den insjuknade. 

På så sätt kan de anhöriga avlastas. Närstående som mer aktivt deltar i behandlingar får 

även mer känslomässigt stöd av sjuksköterskan än de passiva. För att uppnå gemensamma 

mål inom familjen behöver medlemmana förstå sina olika roller samt veta vad som 

förväntas av dem (Persson et al., 2008). 

 

 

Problemformulering 

En viktig del av sjuksköterskans uppgift i kontakt med stomiopererade patienter är att öka 

deras självständighet och möjlighet till egenvård. Därför är det viktigt att göra en 

sammanställning av tidigare studier av patienters upplevelser i samband med 

stomioperation för att sjuksköterskan ska få en bra kunskap och för att kunna ge adekvat 

vård till patienterna samt hjälpa patienter att uppnå en god livskvalitet och acceptera sin 

förändrade livssituation.  

 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva hur undervisning och stöd bäst kan ges av 

sjuksköterskan till patienter i samband med stomioperation utifrån patientens perspektiv. 

 

METOD 

Som metod valdes en litteraturstudie för att sammanställa detta forskningsresultat om 

patientupplevelse i samband med stomioperation samt att analysera detta material 

(Forsberg & Wengström, 2013). Både kvantitativa och kvalitativa artiklar ingår i 

litteraturstudien.  

 

Urval  

Inklusionskriterierna var följande: Artiklarna ska vara publicerade mellan åren 2000-2014, 

vara tillgängliga i full text, Peer reviewed, på engelska samt vuxna personer. 

Exklusionskriterier var avsaknad av metodbeskrivning, resultat/diskussion eller saknad 

information om antal deltagare. Artiklarna valdes genom att bedöma relativiteten av 

abstrakten i förhållande till det sökta ämnet. Bland dessa valdes de tio mest relevanta 

artiklarna. De utvalda artiklarna lästes i sin helhet och användes för detta arbete. 

 



9 

 

 

Genomförande 

Databassökningar efter relevanta artiklar till arbetet valdes ut genom artikelns titel samt 

arbetets syfte. Detta har gjorts via de databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed. 

CINAHL täcker områdena omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi medan PsycINFO 

täcker internationella psykologiska forskningar inom medicin, omvårdnad och andra 

angränsande områden. PubMed täcker medicin, omvårdnad och odontologi och inkluderar 

material från olika tidskriftsförlag (Forsberg & Wengström, 2013). En bedömning gjordes 

genom att läsa artiklarnas abstrakt. Därefter valdes relevanta artiklar ut i förhållande till 

arbetets syfte. Artiklarna hittades via följande sökord: ostomy care, education, stoma, 

stoma care, stoma experience, stoma quality samt colostomy. Dessa användes både enskilt 

och i kombination med varandra. 

 

 

Tabell I- Databassökning i CINAHL, PsycINFO och PubMed. 

 

Databas och 

datum 

 

Sökord Antal träffar 

i fulltext 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal valda 

artiklar 

CINAHL 

2014-02-14 

Stoma 40 15 5 1 

CINAHL 

2014-02-14 

Ostomy care 15 10 5 2 

CINAHL 

2014-02-14 

Stoma AND 

experience 

11 7 4 2 

PsycINFO 

2014-02-17 

Stoma AND 

nurse 

10 7 3 2 

PsycINFO 

2014-02-17 

Stoma AND 

education 

7 5 3 1 

PsycINFO 

2014-02-17 

Patient AND 

with stoma 

21 10 3 1 

PubMed 

2014-02-15 

Education 

AND 

enterostomy 

AND nurse 

53 15 6 1 

Total  157 69 29 10 

 

Datainsamling 

Valda artiklar fick en betygsättning från I till III (I=Hög, II=Medel, III=Låg). 

Bedömningen gjordes med hjälp av Sophiahemmets Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011). (Se Bilaga A).  
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Dataanalys 

Kvalitetsgranskning av artiklar ägde rum före analysens påbörjan. En matristabell skapades 

med följande kolumnrubriker för samtliga valda artiklar: Författarnas namn, årtal, land, 

artikelns syfte, metod, antal deltagare och bortfall samt resultat och betyg. När alla tio 

studier var sammanställda i matrisen lästes artiklarna igenom ett flertal gånger. Utifrån 

artiklarnas innehåll kunde då tre gemensamma teman utarbetas; Patientens upplevelse av 

stöd vid stomioperation, patientutbildningar vid stomioperation samt Sjuksköterskans roll i 

stomiutbildning. 

. 

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet innebär att metoden ska vara så pass tillförlitligt att andra ska kunna 

upprepa studien på samma sätt. Metoden och resultatet ska vara tillförlitlig, noggrant 

beskriven och bra sammanställd (Helgesson, 2006). Detta har författaren till denna studie 

eftersträvat. 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Författaren bakom denna litteraturöversikt har försökt att förhålla sig rättvis och korrekt i 

studien och inte lägga in egna personliga åsikter i arbetet, eller förvrängt fakta.  Enligt 

Helgesson (2006) innebär plagiering att författaren kopierar någon annans studie utan att 

referera till vederbörande. Termen fabricering innebär presentation av resultat utan 

anknytning till verkligheten medan förfalskning handlar om att förvränga ett resultat i syfte 

att integrera i sin studie vilket författaren till denna studie noga undvikit. Författarens egna 

åsikter har utelämnas från studiens resultatdel (Forsberg och Wengström, 2013). 

 

 

 

RESULTAT 

Resultat kommer att beskrivas utifrån de tre olika teman; Patientens upplevelse av stöd vid 

stomioperation, patientutbildningar vid stomioperation samt Sjuksköterskans roll i 

stomiutbildning. 

 

Patientens upplevelse av stöd vid stomioperation 

En studie av Persson, Gustavsson, Hellström, Lappas och Hultén (2005) baserad på ett 

frågeformulär som skickades hem till patienterna efter stomioperation, visade att de flesta 

patienterna vara nöjda med sin vård i samband med stomioperationen. 

För att acceptera stomin behövde patienter kontinuerligt stöd av sjukvårdspersonalen. 

Förutom byte eller tömning av en påse behöver patienten förvärva ytterligare kunskap runt 

stomivård. Patienterna beskrev att kommunikation med sjuksköterskan var ett stöd till att 

hjälpa att lindra eller förebygga psykisk ohälsa (Notter och Chalmers, 2012). Bowles 

(2012) menar att möjligheten till upprepad genomgång av stomivård och samtalsstöd från 

sjuksköterskor gav patienterna trygghet i sin nya livsituation. I två studier framkom dock 

att patienterna under sjukhusvistelsen kände att de ibland inte ville be sjuksköterskorna om 

hjälp med sin stomi eftersom sjuksköterskorna var mycket upptagna (Danielsen, 

Soerensen, Burcharth & Rosenberg, 2012; Di Gesaro, 2012). Att sedan erhålla stöd från 
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sjuksköterskan i form av regelbundna kontrollbesök och konsultationer har bidragit till en 

känsla av stabilitet samt positiv inställning i det dagliga livet efter sjukhusvistelsen enligt 

Ito och Kazuma (2005). 

Notter och Chalmers (2012) undersökte frågor som påverkar livskvaliteten för de som har 

permanent stomi i Storbritannien. Sammanlagt gav undersökningen en mängd information 

och identifierade områden där hjälp och rådgivning från sjuksköterskan var viktiga. 

Sjuksköterskorna kontaktades ofta för råd och information om olika stomiproblem via 

telefon och de upplevdes av patienterna vara till hjälp både för praktiska och 

känslomässiga besvär (Altuntas, Kement, Gezen, Eker, Aydin, Sahin, Okkabaz & Oncel 

2012). I en studie av Beaver, Latif, Williamson, Procter, Sheridan, Heath, Susnerwala 

(2010) uppgav patienterna genom intervjuer att de fick stöd av sjuksköterskan men att 

ännu mer information angående postoperativa konsekvenser skulle varit till hjälp för 

lindring av deras ångest och oro. Samma studie visade på att många patienter försökte 

ringa sjuksköterskan vid hemkomsten för att få information och stöd angående 

stomihanteringen, men vissa tvekade ibland att ringa på grund av att det rådde oklarheter 

kring vad som var sjuksköterskans ansvarsområden.  

Persson et al., (2005) beskriver i sin studie att patienterna var mindre nöjda med vissa 

aspekter angående information de fick och angående om vem som var ansvarig för deras 

vård.  

 

 

Patientutbildningar vid stomioperation 

 

Patientutbildning kan ha en central roll i förebyggande syfte för att stödja patienter och 

deras anhöriga under preoperativa perioden, då utbildningen har en stor betydelse vid 

acceptansen av stomin (Altuntas et al., 2012). I en studie av Kittinouvarat, Charoenlar, 

Aeksiriwaranon & Yooplao (2003) visade att personal inom stomivården gjorde en 

värdefull insats, särskilt genom att förbättra patienternas kunskap och attityd inför 

stomihanteringen. Stomivård i denna studie bestod av lärande, relationer, kommunikation, 

rådgivning, undervisning, stöd och att skapa en miljö som främjar patientens 

egenvårdsbeteende. 

 

Preoperativ utbildning av en stomiterapeut eller sjuksköterska gav en förbättrad långsiktigt 

resultat för patienterna. Utbildning gavs både muntligt och skriftligt om stomitömning. 

Patienterna erbjöds också ett möte med andra stomipatienter och dessa möten med 

människor i samma livssituation visade sig ha positiv inverkan på patienternas självkänsla. 

Postoperativa utbildningen var också användbar på grund av patienterna då slapp den stress 

som de upplever under den preoperativa fasen.  Genom också få postoperativ utbildning 

visade patienterna dessutom snabbare återhämtning (Gibbins, 2011).  

Enligt Persson et al., (2005) fick patienterna stöd av sjuksköterskan men de önskade mer 

information angående egenvård i den postoperativa fasen vilket bekräftades av Beaver et 

al., (2010). 

 

Vikten av hur patientutbildning ges visade i en studie av Altuntas et al., (2012); Beaver et 

al., (2010) där patientutbildningarna började med en detaljerad föreläsning om vad en 

stomi är och varför en stomi är nödvändig. Detta följdes av ett interaktivt samtal med en 

erfaren sjuksköterska om stomivård och- komplikationer. Deltagarna uppmuntrades att 

ställa frågor till personalen. I det sista steget ingick en gruppträff där deltagarna delade sina 

erfarenheter med varandra och ställde frågor till personalen. Broschyrer om stomivård 

delades ut och deltagarna bytte telefonnummer med varandra. Stomipatienterna har 
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beskrivit att de lärde sig mer om sin stomivård genom den uppföljande vården. Studien 

visade att livet med stomi hade både fysiska och psykologiska konsekvenser men genom 

sjuksköterskans uppföljning fick patienterna en mer positiv inställning till sin stomi. 

 

 

I en studie användes en speciell modell för information och undervisning Self- Care 

Empowerment Model for Patients (SCEP) vilken bestod av två faser; en preoperativ fas där 

vårdpersonalen under 30-50 minuter fångade upp patienternas kunskaper gällande stomi 

och informerade dem inför operationen, samt en postoperativ fas där patienterna besöktes 

av vårdpersonal både efter operationen på avdelningen och efter sjukhusvistelsen i 

hemmet. Användandet av denna metod visade ett resultat av ökat psykiskt och fysiskt 

förtroende hos patienterna gällande sin förmåga till egenvård av stomi Kittinouvarat et al., 

(2003) 

 

I en enkätstudie av Bowles (2012) lades tyngdpunkten på patienterna direkta 

återkopplingar samt sjuksköterskans personliga kontakt med patienterna. Nittiotvå procent 

av patienterna instämde med påståendet om att de har fått information om stomivård och 

att de är nöjda med informationen. I en studie av Beaver et al., (2010) verkade specialist-

sjuksköterskans individanpassade informationer till patienter i kombination med 

mottaglighet för patienternas akuta problem vara av positivt värde. 

 

Utbildning i grupp och där även anhöriga fick deltaga, där utbildningen handlade om 

alltifrån vad stomi är till hur det är att leva med stomi och att vara anhörig till en 

stomipatient resulterade i många nöjda reaktioner och en förbättrad respons gällande 

fysisk, psykosocial och mental hälsa hos patienterna (Kittinouvarat et al., 2003; Ito & 

Kazuma, 2005; Lo, Wang, Wu, Hsu, Chang & Hayter, 2011; Gibbins, 2011). 

 

Lo et al., (2011) tar upp Multimedia Education Programme (MEP) i sin studie som 

fokuserar på postoperativ utbildning gällande stomi och självvård till stomipatienter. MEP 

är en pedagogisk metod som kan vara effektivt eftersom utbildningen leder till en ökat 

förtroende för patientens egenvård, ökat tillit för sjukvårdspersonalen samt att deltar aktivt 

i beslutsfattandet omvårdnad som förändrar resultatet till det bättre. Utan stöd och kunskap 

från en sjuksköterska har patienter begränsade förutsättningar att utföra egenvård i 

praktiken. Studien ger tydliga exempel på att MEP-metoden effektivt förbättrar egenvården 

i den postoperativa perioden. Utbildning och stöd till patienter är en grund till acceptans av 

stomin samt uppmuntrande till att ta del av sin vård. 

 

 

Sjuksköterskans roll i stomiutbildning  

Sjuksköterskan behöver ha kunskaper och en effektiv kommunikation med patienterna med 

fokus på att möta deras informationsbehov och för att ge dem grundlig utbildning i 

stomivård. En kombination av sjuksköterskors kunskaper och färdigheter är nödvändig för 

att ge en lämplig vård och psykosocialt stöd till patienterna. Sjuksköterskans uppföljning 

av utbildningen bör ges till patienterna för en gradvis återhämtning efter sjukhusvistelsen 

(Zhang, Wong, You & Zheng, 2011). I en undersökning framhäver Bowles (2012) hur 

aspekter som förtroende för egenvård skulle kunna förbättras genom utbildning. Resultatet 

av denna undersökning visar tydligt att personliga kontakter, hänsyn till behoven hos den 

enskilde patienten samt tillsyn är en viktig del av sjuksköterskans roll. Att ha en stomi kan 

skapa en känsla av osäkerhet hos patienterna, därför bör sjuksköterskan stödja patienten 
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genom undervisning av copingstrategier för bättre anpassning till den nya livsituationen 

(Danielsen et al., 2012) 

 

 

Det har även visat sig att telefonuppföljning som är relaterad till utbildning i självständig 

stomihantering och psykisk uppmuntran gav en positiv förbättring till hantering av stomi 

hos patienter (Beaver et al., 2010). Studien visar även att sjuksköterskan kunde via telefon 

ta itu med mycket av den oro som patienterna hade via telefonsamtal. Detta resulterade i att 

många av de farhågor som patienten hade för stomivården kunde lösas efter 

sjukhusvistelsen. Bowles (2012) hävdar även att sjuksköterskans kunskap runt skötsel av 

stomi var nyckeln till att ge patienter den information och stöd som de behöver efter 

behandlingen. Patienterna fick möjlighet att dela med sig av sina tankar kring stomin, bli 

lyssnad på och ta emot information av sjuksköterskan vilket ökade deras lärdom för att 

hantera stomin i framtiden. 

Sjuksköterskan har stora förutsättningar att göra skillnad i patientens egenvård och behöver 

därför utveckla sina kunskaper samt färdigheter inom stomivård (Danielsen et al., 2012; Di 

Gesaro, 2012). I Lukes (2012) studie framgår även att ett stomi-ingrepp, förutom att orsaka 

eventuella personlighetsförändringar hos patienten, dessutom kan leda till osäkerhet hos 

dem samt bidra till ensamhet. Det fanns också frågor som var svåra att tala om, enligt 

Beaver et al., (2010) bekräftas detta genom intervjuer med 27 stomiopererade patienter 

som talar om deras bekymmer gällde sexuella frågor som de inte fick information om. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att beskriva hur undervisning och stöd bäst kan ges av 

sjuksköterskan till patienter i samband med stomioperation utifrån patientens perspektiv. 

Det som framkom i resultatet var att de flesta patienter generellt är nöjda med det stöd som 

de får av sjuksköterskan under sjukhusvistelsen men att de önskade mer information om 

stomivård och att leva med stomi i sin helhet. Det är viktigt att sjuksköterskan har de 

kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna erbjuda patienten lämplig information 

och för att förbättra deras återhämtning efter operationen samt öka patientens 

hanteringsförmåga av sin situation under sjukhusvistelsen (Nilsen, 2011b). 

Stomi är en livsförändrande händelse som kan vara mycket påfrestande för vissa patienter 

både fysiskt och psykiskt. Generellt påverkas stomipatienter på olika sätt av sin nya 

situation. Det kan handla om en förändrad kroppsuppfattning, förändringar i de dagliga 

rutinerna, livsstil eller sexualitet (Williams, 2012). Tidigare forskning betonar vikten av 

egenvård som betydelsefull för att kunna hjälpa patienterna (Bowles, 2012). I denna 

studies resultat framkom även att patientens självständighet i det dagliga livet berodde på 

hur aktiv patienten är i sin egenvård, vilket Orem (1995) identifierade i sin 

omvårdnadsteori om egenvårdsbalans Self- Care Deficit Nursing Theory, Orem hävdar 

vidare att sjuksköterskorna var erfarna i att tillämpa omvårdnad, men att de däremot hade 

svårt att lära ut den kunskapen. Orem presenterar en egenvårdsmodell som är en teori inom 

omvårdnad och består av tre delar; egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Orem 

menar att egenvård inte kan utföras om individen inte har fått tid att utvecklas och mogna 

under sjukdomsförloppet. De handlingar som utförs av sjuksköterskan, patienten eller dess 

närstående bildar tillsammans omvårdnadssystemet, vilket har som mål att stärka 

patientens förmåga att acceptera sin nya livssituation och bearbeta sina behov. 
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Omvårdnaden består av medvetna handlingar som utförs under en viss tidsperiod. Orems 

egenvårdsmodell är en bra modell att arbeta med, för det visar hur viktigt det är att se 

patienten som helhet inte bara fokusera på sjukdomen. Patienten behöver trygghet och att 

bli lyssnad till. Sjuksköterskan bör vara mottaglig, ge tid och utrymme för de känslor samt 

reaktioner som kan uppstå hos patienten under sjukdomsförloppet. Egenvårdsmodell går ut 

på att patienten stegvis ska kunna ta över sin vård med hjälp av sjuksköterskan. Modellen 

kan vara en hjälp för sjuksköterskan i sitt möte med patienten genom att använda en av de 

tidigare nämnda delteorierna som riktlinje för sitt arbete eller använda alla tre om det 

skulle önskas (Orem, 1995). Stomi kan orsaka allvarliga problem när det gäller 

känslomässiga, fysiska och sociala utmaningar och kan därmed påverka patientens 

livskvalitet negativt. Sjuksköterskans roll är att vidta omvårdnadsåtgärder som omfattar ett 

brett område, vilket inkluderar allt från rådgivning till problemfokuserade copingstrategier 

(Danielsen et al., 2012). Känslorna av otillräcklighet och den förändrade 

kroppsuppfattningen som oftast uppkommer efter en stomioperation leder även i vissa fall 

till depression och ångest hos den drabbade individen. Dessa tillstånd kan i sin tur medföra 

negativa förändringar i livsstil, inklusive möjligheterna att hitta arbete, lusten att resa och 

den totala självbilden (Altuntas et al., 2012). Det framgick som tidigare nämnt att 

patienterna tyckte olika angående om de fick tillräckligt med stöd och information av 

sjuksköterskan om operationen under sjukhusvistelsen (Notter & Chalmers, 2012). 

Andersson et al., (2012)  konstaterar att om patienten får god information av 

sjuksköterskan medför det att patienten är väl införstådd med vad som väntar och därmed 

redo för ett bättre sammarbete under sin vård. Oron hos patienten under och efter 

stomioperationen har minskat i samband med att de har fått god information av 

sjuksköterskan under sjukhusvistelsen.  

Patienter som är väl informerade återhämtar sig också bättre efter ingreppet. Resultatet 

visar att den preoperativa informationen betyder mycket för patienternas hälsa eftersom 

informationen leder till kunskap om själva ingreppet och därmed ger viss trygghet till 

patienten (Altuntas et al., 2012). Studien visade att patienterna fick stöd av sjuksköterskan 

men de önskade mer information angående egenvård i den postoperativa fasen (Persson et 

al., 2005; Beaver et al., 2010). Vid en planerad stomioperation bör patienten, och 

eventuellt partnern, få både muntligt och skriftlig information om både pre- och 

postoperativ vård då denna operation förändrar patientens livssituation och 

kroppsuppfattning (Hulten et al., 2000). Att ge information och undervisning till 

patienterna och dess anhöriga ger dem möjlighet att tillsammans ställa frågor till den 

ansvariga sjuksköterskan och prata om känslor och reaktioner som dyker upp under 

processen (Nilsen, 2011b). 

Sjukvården idag handlar mycket om att hjälpa patienten till en så god egenvård som 

möjligt och syftet är i huvudsak att underlätta patientens vardag. 

 

 

Metoddiskussion 

En intervjustudie hade kunnat vara lämplig för denna studie eftersom syftet vara att 

beskriva hur undervisning och stöd bäst kan ges av sjuksköterskan till patienter i samband 

med stomioperation. Möjligen kan resultatet ha sett annorlunda ut med en intervjustudie.   

Men på grund av den begränsade tiden som fanns att disponera arbetet på, samt att det 

fanns relevanta artiklar inom ämnet redan som svarade på arbetets syfte, valde författaren 

att genomföra en litteraturstudie. Artiklarna som användes var från 2000-2014, vilket visar 

på den senaste forskningen.  
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Flera länder är representerade i studien till exempel artiklar från Turkiet, Danmark, 

England, Australien, Japan, Thailand, Taiwan, Sverige och Kina. Likheter i artiklarnas 

resultat visar att patienterna var nöjda med sin vård under sjukhusvistelsen oberoende vad 

vilket land studien utfördes i. Eventuellt kan resultatet ha påverkats om bara studier från 

Sverige valts ut. En svagheten är kanske att samma författare återkommer i ett flertal 

artiklar. Bedömning av artiklarna visade att de flesta artiklar var av hög kvalité och det är 

ett mått på att man kan generalisera i högre utsträckning (Forsberg & Wengström, 2013). 

En styrka för studien är att både kvantitativ och kvalitativ studie användes för att belysa 

området (Friberg, 2012).  

 

SLUTSATS 

I denna litteraturstudie framkom att de flesta patienter är i behov av mer information under 

de pre- och postoperativa faserna i samband med stomioperation. Sjuksköterskan bör 

sträva efter att förstå patienternas känslor mer och observera deras reaktioner under 

sjukhusvistelsen. Patienterna bör vara mer delaktiga i sin egen vård för att kunna sköta sin 

stomi självständigt. Stomipatienter befinner sig i en känslig situation där bemötning med 

empati och förståelse förstärker deras tillvaro. Genom att sjuksköterskan ser och tar del av 

patientens upplevelse av stomin samt bekräftar deras känslor, kan patienterna lättare börja 

sin återhämtning och acceptans av stomin. Sjuksköterskan bör se till att patienter som inte 

kan sköta sin stomi under sjukhusvistelsen erbjuds hjälp hemma. När sjuksköterskan 

undervisar stomipatienter måste denne ta hänsyn till patientens fysiska och psykiska 

tillstånd.  

 

 

Fortsatt forskning  

Mer forskning kring patientutbildning, information om egenvård och sjuksköterskans 

förhållningssätt i utbildningssammanhang bör göras för att lättare kunna lyfta fram 

sjuksköterskans centrala arbetsuppgifter inom stomivård.  Även mer forskning kring hur 

viktigt det är för stomipatienter att vara delaktig i sin egenvård bör göras.  

 

 

Klinisk relevans 

Målet med detta arbete är att sjuksköterskor ska kunna tillämpa resultatet i sitt vardagliga 

arbete med stomipatienter. Sjuksköterskans ökade kunskap inom ämnet kan resultera i 

bättre omvårdnad och information samt möjliggöra större delaktighet och bättre livskvalitet 

för patienten. Som blivande sjuksköterska är det oerhört viktigt att ge patienter 

individanpassad träning, kunskap och undervisning för att bidra till en högre 

självständighet och förbättrad egenvård. Genom denna litteraturstudie ökar 

förhoppningsvis sjuksköterskans kunskap om den information och stöd som ges till 

stomiopererade patienter under sjukhusvistelsen och detta kan i fortsättningen medföra en 

bättre vårdkvalité för dessa patienter. För en ökad patientsäkerhet bör sjuksköterskan få 

bredare utbildning inom ämnet inte bara praktiskt utan även ur ett psykosocialt och mentalt 

perspektiv. Utbildningen bör inte enbart begränsas till sjuksköterskan och dess patienter 

utan även omfatta de närstående. 
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          BILAGA A 

I 

 

  

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet.
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Författare 

År 

Land 

Titel  Syfte  Metod  Deltagare 

(bortfall) 

Resultat  Typ 

Kvalitet 

Altuntas, 

Y.E., Kement, 

M., Gezen, 

C., Eker, 

H.H., Aydin, 

H., Sahin, F., 

Okkabaz, N. 

& Oncel, M.  

2012  

Turkiet 

 

The role of group 

education on 

quality of life in 

patients with a 

stoma. 

Att utvärdera 

patienters livskvalitet 

med hjälp av ett 

utbildningsprogram 

och ta reda på vilka 

faktorer 

som formar de mest 

gynnade patienterna  

 

Enkätstudie per post (SF - 36) som 

upprepades tre månader senare via 

telefonsamtal. 

N=72 

(0) 

 

 

Gifta patienter och de som bodde på 

landsbygden verkade ha fått den 

mest förbättrade livskvaliteten, i 

synnerhet med avseende på 

kroppslig smärta, allmän hälsa, 

emotionella skador och mental 

hälsa. 

 

R  

I 

Anne, K., 

Danielsen, 

Erik, E., 

Soerensen, 

Kirsten 

Burcharth & 

Jacob 

Rosenberg. 

2012 

Danmark 

Impact of a 

temporary stoma on 

patients’ everyday 

lives: feelings of 

uncertainty while 

waiting for closure 

of the stoma 

För att undersöka 

patienters upplevelser 

av effekterna av en 

temporär stomi under 

vardagen samt bilda 

ytterligare kunskap 

om ett liv med 

temporär stomi. 

Kvalitativ innehållsanalys N=7 

(0) 

Temporär stomi ledde till känslor 

av osäkerhet och kontrollförlust. 

Vårdpersonal borde därför fokusera 

på utlärning av copingstrategier i en 

strukturerad upplärningsmiljö. 

 

K 

I 

Beaver, K., 

Latif, S., 

Williamson, 

S., Procter, 

D., Sheridan, 

J., Heath, J., 

& Luker, K. 

2010 

Storbritannien 

An exploratory 

study of the follow-

up care needs of 

patients treated for 

colorectal cancer 

Att undersöka 

patientens 

uppfattning om sina 

vårderfarenheter av 

uppföljande vård 

efter behandling för 

kolorektal cancer. 

Intervju studie N= 27 

(0) 

Den roll som sjuksköterskan hade 

var avgörande i att ge information, 

stöd och kontinuitet i vården till 

patienter som var individuellt 

anpassad. 

K 

II 

Bowles, T. 

2012 

England 

Measuring quality: 

an evaluation of a 

nurse-led stoma 

Utvecklingen av ett 

verktyg för mätning 

av patientens vård-

Kvantitativ studie. Post enkät N= 100 enkäter 

skickades ut. 

 

Personalen uttrycker att de vill 

arbeta personcentrerat. 

Användningen av patientens 

K 

III 
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care outpatient 

clinic 

erfarenhet, kvalitet 

och vårdresultat som 

sjuksköterskan hade. 

61 svarade 

  

(39) 

erfarenheter och upplevelse ger en 

stödjande bevis till sjuksköterskans 

värdering. 

Gibbins, S. 

2011 

Australien 

Stoma Preoperative 

Understanding and 

Training 

trial (SPOUT): 

trials within the 

trial (proof of 

Murphy’s law) 

Förbättrad 

preoperativ 

utbildning anses vara 

till nytta för att 

påskynda förmågan 

att lära sig hantera 

stomivård. 

Randomiserad kontrollstudie där ett 

protokoll användes som jämfördes med 

konventionell vård. 

N= 8 

 

N= 6 

 

(0)  

Ökad preoperativ utbildning kan 

hjälpa till att minska vårdtiden för 

vissa patienter som annars skulle 

behövt en längre tid för att lära sig 

egenvård.   

RCT 

III 

Ito, N., & 

Kazuma, K.. 

2005 

Japan 

Factors associated 

with the feeling of 

stability in the daily 

life among 

colostomy patients 

Att identifiera 

faktorer och stöd av 

sjuksköterskor som 

påverkar 

kolostomipatienters 

känslor och 

postoperativa tillvaro. 

Intervjuer med hjälp av en enkät, 

granska journaler, och be ansvariga 

sjuksköterskor att följa åtgärder och 

utvärderingar. 

N=134 

(N=1) 

Sjuksköterskors stöd bidrog till 

känslan av stabilitet i det dagliga 

livet och hade en positiv effekt på 

patienternas liv. 

R 

II 

Kittinouvarat, 

S., 

Charoenlar, S. 

& 

Aeksiriwaran

on, W. 

2003 

Thailand 

Development of a 

Self-Care 

Empowerment 

Model for Patients 

with faecal 

diversion 

Att jämföra samt 

jämförelser av 

egenvårdsbeteenden 

och nöjdhetsgrad hos 

patienter före och 

efter SCEP (Self-

Care Empowerment 

Programme) 

Experimentell studie i åldrarna 35 till 

74. Frågeformulär  

N=15 

(0) 

SCEP har ökat patienternas 

förtroende till egenvård både fysiskt 

& psykiskt. Denna studie används 

för att öka patienternas kunskap 

med hjälp av vilja och att lära sig 

att kombinera SCEP som kan 

förbättra resultatet för patienter. 

 

CCT 

 I 

 Lo, S., 

Wang, Y., 

Wu, L., Hsu, 

M., Chang, S., 

& Hayter, M. 

 2011 

Taiwan 

Multimedia 

Education 

Programme for 

Patients with a 

Stoma: 

Effectiveness 

evaluation 

Att utvärdera effekten 

av en  

Multimedia-

utbildning om 

stomikunskap,  

egenvård, attityder 

och beteenden hos 

patienter i den 

postoperativa 

perioden. 

Slumpmässig experimentell studie med 

frågeformulär, enkäten bestod av fyra 

delar; demografisk information, 

kunskap om egenvård, inställning på 

egenvård och egenvårdsbeteende.  

Total 

(N = 102) 

 

Experimentall 

(N = 46) 

(0) 

 

Kontrollgrupp 

(N = 56) 

(0) 

 

 

Patienter som deltog i den 

experimentella utbildningen fick 

bättre kunskap om egenvård, 

attityder och beteenden jämfört med 

de som gick det konventionella 

stomiutbildningsprogrammet, 

särskilt i resursfattiga 

vårdmiljöer. 

RCT 

II 



          BILAGA B 

III 

 

     

 

   

Persson, E, 

Gustavsson, 

B, Hellström, 

A-L, Lappas, 

G, Hultén, L. 

2005 

Sverige 

 

Ostomy patients’ 

perceptions of 

quality of care 

Bedöma kvaliteten på 

vården ur 

patientperspektiv. 

Validerade frågeformulär per post. 

Alla uppgifter fördes in i en databas 

och analyserades med hjälp av SPSS 

10Æ1. 

 

 

Kolostomi, N=89 

(40) 

 

Ileostomi, N=58 

(16) 

De flesta stomipatienter verkar vara 

nöjda med sin vård, vilket avspeglar 

vikten av förtroende för 

sjuksköterskor. Sjuksköterskor som 

har ansvar för patienterna i denna 

studie hade genomgått ett 

utbildningsprogram. 

CCT 

III 

Zhang, J-E., 

Wong, F-K., 

You, L-M., & 

Zheng, M-C. 

2011 

Kina 

 A qualitative study 

exploring the nurse 

telephone follow-up 

of patients 

returning home 

with a colostomy 

Undersöka och 

beskriva innehållet i 

telefonsamtal som 

sjuksköterskan hade 

med patienter med 

stomi i hemmet. 

Kvalitativ, explorativ studie. 

I samtalet ingick tre delar: bedömning, 

ingripande och hanteringsalternativ. 

N=25 

(0) 

Fem teman framkom ur studien: 

utbildning för stomivård, tillgång 

till stomivård, uppmuntrande av 

egenvård, återupptagning av 

normalt levnadssätt och allmänna 

postoperativa problem.  

Patienterna var nöjda med samtalen 

eftersom det underlättade deras 

anpassning till livet med stomin. 

K  

I 

 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg  


