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SAMMANFATTNING 
  

Bakgrund   

  

Vanliga orsaker till att en person får en tarmstomi är bland annat inflammatoriska 

tarmsjukdomar eller cancer. De två vanligaste typerna av tarmstomier är ileostomi och 

kolostomi. En tarmstomioperation påverkar kroppsuppfattningen och anpassning till den nya 

kroppen är en individuell process och kan kräva mycket av patienten och närstående. En 

tarmstomi kan ge känsla av att vara mindre sexuellt attraktiv och orsaka rädsla för intimitet 

och sexuella relationer. Fysiska komplikationer till följd av operationen kan påverka 

sexualiteten negativt. 

Syfte 

Syftet var att beskriva om, och i så fall hur tarmstomiopererade personers kroppsbild 

förändras och påverkar sexualiteten. 

 

Metod 
  

En litteraturöversikt valdes för att besvara syftet. Databassökning genomfördes i PubMed och 

CINAHL. Femton artiklar inkluderades i studien. 

 

Resultat 
 

Fem teman framkom, att leva med och hantera en förändrad sexualitet, en förändrad 

kroppsbild, känslor kring den nybildade tarmstomin, oro och rädsla för läckage och 

gasbildning, behovet av individuell information. En stomioperation påverkade kroppsbilden 

och känslan av att vara attraktiv negativt vilket inverkade på förmågan att återuppta ett 

sexuellt aktivt liv. Fysiska komplikationer till följd av stomioperationen som 

erektionsproblem eller vaginala förändringar innebar att samlag i vissa fall avstods från. 

Slutsats 
 

Sexualiteten påverkades både psykiskt och fysiskt efter en tarmstomioperation. Detta 

förklarades av en förändrad kroppsbild, nedsatt känsla av att vara attraktiv och sexuella 

dysfunktioner som smärta eller erektionsproblem. Information och samtal med sjuksköterskan 

var en viktig del i bearbetningen av den förändrade kroppsbilden. 
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INLEDNING 

 

Sexualitet är en självklarhet för de flesta människor men samtidigt ett ämne som inte 

diskuteras i så stor omfattning som egentligen vore önskvärt inom vården Ämnet sexualitet 

och kroppsuppfattning är inte något som tas upp i sjuksköterskeutbildningar i så stor 

utsträckning. Kroppen förändras vid en tarmstomioperation och frångår vad som anses 

normalt, en basal funktion hos människan går förlorad. Persson, Berndtsson och Carlsson 

(2008) menar att stomin gör sig påmind genom besvär som lukt, sårig hud och läckage 

vilket påverkar det sociala och sexuella livet. Att vara beroende av andra kan framtvinga 

en känsla av att vara utsatt och värdelös, en sådan situation kan vara när man anförtror sig 

själv i händerna på sjukvården för att få hjälp med att förstå vad som händer i, och med den 

egna kroppens förändrade utseende. 

BAKGRUND 

Tarmstomi 

 

En tarmstomi innebär en konstgjord öppning på kroppen som antingen ligger mellan två 

hålorgan eller mellan ett hålorgan och huden. Ordet stomi kommer från grekiskan och 

betyder öppning eller mun (Nilsen, 2011). Socialstyrelsens statistikdatabas för operationer 

inom sluten vård anger att det är 3205 personer som genomgått en framläggning av kolon 

eller tunntarm under år 2013 i Sverige mellan åldrarna 20 till över 85 (Socialstyrelsen, 

u.å.). Anledningen till att en person får en tarmstomi kan vara en sjukdom som cancer, en 

inflammatorisk tarmsjukdom, missbildning eller skada på tarmen (Nilsen, 2011), som i 

akuta skeden till följd av exempelvis trauma, tarmperforation eller tarmvred (Dorman, 

2009). Den teknik som används idag vid skapandet av en tarmstomi uppkom redan år 1952 

då en engelsk kirurg vid namn Brian Brooke vrängde tarmen ut och in innan den fästes mot 

huden, detta betyder alltså att det är insidan av tarmen som är synlig på en tarmstomi. En 

stomi saknar känsel och personen som får en tarmstomi kan inte heller styra över 

tarmtömningen (Nilsen, 2011). För vissa kan en stomi innebära starten på en lång tids 

behandling, när det för andra kan innebära slutet på år av behandling och medicinering när 

den sjuka tarmen avlägsnas och besvärande symtom försvinner (Boyles, 2010). 

Tarmstomier kan vara tillfälliga och fungera avlastande för tarmen i läkningsprocessen 

eller bli permanenta (Dorman, 2009). Det finns flera olika typer av stomier och de två 

vanligaste typerna av tarmstomier är ileostomi och kolostomi (Persson et al., 2008). 

 

Ileostomi 

 

Ileostomi är en stomi på tunntarmen och är ofta placerad på bukens högra sida (Persson et 

al., 2008). Den vanligaste bakomliggande orsaken till en permanent ileostomi är ulcerös 

kolit och Crohns sjukdom (Nilsen, 2011). Kolon kan vara bortopererad eller frånkopplad 

och när kolon inte deltar i matspjälkningsprocessen medför det att absorptionen av vätska 

och salter minskar väsentligt, detta gör att avföringen blir lös i konsistensen (Nilsen, 2011; 

Persson et al., 2008). Tarmen tömmer sig med regelbunden mängd, med undantag efter en 

måltid då mängden ökar något. Avföringsdoften från en ileostomi är annorlunda jämfört 

med vanlig avföring, den har en frän eller syrlig doft. Om en person ska ha en ileostomi 

tillfälligt brukar en så kallad loopileostomi utföras. Denna typ av stomi innebär att tarmen 

läggs ut på buken i en ögla som sedan öppnas, detta bildar två öppningar varav den ena 
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stängs igen men fortfarande ligger ute på buken. Loopileostomin brukar i de flesta fall 

slutas efter två till sex månader och tarmfunktionen återhämtar sig många gånger snabbt. 

En annan typ av ileostomi är kontinent ileostomi, vilket innebär att personen inte behöver 

ha ett stomibandage utan kan tömma stomin några gånger om dagen med hjälp av en 

kateter. En kontinent ileostomi skapas genom att en reservoar skapas av en bit frilagd 

tunntarm och kan täckas över med ett förband (Nilsen, 2011). 

Kolostomi 

 

En kolostomi innebär en stomi på tjocktarmen och är oftast placerad på vänster sida av 

buken (Nilsen, 2011). Den vanligaste bakomliggande orsaken till en permanent kolostomi 

är koloncancer. En temporär kolostomi anläggs i de flesta fall som avlastning efter 

tarmperforation. Vid viss typ av koloncancer där tumören sitter långt ner i tarmen görs 

vanligtvis en rektumamputation vilket innebär att man tar bort rektum och syr igen 

analöppningen och tarmen läggs då ut på buken som en permanent lösning (Persson et al., 

2008). Vid kolostomi läggs tarmen ut på buken och den kvarvarande distala delen sluts 

ihop. Denna typ av stomi har mindre inverkan på närings- och vätskebalansen än en 

ileostomi då absorptionen av vätska och salter till stor del fungerar som vanligt. 

Avföringen är då i de flesta fall fast och har en normal lukt. De flesta har två till fyra 

tömningar per dygn med normal gasavgång när tarmfunktionen har stabiliserats efter 

operationen (Nilsen, 2011). 

Stomirelaterade komplikationer  

 

Stomibandaget har en begränsad flexibilitet och om tarmen som går ut genom huden dras 

tillbaka något in mot kroppen, så kallad retraktion, kan läckage uppstå om stomibandaget 

släpper från huden. Läckage kan även uppstå om huden kring stomin är irriterad eller sårig, 

det blir då svårare att fästa stomibandaget (Hollinworth et al., 2004). 

 

En situation många känner igen är tarmgaser och med stomi går detta inte att styra. 

Tarmgaser kan uppstå genom att inandningsluften hamnar i magen. Genom att undvika att 

tugga tuggummi, röka, dricka ur sugrör samt prata vid intag av mat kan man minska 

mängden luft i mag- och tarmkanalen. Gasfyllda stomipåsar kan vara ett vanligt problem 

som kan synas genom kläderna och skapa förlägenhet. Idag är stomipåsarna utformade 

med ett filter som släpper ut gasen men inte lukten så att påsen inte blir uppsvälld. Om 

gasavgång är generande går det att undvika viss mat som ger upphov till tarmgaser, 

exempelvis grönsaker (Burch, 2004), bönor, kål och lök (Hallén, 2014). Ett annat problem 

hos de som får en stomi är oron för att det ska lukta illa. Med dagens material framträder 

endast lukten när man byter stomipåse eller tömmer den (Burch, 2004). 

Patientens behov av omvårdnad och stöd 

 

En del av sjuksköterskans arbete är att förbereda patienten som ska genomgå en 

tarmstomioperation och stödja denne i sin behandling (Beck & Justham, 2009). 

Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att anpassa sig till den förändrade kroppen genom att 

avvara tid och uppmuntra denne till att samtala kring sina erfarenheter och farhågor 

(Black, 2004).  

 

Att förbereda patienten på den eventuella förändringen och effekten som operationen kan 

ha på den sexuella funktionen kan vara till hjälp för att mildra oro och rädsla. Men det är 

även vanligt att sjuksköterskor kan tycka att det är svårt att ta upp diskussioner rörande 

sexualfrågor (Black, 2004) då många sjuksköterskor känner att det kan vara generande 
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(Beck & Justham, 2009). Bristande kunskap om sexuella problem kan göra att området 

anses oviktigt i jämförelse med att hantera behandlingen till sjukdomen (Beck & Justham, 

2009). Detta gör att ämnet gärna undviks vilket leder till att patienten inte får ge uttryck för 

sina funderingar (Black, 2004) men det har visat sig att det finns ett stort behov av sådan 

information (Noone, 2010). 

 

Att kunna diskutera sex och samlevnadsfrågor kräver varsam kommunikation, för att detta 

ska kunna ske behöver sjuksköterskan få förtroende för att hantera frågor om sexuell hälsa 

och en helhetssyn på vården (Beck & Justham, 2009). Sjuksköterskan ska enligt 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ha förmågan att 

kommunicera på ett respektingivande sätt med patienter och närstående. Att i samråd med 

patienten och närstående kunna ge stöd och råd för att främja delaktighet i den individuella 

behandlingen. Som sjuksköterska ska man visa förmåga att kunna upptäcka patienter som 

inte själva ger uttryck för vilken information de är i behov utav (SOSFS, 2005: 105). Det 

kan vara av betydelse att vara förberedd på hur patienter från olika kulturer eller med olika 

sexuella preferenser bör bemötas samt hur man undviker obekväma situationer. Att våga 

ställa öppna frågor för att på så sätt få reda på vad patienten har för specifika traditioner 

och vanor som kan vara av betydelse och hur sexualiteten och sexuallivet ser ut, detta för 

att vårda patienten utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. När det kommer till 

relationer bör förhastade slutsatser inte dras utan könsneutrala ord så som partner istället 

för flickvän eller pojkvän bör användas för att det inte ska uppfattas som kränkande 

(Nilsen, 2011).  

 

Det kan vara värdefullt att träffa andra personer i samma situation som en själv, det kan 

vara till hjälp både innan och efter operationen. I Sverige finns det ett förbund som kan 

hjälpa till att göra denna kontakt möjlig, förbundet heter Riksförbundet för stomi- och 

reservoaropererade [ILCO]. Som sjuksköterska kan man förmedla vetskapen om att ILCO 

finns och vad för nytta förbundet kan ha för den stomiopererade patienten (Nilsen, 2011). 

 

Stomi- sjuksköterskan/-terapeuten kan genom nära relation till den stomiopererade 

patienten ge viktig kontinuitet i vården. Genom att kontinuerligt uppdatera sig inom ny 

omvårdnadsforskning kan en säker evidensbaserad omvårdnad ges vilket leder till att 

förbättra vården. Med stöd av forskningen kan patientinformation ges på ett noggrant sätt 

och leda till väl informerade val i vårdförloppet (Willams, 2009). Detta framgår även i 

International Council of Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor som säger att det 

ligger på sjuksköterskans personliga ansvar att upprätthålla sin kompetens genom ett 

fortlöpande och aktivt lärande (ICN, 2014).  

Livskvalitet 

 

World Health Organization [WHO] (1997, s.1) definierar begreppet livskvalitet på följande 

sätt: 

WHO defines Quality of Life as individuals´ perception of their position in life in 

the context of the culture and value systems in which they live and in relation to 

their goals, expectations, standards and concerns. It is a broad ranging concept 

affected in a complex way by the person's physical health, psychological state, level 

of independence, social relationships, personal beliefs and their relationship to 

salient features of their environment. 

 

När en person genomgår en stomioperation kommer denne ha en livskvalitet innan 

operationen och olika förväntningar efteråt. Många gånger ändras livskvaliteten utefter 
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vilka förutsättningar som fanns innan operationen till exempel sjukdom, framtidsplaner 

eller drömmar (Burch, 2005). Faktorer som både kan ha negativ och positiv betydelse för 

anpassningen till att leva med en stomi är stödet från partner och familj, sjukdomsprocess, 

tillgång till specialistsjuksköterskor samt användning av coping strategier. Många som 

erhåller en stomi återgår efter en tid till att leva på det sättet som de gjorde innan 

operationen (Boyles, 2010). Davis et al. (2011) påvisar att det finns ett flertal olika faktorer 

som kan påverka livskvaliteten hos stomiopererade däribland stomimaterial, läckage, 

relationer, och personliga faktorer. Personliga och relationsrelaterade faktorer kan vara 

svårt att definiera då detta är väldigt individuellt och skiljer sig mellan olika individer. 

Förändrad kroppsuppfattning 

 

Begreppet kroppsuppfattning innebär den bild en individ har av sitt utseende och sin 

kropp. Denna utvecklas vid födseln och formas under livet genom en fortlöpande process 

(Borwell, 2009). Kroppsbilden påverkas av individens tankar, känslor samt hur denne vill 

framstå för andra. Kroppsbilden påverkas också av andra människors uppfattning av hur 

idealkroppen ska se ut och fungera (Nilsen, 2011). Förändrad kroppsuppfattning har 

tidigare varit ett bortglömt område inom omvårdnad men som numera har tagit upp en 

större del av vården kring patienterna (Salter, 1992). Redan år 1859 insåg Nightingale detta 

och skriver i sin bok Notes on nursing “Volumes are now written and spoken upon the 

effect of the mind upon the body. Much of it is true. But I wish a little more was thought of 

the effect of the body on the mind.” (Nightingale, 1946. s.34). 

 

I det västerländska samhället har komplexa och ogrundade normer uppstått kring 

eliminationsbeteenden. Föräldrar lär sina barn att inte smutsa ner och blöta ner kläder då 

detta är ett oönskat beteende. Dessa normer förstärks genom livet och när kontrollen över 

dessa förloras, till exempel genom en stomioperation, finns en överhängande risk för 

skamkänsla (Williams, 2012; Black, 2004). När en person genomgår en stomioperation 

kommer hans eller hennes kroppsbild att förändras och detta kan resultera i en sämre 

självbild och självkänsla. Att acceptera sitt nya utseende efter en stomioperation är en 

individuell process som påverkas av känslor och erfarenheter till den egna kroppen (Black, 

2004; Nilsen, 2011). Den individuella processen kan kopplas till behovstrappan i Maslows 

motivationsteori där det sista steget är självförverkligande vilket innebär att en person ska 

vara det som den har potential att vara. Om inte de föregående fyra stegen är uppnådda kan 

vanligtvis inte det sista steget nås. Behovstrappan är utformad i fem steg för att beskriva 

människans grundläggande behov. Det första steget handlar om de fysiologiska behoven 

som exempelvis mat, vatten och sex. Andra steget innebär säkerhetsbehoven som till 

exempel kroppslig-, arbetsmässig- och hälsomässig säkerhet. Tredje steget innefattar 

kärlek och tillhörighet, med det menas relationer av olika slag som vänskaps-, kärleks- och 

sexuella relationer. Fjärde steget gäller självuppskattning och innebär behovet av 

uppskattning av andra och att uppleva självrespekt (Maslow, 1987). En person som innan 

operationen varit trygg i sig själv kommer troligen att hantera förändringen lättare 

samtidigt som en person som innan operationen haft en negativ kroppsuppfattning riskerar 

att få kämpa med den förändrade kroppen. De som genomgått en stomioperation måste ta 

sig igenom de känslor som den kroppsliga förändringen innebär, detta kan ta lång tid och 

kräva mycket av patienten men även av dess närstående (Nilsen, 2011).  

Sexualitet 

 

Sexualitet är ett vitt begrepp och kan tolkas och förklaras på olika sätt. En definition är där 

Nationalencyklopedin (2014) beskriver begreppet sexualitet på följande sätt: 
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I biologin benämning på de beteenden som är förknippade med könlig 

fortplantning. Den mänskliga sexualiteten innefattar olika behov och 

handlingsmönster, vilka kommer till uttryck i fortplantningsbeteende, 

tillfredsställandet av biologiska drifter, intima och emotionella relationer, sexuell 

njutning och rekreation. 

 

Ytterligare en definition på sexualitet är från WHO (2002, s.5) som lyder: 

    

Sexuality is a central aspect of being human throughout life and encompasses sex, 

gender identities and roles, sexual orientation, eroticism, pleasure, intimacy and 

reproduction. Sexuality is experienced and expressed in thoughts, fantasies, 

desires, beliefs, attitudes, values, behaviours, practices, roles and relationships. 

While sexuality can include all of these dimensions, not all of them are always 

experienced or expressed. Sexuality is influenced by the interaction of biological, 

psychological, social, economic, political, cultural, ethical, legal, historical, 

religious and spiritual factors.  

       

Sexualiteten är en stor del utav självbilden och bör hanteras i samband med att den 

stomiopererade måste acceptera den förändrade kroppsbilden. Den fysiska och den 

psykosociala delen är också viktig för en individs sexualitet (Caldwell, 1995). Begreppet 

sexualitet kommer i denna studie att syfta på en persons behov av intima, emotionella 

relationer och sexuell njutning.  

I relation till det dagliga livet 

 

Många kan känna en rädsla för att bli förlöjligade eller bli bortstötta av vänner och familj 

efter en stomioperation. En oro kan också gälla känslan av att vara oattraktiv, att det ska 

lukta illa, läcka, att påsen ska synas genom kläderna eller att påsen ska lossna vid sexuella 

aktiviteter (Noone, 2010). Många har farhågor för intimitet och sexuella relationer i 

samband med att de får en stomi. Att känna sig mindre sexuellt attraktiv kan påverka 

förmåga att upprätthålla sexuella relationer. Partnern åsidosätter ofta sina egna behov för 

att inte belasta den stomiopererade personen. Ett problem som kan uppstå för de som är på 

väg in i ett förhållande är att veta hur och när det är mest lämpligt att berätta om den 

förändrade kroppen. Att undvika att ta upp ämnet kan förvärra situationen då det senare av 

misstag kan upptäckas (Salter 1992). Då många inte vet hur en stomi ser ut kan det väcka 

tankar och frågor hos partnern. Partnern kan även känna rädsla för att råka ha sönder 

stomipåsen under sexuella aktiviteter. Många vet inte hur partnern kommer att se ut med 

den förändrade kroppen och hur de kommer att påverka relationen (Nilsen, 2011; Salter, 

1992) Detta ger anledning till att även inkludera partnern i vårdförloppet (Salter, 1992). 

 

Annells (2006) menar att stomiopererade har visat sig ha en viss benägenhet att älta vad 

som anses som en normal kroppsbild i relation till sin egen, som kopplas till viljan att bli 

socialt accepterad. Att tillskriva sig själv känslor som skam, tar överhand, inte bara för att 

stomin utelämnat dem för allmänheten utan också för att de ställde sig själva i relation till 

att vara den socialt oacceptabla orsaken till gas ljud i samverkan med att bli associerad 

med illaluktande. 
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Fysiska problem och hjälpmedel 

 

Det är vanligt att både män och kvinnor får fysiska problem efter operationen (Burch, 

2004). Efter en rektumamputation kan vagina och uterus falla bakåt och fästa vid sacrum. 

Slidan, uterus och vaginan blir då mindre rörlig vilket gör att vaginan får ett mer plant läge 

på grund av det tomrum som uppstått där ändtarmen tidigare varit belägen, vilket kan vara 

en orsak till att kvinnor drabbas av dysparenui (Persson et al., 2008; Salter, 1992). Bland 

kvinnor är dysparenui bland det vanligaste sexuella problemet och innebär smärta vid 

samlag. Andra problem som kan uppstå är torra och sköra slemhinnor och i vissa fall 

trängre vagina vilket kan leda till friktion vid samlag och smärta (Williams, 2012). För att 

underlätta kan glidmedel eller byte av ställning vara fördelaktigt för att minska smärtan 

(Burch, 2004).  

 

Vid bukkirurgi på män kan nerver som styr funktionen för erektion och utlösning skadas 

(Williams, 2012). Det är ca 30-40 procent av männen som känner sig impotenta. Viagra är 

ett lämpligt hjälpmedel för de män som har fungerande nerver men som behöver förbättra 

den sexuella funktionen. Andra alternativa hjälpmedel är vakuumpumpar, penisimplantat 

och injektioner (Burch, 2004). Vid rektalamputation kan det uppstå problem för 

homosexuella män som använder analsex som ett sätt att ha njutbart samlag, det kan också 

leda till förlust av sexuell identitet (Salter, 1992).  

 

Känslan av att vara attraktiv kan i vissa fall förbättras genom att tillfälligt använda en 

mindre stomipåse eller mer tilltalande underkläder (Burch, 2004). För att dölja stomipåsen 

kan ett tunt men brett midjebälte bäras, liknande ett plånboksbälte. Ett annat alternativ är 

ett passande överdrag till stomipåsen som med fördel kan matchas med underkläderna 

(Salter, 1992). Att tömma stomipåsen innan intimt umgänge kan göra att det blir bekvämt 

nog för personen att våga avlägsna stomipåsen tillfälligt. Det finns även ett midjeband som 

täcker, stabiliserar och håller stomipåsen på plats (Burch, 2004). 

 

Rådgivning har central betydelse för att en person lättare ska kunna acklimatisera sig till 

livet med stomi. Eventuella sexuella problem behöver inte bero på operationen utan kan 

bero på nedsatt eller förlorad självkänsla och kroppsuppfattning. Effekterna och 

förändringarna efter kirurgi och ändrad kroppsuppfattning kan minska eller skapa 

permanenta skador på den normala sexualfunktionen (Burch, 2004). 

PROBLEMFORMULERING 

 

Sexualiteten påverkas både av fysiska och psykiska faktorer och utgör en viktig del av en 

persons livskvalitet. Att få en tarmstomi kan vara en negativ faktor som för personen kan 

väcka oroskänslor i parrelationer och speciellt i samband med sexuallivet. Personer som 

lever med stomi kan behöva mycket stöd för att upprätthålla eller förbättra sin självkänsla 

och kroppsbild. Detta kan skapa möjlighet för att bibehålla eller främja ett normalt 

sexualliv. För att kunna ge bättre stöd till dessa patienter behöver sjuksköterskan kunskap 

om att en stomioperation kan leda till en ändrad kroppsuppfattning och sexualitet. 

SYFTE  

 

Syftet var att beskriva om, och i så fall hur tarmstomiopererade personers kroppsbild 

förändras och påverkar sexualiteten. 
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Frågeställningar 

 

Påverkas sexualiteten hos tarmstomiopererade personer utifrån ett psykiskt och ett fysiskt 

perspektiv och i så fall hur? 

Påverkas kroppsbilden hos tarmstomiopererade personer och i så fall hur? 

METOD 

Val av Metod 

 

En litteraturöversikt syftar till att få en bild av forskningsläget inom ett visst område på ett 

metodiskt och organiserat sätt för att sedan användas som grund i den evidensbaserade 

vården (Forsberg & Wengström, 2013; Henricson, 2012). För att kunna sammanställa 

aktuell forskning inom ämnet tarmstomi och sexualitet visade sig denna metod bäst lämpad 

för att belysa föreliggande studiens syfte och frågeställningar. I enlighet med Forsberg och 

Wengström (2013) styrks validiteten då det finns en tydligt och välformulerat 

problemområde, noggrant beskriven sökstrategi inklusions- och exklusionskriterier samt en 

tydlig analys. I föreliggande studie har en noggrann granskning av validiteten gjorts av de 

studier som inkluderats.  

Urval  

 

Inklusionskriterierna som valdes för de vetenskapliga artiklarna var att de skulle vara 

publicerade från år 2000, vara peer- reviewed, deltagare från 18 år, innefatta personer med 

ileostomi eller kolostomi samt vara på engelska. Tidsgränsen sattes då artiklar som 

publicerats innan 2000 bedömdes inaktuella. Exklusionskriterier för studien var att inte ta 

med studier innefattande barn under 18 år, studier gjorda på enbart patienter med 

urostomier, trakeostomier samt andra typer av stomier som inte svarar på denna studies 

syfte och frågeställningar.  

Genomförande 

 

Datainsamlingen genomfördes under augusti och september 2014, databassökningar som 

utfördes gjordes med hjälp av databaserna CINAHL (tabell I) och PubMed (tabell II). 

Respektive sökning beskrivs närmare i tabellerna nedan. Abstrakt på de artiklar vars titel 

verkade överensstämma med studiens syfte granskades. Genom att utgå ifrån Forsberg och 

Wengströms (2013) urvalsprocess som innebär att börja identifiera och definiera sökord 

och intresseområde, valdes urvalskriterier för vilka studier som skulle inkluderas.  

Databassökning 

 

Datainsamlingsmetoden bestod av sökning i CINAHL och PubMed. PubMed är en databas 

som särskilt täcker områden som odontologi, omvårdad och medicin. CINAHL är en 

databas som är inriktad på omvårdnadsforskning och omfattar omvårdnad, sjukgymnastik 

och arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2013). Sökordet ostomy kombinerades sedan 

med andra termer för att begränsa sökningen till att bli mer specifik för studiens syfte. I 

CINAHL användes sökorden ostomy, sexuality, sexuality or sexual, body image, attitude 

to sexuality och quality of life. Sökningen i PubMed gjordes med hjälp av MeSH-

termerna: ostomy, sexual behavior, enterostomy, body image, sex factors, sexual 

dysfunctions, psychological, surgical stomas, ostomy/psychology och sexuality. 
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Tabell I. Valda sökordskombinationer vid databassökning i CINAHL 

Databas 

Datum 

för 

sökning 

Sökord Antal 

träffar 

Granskade 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

2014-09-

02 

((MH “Quality of 

Life+”)) AND 

(MH “Ostomy+”) 

189 25 11 0 

CINAHL 

2014-09-02 

(Ostomy) AND 

(sexuality OR 

Sexual)  

36 15 9 3 

CINAHL 

2014-09-02 

((MH “Body 

Image”+”) AND 

(MH “Ostomy+”) 

26 6 2 2 

CINAHL 

2014-09-02 

((MH “Attitude to 

Sexuality+”)) 

AND (MH 

“Ostomy+”) 

4 2 1 0 

CINAHL 

2014-09-02 

((MH 

“Sexuality+”)) 

AND (MH 

“Ostomy+”) 

22 9 7 2 

 

 

Totalt:     7 

Avgränsningar: Artiklar ej äldre än från 2000-01-01, engelska, Research artikel, Peer 

reviewed.  

 

Tabell II. Valda sökordskombinationer vid databassökning i PubMed 

Databa

s 

Datum 

för 

söknin

g 

Sökord Antal 

träffar 

Granskade 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2014-09-

01 

(“Ostomy”[Mesh]) 

AND “Sexual 

Behavior”[Mesh] 

39 11 6 3  

 

 

PubMed 

2014-09-

02 

(“Enterostomy”[Mes

h]) AND “Body 

Image”[Mesh]  

 

31 2 0 0 

PubMed (ostomy) AND “Sex 109 18 2 0 
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Avgränsningar: Artiklar ej äldre än från 2000-01-01, Engelska.  

Manuell Sökning 

 

En manuell sökning gjordes i enlighet med Forsberg och Wengström (2013) för att få fram 

relevanta och bra artiklar som stämmer överens med studiens syfte. Den manuella 

sökningen genomfördes genom PubMed related citations där en studie inkluderades. 

Studien valdes för att den enligt abstraktet gav svar på det syfte föreliggande studie 

ämnade svara på. 

Dataanalys 

 

En noggrann granskning av validiteten gjordes av de studier som inkluderats i enlighet 

med Forsberg och Wengström (2013). Genom att begränsa antalet artiklar till ett hanterbart 

antal lästes först titeln enskilt av båda författarna för att kunna avgränsa ytterligare till de 

2014-09-

02 

Factors”[MeSH 

Terms]  

 

PubMed 

2014-09-

02 

“Sexual 

Dysfunctions, 

Psychological”[Mes

h] AND 

“Enterostomy”[Mes

h]  

12 3 0 0 

PubMed 

2014-09-

02 

(“Surgical 

Stomas”[Mesh] OR 

“Ostomy”[Mesh]) 

AND 

(“Sexuality”[Mesh] 

OR “Sexual 

Behavior”[Mesh])  

46 12 0 0 

PubMed 

2014-09-

02 

Related citations for 

PMID 24091721  

100 7 5 1 

PubMed 

2014-09-

02 

”Surgical 

Stomas”[MAJR]  

539 50 5 1 

 

 

PubMed 

2014-09-

01 

“Ostomy/psychology

”[MAJR] 

202 20 8 2 

 

 

PubMed 

2014-09-

02 

(ostomy) AND 

“Quality of 

Life”[MeSH Terms] 

 

664 13 5 1 

Totalt:     8 
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artiklar där titel överensstämde med studiens syfte och frågeställningar. Sedan lästes 

abstrakten på de kvarvarande artiklarna. Artiklar med god relevans för studiens syfte 

granskades enskilt av båda författarna i sin helhet för att sedan diskutera tillsammans vilka 

som skulle inkluderas respektive uteslutas. De inkluderade artiklarna valdes för att 

innehållet svarade på studiens syfte och frågeställningar. De som exkluderades var 

antingen otillräckliga eller svarade inte på syftet och de frågeställningar som denna studie 

ämnar besvara. En del artiklar var inte av tillräckligt god kvalitet. Granskningen 

genomfördes i enlighet med Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (se bilaga A) 

vilket är utformat 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). Forsberg och Wengström (2013) menar 

att den huvudsakliga metoden för analys är att författarna på ett strukturerar och 

systematiskt tillvägagångsätt bedömer insamlad data för att kunna identifiera de synliga 

teman som finns i texten. Genom att markera synliga teman i olika färger kunde 

jämförelser göras mellan de olika artiklarna för att hitta likheter och skapa huvudteman till 

resultatet. 

Forskningsetiska överväganden 

 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver att kunskapsintressen är en utav de forskningsetiska 

överväganden som i stor utsträckning handlar om hur olika intresseområden bör vara 

legitima och i en rimlig balans med varandra. Kunskaper kan bidra till betydande 

utveckling i samhället och på individnivå. Ett annat legitimt intresse är integritetsskyddet 

vilket innebär rätten till skydd mot skada och risk för skada. För att minimera riskerna för 

skada ska de inkluderade artiklarna i största möjliga mån vara etiskt granskade och 

användas ansvarsfullt och med god förståelse för hur en god forskningssed efterföljs. I 

enlighet med Forsberg och Wengström (2013) ska alla inkluderade artiklar presenteras 

oavsett om det framkommer negativt eller positivt stöd för de resultat författarna förväntas 

få fram. Under arbetets gång har författarna i så stor utsträckning som möjligt följt 

Vetenskapsrådets rekommendationer för god forskningssed. 

RESULTAT  

 

I de femton artiklar som inkluderades i litteraturöversikten identifierades fem teman: att 

leva med och hantera en förändrad sexualitet, en förändrad kroppsbild, känslor kring den 

nybildade tarmstomin, oro och rädsla för läckage och gasbildning samt behovet av 

individuell information. Dessa teman beskriver hur kroppsbilden och sexualiteten påverkas 

av att få en tarmstomi. 

 

Att leva med och hantera en förändrad sexualitet 

 

Symms et al. (2008) rapporterade att de personer som återupptagit sitt sexualliv njöt mer 

av livet och kände sig mer nöjda med sitt utseende jämfört med de som inte gjort det. Det 

visade sig även att dessa personer ansåg att stomin hade mindre inverkan på sociala 

aktiviteter, på deras relationer och intimitet. Dessa personer hade även lättare att anpassa 

sig till livet med stomi. Däremot beskriver Persson och Hellström (2002) att en del 

personer ansåg att deras känsla av att vara attraktiv hade minskat sedan operationen och 

detta påverkade deras förmåga att återuppta ett sexuellt aktivt liv. Manderson (2005) 

beskriver också att njutbart sex handlar om att släppa kontrollen och stomiopererade kan 
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finna detta problematiskt då de kan känna sig obekväma med sin kropp och inte har 

kontroll över en basal kroppsfunktion. 

 

I en studie av Symms et al. (2008) visas att män som stomiopererats i högre grad 

rapporterade erektionsproblem efter operationen jämfört med de patienter som opererats 

för liknande åkommor som inte resulterat i en stomi. Det var 44 procent av männen som 

fortsatte ha ett aktivt sexualliv efter stomioperationen. Däremot rapporterade ett mindre 

antal  män att sexuallivet förbättrades efter operationen. Symms et al. (2008) och de Sousa 

et al. (2013) menar att sexuell dysfunktion är ett resultat av orsaken till stomin som 

förorsakat förändringar i könsorganen vilket påverkade återupptagandet av sexuallivet. 

Personer med ileostomi var i högre grad sexuellt aktiva jämfört med  personer som erhållit 

en kolostomi (Symms et al., 2008). 

 

Ramirez et al. (2009) visar i en studie där kvinnor deltagit i semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor att de med långvariga sexuella problem främst upplevde samlag som 

smärtsamt eller omöjligt på grund av vaginala förändringar till följd av cancerbehandling. 

Grant et al. (2011) rapporterar att sexualiteten i stora drag inte förändrades och de vars 

sexualliv försämrats berodde på komplikationer relaterade till stomin eller strålbehandling. 

Ramirez et al. (2009) visade att samlag kunde vara smärtsamt vilket innebar att vissa 

personer avstod från detta helt och hållet. Vissa personer undvek också relationer som 

kunde leda till intimitet på grund utav detta. Vidare rapporterades önskan om att ha ett 

aktivt sexliv men att man avstod från detta på grund av smärta eller rädsla för att det skulle 

lukta från stomin. Smärta nämns även av Andersson, Engström och Söderberg (2010) som 

en anledning till att sexuellt umgänge avstods ifrån. En annan erfarenhet som beskrivs är 

att de som haft ett långvarigt förhållande fann det faktum att samlaget inte kunde 

genomföras på grund av smärta som problematiskt då detta varit en stor del av förhållandet 

innan operationen. Strategier som att försöka variera samlagsställningar och använda 

glidmedel prövades för att minska smärtan, detta påverkade förmågan att njuta av samlaget 

för de involverade (Ramirez et al., 2009).  

 

I en studie där livskvalitet skattats hos personer med stomi var det många som ansåg att 

den sexuella aktiviteten var som låg (Golicki, Styczen & Szczepkowski, 2013). Detta sågs 

även i den studie där livskvalitet hos stomiopererade jämförts med en kontrollgrupp som 

representerar normalpopulationen (Orsini et al, 2013). Intimitet, förlorad sexlust, 

attraktivitet och oförmåga att prestera sexuellt skattades som några av de starkaste 

orosmomenten (Carlsson, Bosaeus och Nordgren, 2003).  

 

Stomipåsen kunde vara ett hindrande moment men deltagare med ett aktivt sexliv hade 

utvecklat strategier för att underlätta sexuella aktiviteter. Dessa strategier var bland annat 

att skydda stomipåsen med en handduk eller klädesplagg, detta för att hålla den på plats för 

att undvika att den lossnade samt för att skyla stomipåsen, inte bara från partnern men även 

för dem själva (Ramirez et al., 2009).  

 

En förändrad kroppsbild 

 

Många fick svårt att anpassa sig till sin nya kroppsbild och stomipåsen på magen, detta 

innefattade funderingar som exempelvis om påsens prassel skulle höras och om påsen 

skulle synas (Manderson, 2005). Andra uttryckte att ärr på magen var en faktor som 

påverkade kroppsbilden negativt, detta kunde även ge en känsla av att vara oattraktiv 

(Allison, Lindsay, Gould & Kelly, 2013; de Sousa et al., 2013). 

 



 
 

12 

Enligt Reese et al. (2014) upplevde deltagare med stomi en sämre kroppsbild än de som 

inte hade haft stomi i samma studie. Persson och Hellström (2002) och de Sousa et al. 

(2013) konstaterar att stomin försämrade kroppsbilden vilket resulterade i en ändrad 

självbild, mindre självrespekt och självförtroende.  

 

De stomiopererade fann stöd hos partner eller familj för att kunna hantera den nya 

situationen och den förändrade kroppsbilden (de Sousa et al., 2013). Persson och Hellström 

(2002) menar att en del begränsar information om erhållandet av en stomi genom att delge 

den informationen till enbart de närmaste vännerna. Manderson (2005) beskriver därtill att 

det inte är alla som upplever ett bra stöd från sin partner. Det fanns deltagare som separerat 

eller skiljt sig från sin partner på grund av stomin. Detta berodde på att partnern inte 

klarade av att se den förändrade kroppen och kände avsmak för den. 

 

Känslor kring den nybildade stomin  

 

Persson och Hellström (2002) och Manderson (2005) påvisade att de som genomgått en 

stomioperation kunde känna sig obekväma eller chockade vid första åsynen av stomin. Hos 

vissa bidrog också stomin till känslor som avsky. Persson och Hellström (2002) skildrar att 

dessa känslor var speciellt uttalade vid det tillfället stomin skulle läggas om för första 

gången. Andersson et al. (2010) och Sinclair (2009) hävdar att majoriteten av de 

stomiopererade initialt kände att stomin inte tillhörde den egna kroppen, de fann 

svårigheter i att se sig själva med en påse på magen och stomin blev objektifierad. En del 

refererade till stomin som den där saken medan andra beskrev den som fin (Sinclair, 2009).  

 

Känslan av att förlora kontrollen över sin vikt var förekommande bland de stomiopererade 

personerna och viktnedgången bidrog till ett osunt utseende (Persson & Hellström, 2002; 

Manderson, 2005). Däremot beskrev Persson och Hellström (2002) i en studie att detta 

kunde ses som en positiv förändring för en del som gav uttryck för att tröjan gick då att 

stoppa in i byxorna, något som de inte kunde göra innan operationen. 

 

Olika copingstrategier användes för att kunna hantera smärta, att lära sig leva med en stomi 

och för att hantera den bakomliggande sjukdomens symptom. Den vanligaste strategin 

bestod av tre faktorer, självtillit, direkta handlingar och att inte älta och förstora upp saker. 

Det fanns även andra strategier som användes och dessa var direkta handlingar, råd- och 

informationssökning, ignorera situationen, göra positiva jämförelser, ha rätt attityd och få 

ge utlopp för känslor (Allison et al., 2013). Carlsson et al. (2003) nämner även att många 

använder en konfronterande copingstategi, vilket innebar strävan till att behålla kontrollen 

över en situation för att kunna hantera den.  Grant et al. (2011)  visade i en studie där 

fokusgrupper indelades efter kön och grad av livskvalitet att de flesta deltagarna använde 

humor som en copingstategi men att genus var en påverkande faktor. Vidare beskrivs att 

fokusgrupperna med män hade lättare att anpassa sig till livet med stomi där de upplevde 

små eller inga svårigheter i jämförelse med de kvinnliga fokusgrupperna. 

 

Oro och rädsla för läckage och gasbildning 

 

I studien av Persson, Gustavsson, Hellström, Lappas & Hultén (2005) hade 71 procent av 

de patienterna med ileostomi och 43 procent av de med kolostomi erhållit behandling för 

stomirelaterade komplikationer som till exempel hudproblem eller läckage. Andersson et 

al. (2010) förklarar att det alltid fanns en rädsla för läckage och det var något som alla hade 

upplevt, detta medförde att de alltid hade med sig material för att kunna handskas med en 
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sådan situation. Många fick därför vanan att stryka handen över magen för att känna hur 

full stomipåsen var i förebyggande syfte. 

 

En förändring av kosthållningen krävdes i många fall på grund av gasbildningen (Anaraki 

et al., 2012). Grant et al. (2011) beskriver även detta i sin studie men konstaterar också att 

deltagarna undvek mat som passerade snabbt genom mag- tarmkanalen samt begränsade 

mängden mat för att ha kontroll över tarmtömningen. Andersson et al. (2010) nämner även 

att en stor del av deltagarna försökte äta vid specifika tider för att kunna kontrollera 

tarmtömningen så att det skulle ske under natten, detta för att slippa byta stomipåse under 

dagen. Vid de tillfällen de åt ute undvek de att äta gasbildande mat och skulle de närvara 

vid en tillställning där gas kunde upplevas som särskilt generande undvek de att äta innan 

för att undvika detta. 

 

Att stomiopererade personer anpassade sina kläder framkom i en studie av Grant et al. 

(2011), detta för att stomipåsen inte skulle utsättas för tryck med risk för att skada 

stomipåsen eller orsaka hudirritation. Kläderna anpassades också för att stomipåsen inte 

skulle vara synlig, detta visades även av Persson och Hellström (2002) där deltagarna 

speciellt uttryckte oro över att påsen möjligen kunde bli synlig när den blev gasfylld.  

 

Behovet av individuell information 

 

Andersson et al. (2010) menar att det var viktigt att få saklig information om sjukdomen, 

behandlingsmöjligheter, stomin och hur den skulle komma att påverka livet. Studien 

framför också vikten av att ha med sällskap, exempelvis en vän, till möten med läkare för 

att enklare komma ihåg vad denne talat om. Vidare beskrevs att genom patientföreningar 

kunde de stomiopererade personerna träffa andra som genomgått samma förändring för att 

få råd angående att leva med en stomi.  

 

Många var missnöjda med bristen av patientutbildning och skriftlig information av 

sjuksköterskan inför och efter operationen, detta ansågs som en viktig faktor för att kunna 

hantera operationen (Andersson et al., 2010; Sinclair, 2009). Enligt Sinclair (2009) 

hämtades ofta information från Internet, chattforum eller genom att tala med representanter 

för företag som utvecklar/marknadsför stomiförband. Många uttryckte missnöje gällande 

sjuksköterskans möjlighet till att ge patientutbildning. En del ansåg att det bästa sättet att 

införskaffa sig information kring operationen var att göra det på egen hand och de 

rekommenderade samma tillvägagångsätt för andra i samma situation.  

 

Majoriteten av dem som genomgått en stomioperation var missnöjda med möjligheterna att 

samtala med sjuksköterskan om sexualitet efter operationen vilket visade sig vara ett 

viktigt ämne för dessa personer (Persson et al., 2005).  

DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva om, och i så fall hur 

tarmstomiopererade personers kroppsbild förändras och påverkar sexualiteten. 

Huvudfynden var att en stomioperation påverkade kroppsbilden och detta hindrade det 

sexuella livet. Kroppsbilden påverkar individens självkänsla, självförtroende och 

självrespekt. Detta beskrivs i bakgrunden där Black (2004) och Nilsen (2011) skildrar att 
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kroppsbilden förändras och resulterar i en sämre självbild och självkänsla. Dessa faktorer 

kan kopplas till Maslows motivationsteori där dessa är viktiga för att kunna nå det fjärde 

steget i behovstrappan som innebär behovet av uppskattning av andra och att uppleva 

självrespekt. Behovstrappan är utformad i fem steg för att beskriva människans 

grundläggande behov. För att kunna nå det femte och högsta steget som innebär behovet av 

självförverkligande behöver de lägre fyra vara tillfredsställda på ett tillräckligt sätt 

(Maslow, 1987). Att kunna njuta av sexuella aktiviteter handlar om att kunna släppa 

kontrollen och känna sig bekväm i sin kropp, detta skulle därför kunna associeras med 

faktorerna självkänsla, självförtroende och självrespekt. Kiliç, Taycan, Belli, och Ozmenm 

(2007) förklarar i en studie att det fanns ett samband mellan en individs kroppsbild och 

självförtroende och denna var signifikant sämre hos de som hade stomi jämfört med 

kontrollgruppen som bestod av friska individer. Därtill framkom det att de som hade en 

bättre kroppsbild hade en bättre sexuell funktion. 

 

Det visade sig att många av de stomiopererade personerna till en början inte kunde ta till 

sig stomin och se den som en del av sig själva. Som beskrivet i bakgrunden var förmågan 

att kunna acceptera det nya utseendet en individuell process som påverkades av känslor 

och erfarenheter till den egna kroppen (Black, 2004; Nilsen, 2011), detta kan ha haft 

betydelse för att några fick känslor som avsky vid första anblicken av stomin. Att vara 

trygg i sig själv kan vara en fördel för att kunna ha lättare för att hantera förändringen efter 

stomioperationen medan en person som haft en negativ kroppsuppfattning riskerar att få 

kämpa med den förändrade kroppen (Nilsen, 2011). Detta betonas i resultatet då många av 

de stomiopererade refererade till stomin som fin eller perfekt medan andra såg den som 

”den där saken”.  

 

En persons kroppsbild påverkas inte endast av de egna uppfattningarna om hur en kropp 

ska se ut och fungera utan även om vilka uppfattningar omgivningen har kring denna 

(Nilsen, 2011). I resultatet framgår att stödet från familj och vänner var en viktig faktor för 

att den stomiopererade skulle kunna anpassa sig till den nya kroppsbilden. De personer 

som levde i ett förhållande kunde få tankar kring hur stomin skulle komma att påverka 

förhållandet. I bakgrunden finns beskrivet att partnern till den stomiopererade inte hade 

någon uppfattning om hur denne skulle se ut med en stomi och av denna anledning kunde 

det vara av vikt att inkludera partnern i vårdförloppet (Nilsen, 2011; Salter, 1992). 

  

Resultatet visade att mäns och kvinnors sexualitet drabbades både psykiskt och fysiskt till 

följd av stomioperationen och i bakgrunden beskrivs att den fysiska och psykosociala 

delen är viktig för en persons sexualitet (Caldwell, 1995). Den mest betonade psykiska 

förändringen var en känsla av oattraktivitet som utlöstes av faktorer som ärrbildning och 

den förändrade kroppsbilden. Det var även många som upplevde svårigheter kring den 

sexuella akten på grund av känslor som oro och osäkerhet kring stomin med avseende på 

lukt och eventuellt läckage, något som kunde vara genererande i en intim situation. 

Strategier för att överkomma fysiska problem och på så sätt hjälpa de psykiska hindren 

beskrivs i bakgrunden där exempel som att tillfälligt använda en mindre stomipåse, 

attraktiva underkläder, dölja stomipåsen med ett brett midjebälte eller överdrag till 

stomipåsen tas upp (Burch, 2004; Salter, 1992). Dessa strategier överensstämmer till stor 

del med de som återfinns i resultatet där till exempel en handduk eller ett klädesplatt 

användes för att som att skydda och skyla stomipåsen.  

  

Att kvinnor upplevde smärta vid samlag var även ett fynd som bekräftades i de artiklar där 

den bakomliggande orsaken till stomin var cancer som resulterat i rektumamputation eller 

vaginala förändringar. Studierna visade att de långvariga sexuella problem som smärta vid 
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samlag eller erektionsproblem medförde berodde på komplikationer till följd av stomin 

eller strålbehandling. Komplikationer i form av skador på könsorgan, kringliggande 

vävnad eller nerver var av stor vikt för den sexuella funktionen. Detta kunde även ge 

upphov till torra och sköra slemhinnor efter behandlingen vilket försämrade sexualiteten 

(Williams, 2012) vilket även beskrivs i resultatet. Det visades att den sexuella 

dysfunktionen ursprungligen var ett resultat av förändringarna i könsorganen som 

stomioperationen orsakat, detta påverkade chansen till att återuppta sexuallivet. Det 

framgick att ileostomiopererade personer i högre grad var sexuellt aktiva i jämförelse med 

de personer som genomgått en kolostomioperation. Detta kan möjligen förklaras av 

generella åldersskillnader mellan grupperna där ileostomiopererade mestadels är yngre. 

 

I resultatet framgick att män i hög utsträckning rapporterade erektionsproblem till följd av 

stomioperationen, trots detta var det drygt hälften av männen i Symms et al. (2008) studie 

som fortsatt ha ett aktivt sexualliv efter stomioperationen. Något som var viktigt att lyfta 

fram var att ett mindre antal män tyckt att deras sexualliv förbättrades 

efter stomioperationen. En förklaring skulle kunna vara att dessa personer på grund av 

bakomliggande sjukdom haft svårt att kontrollera sina tarmtömningar, inte minst i 

samband med sexuell samvaro.  

 

Däremot var det en studie i resultatet som beskrev att återupptagandet av sexuallivet efter 

stomioperationen var avgörande gällande stomins inverkan på det sociala livet och 

relationer. Dessa personer kände även en större njutning av livet (Symms et al., 2008). 

Detta fynd var överraskande då de flesta studier visar en negativ förändring på sexuallivet 

och kroppsbilden efter en stomioperation.  

  

Många ansåg att skriftlig information och patientutbildning från sjuksköterskan inför och 

efter operationen var viktiga faktorer för att kunna hantera stomin, vilket visade att många 

kände brist och missnöjdhet kring detta. I bakgrunden beskrivs att sjuksköterskan bör 

avvara tid och uppmuntra till samtal kring erfarenheter och rädslor och detta kan hjälpa 

den stomiopererade personen att anpassa sig till den förändrade kroppen. Diskussioner om 

sex och samlevnadsfrågor med patienter kunde vara svårt (Black, 2004) då många 

sjuksköterskor upplevde ämnet som generande (Beck & Justham, 2009) det var förvånande 

att detta inte framgick i de inkluderade artiklarna. Akinci, Yildiz och Zengin (2010) 

undersökte hur sjuksköterskestudenter i slutet på sin utbildning upplevde hur det var att 

prata om sexuell hälsa och ohälsa med patienter.  Sjuksköterskestudenterna tyckte att 

kvaliteten på utbildningen spelade en stor roll i hur lätt respektive svårt det var att tala om 

sexuell ohälsa. Kunskapsbristen skapar en negativ påverkan gällande dessa frågor och kan 

ge sjuksköterskor en osäkerhet och brist i självförtroendet. En annan aspekt angående 

varför sjuksköterskor anser att sex och samlevnadsfrågor är svåra att ta upp anser Gott, 

Galena, Hinchliff och Elford (2004) vara tidsbrist under samtalen med patienten, ämnet 

prioriteras inte medan andra sjukdomstillstånd prioriteras högre. 

 

Idag har begreppet personcentrerad omvårdnad (PCO) en stor betydelse i vad som anses en 

god omvårdnad. Detta begrepp innebär att arbeta med ett holistiskt förhållningssätt där 

hela individen uppmärksammas och dess existentiella, andliga, sociala och psykiska behov 

tillgodoses lika mycket som dess fysiska behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Det 

fanns mycket beskrivet kring hur sjuksköterskan bör agera gentemot patienterna när de 

genomgått en stomioperation men begreppet PCO återfinns inte. Detta var något som var 

förvånande eftersom alla individer är olika och borde därför få en individuell omvårdnad 

baserad på dennes behov. Enligt Ekman et al. (2011) tas hänsyn till patientens egna känslor 

och preferenser i för liten utstäckning inom vården. 
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Metoddiskussion  

 

En litteraturöversikt ansågs av författarna vara en styrka då metoden med största 

sannolikhet skulle visa svar på det syfte och frågeställningar denna studie hade för avsikt 

att besvara. Varför en intervjustudie valdes bort var för att författarna såg svårigheter i att 

få stomiopererade personer att delta i intervjuer. Detta på grund av de personliga och 

intima frågor som skulle krävas för att få svar på föreliggande studies syfte. Dessutom 

skulle inte tiden heller räcka till för att få ihop tillräckligt med material av god kvalitet. En 

intervjustudie skulle även kräva etiskt tillstånd vilket ansågs vara svårt att få under den 

korta tidsperiod som gavs för studien. En intervjustudie hade troligen visat tydligare 

resultat för mer personliga och individuella svar på studiens syfte och frågeställningar 

vilket kunde ha gett en djupare förståelse för specifika problem och upplevelser. Att 

genomföra intervjuer med stomisjuksköterskor eller stomiterapeuter för att ta reda på de 

stomiopererades subjektiva upplevelser av kroppsbild och sexualitet ansågs som 

andrahandsinform  Med en 

intervjustudie hade det varit svårare att presentera ett bredare och mer generaliserbart 

resultat vilket kunde vara en svaghet. 

 

Första sökningen gav en bild utav att det fanns mycket forskning inom ämnet tarmstomi 

och sexualitet men det visade sig sedan vara många litteraturöversikter. Enligt Henricson 

(2012) är sökord de termer som speglar artikelns innehåll och för att hitta de rätta sökorden 

för att få fram det man vill ha behövs de ämnesord som bäst beskriver ämnet. Genom att ta 

fram rätt typ av sökväg och sökord framkom de artiklar vi inkluderat och som svarat på 

föreliggande studies syfte.  

 

Olika typer av forskningsdesigner inkluderades, till största delen kvalitativa studier och 

icke- kontrollerade studier men även två kliniskt kontrollerade studier. En svaghet i studien 

är att två kvalitativa och två icke- kontrollerade studier var av medelgod kvalitet på grund 

av att de inte uppfyllde alla krav för metoden för att få en hög klassificering enligt 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 

kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån 

Berg et al. (1999) och Willman et al. (2011). Bortfallet var varierande bland de inkluderade 

artiklarna där fyra av dessa hade ett okänt bortfall vilket bidrog till en lägre klassificering 

av kvaliteten. Två inkluderade artiklar hade ett större deltagarbortfall då studierna var 

gjorda i form av enkäter. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är ett bortfall vanligt 

förekommande i enkätstudier men resultatet i dessa artiklar ansågs vara tillräckligt 

tillförlitligt för att ingå i föreliggande studie. En styrka i denna litterturöversikt är att 

artiklarna i så stor utsträckning som möjligt var peer-reviewed och etiskt granskade vilket 

ökar tillförlitligheten. 

 

Kvalitativa artiklar eftersträvar en tolkning och förståelse av individers personliga 

upplevelser av sammanhang medan kvantitativa artiklar ämnar att genom statistik och 

numeriska värden kunna se samband och förklara med ett objektivt synsätt (Forsberg & 

Wengström, 2013). Att använda både kvalitativa studier för att få en utökad förståelse av 

upplevelser samt att använda kvantitativa studier för att få ett riktmärke och på så sätt 

kunna ta till sig den nya kunskapen med hjälp av statistiska jämförelser i texten anses 

styrka resultatet. Då studien syftar till att beskriva hur kroppsbilden med fokus på 

sexualitet påverkas fysiskt respektive psykiskt var de kvantitativa studierna bäst lämpade 

för att kunna besvara de fysiologiska förändringarna och de kvalitativa för att besvara de 

psykologiska förändringarna och upplevelserna. Om endast kvalitativa studier inkluderats 

hade resultatet förmodligen inte haft samma trovärdighet, detta på grund av att de 
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kvantitativa resultaten anses vara mer objektiva. Hade endast kvantitativa studier 

inkluderats hade sannolikt inte studiens syfte och frågeställningar besvarats. 

 

Flertalet databassökningar gav ett stort antal träffar, något som förvånade var att träffarna 

gav få antal användbara artiklar då de i stor utsträckning var av dålig kvalitet eller inte 

besvarade föreliggande studies syfte och frågeställningar, detta kan vara en svaghet i 

studien. En del av träffarna innefattade andra typer av stomier som exempelvis urostomi, 

trakeostomi och nefrostomi. Det förelåg svårigheter i att finna relevanta artiklar av denna 

anledning. Det fanns förhoppningar om att kunna analysera artiklar där resultatet belyste 

sexualitetens och kroppsbildens påverkan efter ålder och stomityp men inga artiklar med 

dessa fokuspunkter återfanns i databassökningarna.  

 

Flertalet artiklar syftar till att beskriva stomiopererade personers livskvalitet. Dessa ansågs 

som relevanta, eftersom en god livskvalitet uppnås genom bland annat att individen har en 

god kroppsbild och sexualitet. Trots att artiklarnas syfte inte primärt överensstämde med 

syftet för denna litteraturgenomgång inkluderades även dessa. 

 

Forsberg och Wengström (2013) anser att artiklar bör vara aktuella, skrivna inom de 10 

senaste åren för att få en högre validitet i resultatet. Eftersom fö

 erfarenheter och händelser. 

Artiklar skrivna från år 2000 och framåt valdes av den anledningen att en subjektiv 

upplevelse inte ansågs bli inaktuell inom det tidsspannet. Föreliggande studie innehåller 

artiklar med en spridning från år 2002 fram till 2014, detta visar på att resultaten i 

artiklarna kom fram till liknande slutsatser oavsett när 

 

 

Att inkludera artiklar från många olika länder kan vara en styrka eftersom det kan ge en 

bredare kunskap om personer med tarmstomier utifrån flertalet olika kulturer och 

samhällen. Detta kan dessut

 Henricson (2012) beskriver att ett visst paradigm innebär en persons 

förebild eller oskrivna regler som inom vetenskapen styr val av metod eller vilka frågor 

som ska ställas. Det styr även vad forskaren förväntas få fram, och vilka förutfattade 

meningar som ligger till grund för studien vilket ansågs vara en svaghet. Däremot är det en 

styrka då valet av design påverkas av forskarens kunskapssyn och sätt att se på världen.  

SLUTSATS   

Sammanfattningsvis visade resultatet att kroppsbilden förändrades till det negativa vilket 

påverkade självkänslan, självförtroendet och självrespekten. Detta visade sig på olika sätt 

så som genom minskad känsla av att vara attraktiv och inskränkt sexualitet. Sexualiteten 

förändrades negativt både fysiskt och psykiskt till följd av den förändrade kroppsbilden 

och stomin. Stomioperationen medförde för många en sexuell dysfunktion i form av bland 

annat smärta vid samlag eller erektionsproblem. Det framgick även i resultatet att deltagare 

i en studie upplevde att återupptagandet av sexuallivet hade en positiv inverkan på det 

sociala livet och relationer. 

 

Att få stöd från vänner och familj för att lättare kunna hantera situationer och den 

förändrade kroppsbilden visade sig vara av stor vikt för de personer som genomgått en 

stomioperation (de Sousa et al., 2013). Något som många såg som en viktig del av 
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bearbetningen var information om de förväntade förändringarna på kroppsbilden och 

sexualitet efter operationen samt chansen till samtal med en sjuksköterska, detta var något 

som deltagarna i några studier ansågs vara bristfälligt (Andersson et al., 2010; Sinclair, 

2009; Persson et al., 2005).  

Fortsatta studier   

 

Att undersöka hur vanligt det är att stomi- sjuksköterskor/terapeuter tar upp ämnet 

sexualitet. Vidare behövs mer kunskap om huruvida och på vilket sätt en förändrad 

kroppsbild och försämrad/förbättrad sexualitet har för betydelse för personer som 

stomiopererats och om det finns någon skillnad mellan de som får en ileostomi jämfört 

med kolostomi samt permanent och tillfällig tarmstomi. Vidare att undersöka om åldern 

påverkar upplevelsen av sexualitet och kroppsbild. Forskning behövs också om hur 

tonåringar och unga vuxna upplever sexualdebut och svårigheter kring detta. Dessa 

områden upptäcktes som bristfälligt belysta under genomförandet av denna studie. Att 

undersöka vilka typer av faktorer som påverkar stomiopererade personers kroppsbild och 

sexualitet så som social tillhörighet, ekonomisk status, vilket stadie i livet man befinner sig 

i, personliga egenskaper, genus, kultur och religion och om man har en relation eller inte är 

andra angelägna forskningsområden. I takt med att kunskapen i samhället ökar om olika 

sexuella identiteter, framförallt med avseende på homosexuella, bisexuella och 

transsexuella (HBT) personer skulle eventuella problem relaterade till sexualitet och stomi 

hos dessa grupper också behöva belysas. 

Klinisk relevans    
 

De personer som genomgår en stomioperation behöver stöd och information för att kunna 

acceptera och hantera den förändrade kroppen. I denna process har sjuksköterskan en 

central roll och genom att detta ämne uppmärksammas kan det bidra till ett förbättrat 

personcentrerat omhändertagande av dessa patienter och skapa reflektionsmöjligheter. 

Genom en ökad kunskap och reflektion över ämnet kan sjuksköterskan bli bättre förberedd 

på de eventuella förändringarna, och på ett mer tillfredställande sätt hjälpa sina patienter i 

denna förändringsprocess. 
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I 

BILAGA A 
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 välgenomförd 

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 välgenomförd 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/deltagre 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 

välgenomförd 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. Avvsikten 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 kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

Referenser 

Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar (Evidensbaserad omvårdnad, 1999:3). 

Stockholm: SBU, SFF. 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. (Valda 

delar).  

 

 



 
 

II 

                                 BILAGA 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Allison, M., 

Lindsay, J., 

Gould, D., & 

Kelly, D. 
2013 
England 

Surgery in young 

adults with 

Inflammatory 

Bowel Disease: A 

narrative account. 

Att analysera erfarenheter 

från unga vuxna med en 

inflammatorisk 

tarmsjukdom som erhållit 

eller ska erhålla en stomi. 

En kvalitativ studie med semi- 

strukturerade intervjuer för att få 

fram fördjupad information kring 

bekymmer, motivation, behov av 

åtgärder, uppfattningar för att få en 

bättre förståelse för denna 

patientgrupp.   

n=24 
(0) 

Operationen påverkade ungdomarna 

på olika sätt så som att generera ångest 

och oro samt rädsla, för att lättare 

kunna acceptera stomin krävdes 

förståelse för förändringen i livet 

utifrån den egna individens perspektiv. 

Rädslan och oron för konsekvenserna 

av operationen kretsade kring 

sexualitet, och känslan av deras 

attraktivitet för partners eller framtida 

partners.  

K 
I 

Anaraki, F., 

Vafaie, M., 

Behoo, R., 

Maghsoodi, N., 

Esmaeilpour, S., 

& Safaee, A. 

2012 

Indien 

Quality of Life 

Outcomes in 

Patients Living 

with Stoma. 

 

 

Att utvärdera livskvaliteten 

hos stomipatienter.  

En tvärsnittsstudie där The City of 

Hope Quality of Life-Ostomy 

Questionnaire användes för att 

inhämta demografisk och klinisk 

information samt utvärdera 

livskvaliteten. 

n=102 

(-) 

70 procent av patienterna var 

missnöjda med sexuella aktiviteter och 

mer än hälften av dem rapporterade 

känsla av depression som följd av 

stomioperationen. Faktorer som typ av 

stomi (tillfällig/permanent), den 

bakomliggande sjukdomen som gav 

upphov till stomin, depression, 

problem med stomins placering och 

ändring av klädstil hade en betydande 

effekt på den generella livskvaliteten. 

P 

I 

Andersson, G., 

Engström, Å., & 

Söderberg, S. 
2010 
Australien 

A chance to live: 
Women's 

experiences of 

living with a 

colostomy after 

rectal cancer 
Surgery. 

Beskriva kvinnors 

upplevelse av att leva med 

en kolostomi efter 

ändtarmscancerkirurgi. 

En intervjustudie där innehållet 

analyserades genom en tematisk 

innehållsanalys. 

n=5 

(0) 

För att kvinnorna skulle känna sig 

bekväma med att få en cancerdiagnos 

krävdes information och stöd från 

vården genom hela förloppet, även 

efter att behandlingen avslutats. 

Kvinnorna upplevde att sexuallivet 

förändrades efter stomioperationen 

K 

I 



 
 

III 

och samlag var inte möjligt på grund 

av smärta och ärrvävnad. Läckage och 

gasbildning var också en ständig oro 

som kvinnorna levde med men de 

fortsatte sina liv som innan diagnosen 

och stomioperationen. 

Carlsson, E., 

Bosaeus, I., & 

Nordgren, S. 

2003 

England 

What concerns 

subjects with 

inflammatory 

bowel disease and 

an ileostomy? 

 

Att beskriva svårigheter 

och oro samt livskvalitet 

och hanteringstrategier hos 

patienter med ileostomi 

som följd av 

inflammatorisk 

tarmsjukdom. 

Personernas oro, svårigheter, 

hanteringsstrategier och 

hälsorelaterad livskvalitet 

bedömdes med hjälp av ett antal 

enkäter och skalor. 

De olika försökspersonernas 

definition av livskvalitet samt 

upplevd livskvalitet, som bedömdes 

med hjälp av en visuell analog 

skala, utvärderades. 

n=21 

(0) 

De största bekymren hos personerna i 

studien var relaterade till intimitet, 

förmågan att prestera sexuellt, 

attraktivitet, förlorad sexlust, känslor 

om kroppen, energinivå, dålig lukt, att 

vara en börda och tillgång till god 

sjukvård. 

Personernas definition av god 

livskvalitet kopplades samman med 

sociala dimensioner av livet och 

hälsan.  

K 

I 

Golicki,D., 

Stycze´n, P.,& 

Szczepkowski, 

M.  
2013 
Polen 

Quality of life in 

stoma patients in 

Poland: 

Multicentre cross- 

sectional study 

using WHOQOL- 

BREF 

questionnaire. 
 

Bedöma livskvaliten hos 

stomiopererade patienter i 

polen. 

En enkätstudie med väletablerade 

allmänna frågeformulär. 

n=737 
(-) 

Det som skattades högt av deltagarna 

var: hem miljön, personliga relationer, 

socialt stöd och fysisk miljö. Lågt 

skattat var: nedsatt 

arbetsförmåga, beroende av vård och 

sexuella aktiviteter. 

K 
II 



 
 

IV 

Grant, M., Mc 

Mullen, C. K., 

Altschuler, A., 

Mohler, M. J., 

Hornbrook, M. 

C., Herrinton, L. 

J., Wendel, C. S., 

Baldwin, C. M., 

Krouse, R. S. 

2011 

USA 

Gender differences 

in quality of life 

among long-term 

colorectal cancer 

survivors with 

ostomies. 

För att beskriva hur genus 

formar oro och anpassning 

hos personer som överlevt 

långvarig (> 5 år) 

kolorektal cancer med 

stomier. 

Åtta fokusgrupper, fyra grupper 

med kvinnor och fyra grupper med 

män, diskuterade utmaningar av att 

leva med en stomi. Detta 

registrerades, transkriberades och 

analyserades med hjälp av riktad 

och summativ innehållsanalys. 

n=16-64 

(-) 

Alla fokusgrupper rapporterade 

utmaningar med sexualitet och/eller 

intimitet. Vissa kvinnor upplevde 

också problem med sin 

kroppsuppfattning. Alla grupper 

meddelade att de undvek livsmedel 

som orsakade tarmgas. Alla grupper 

diskuterade också stödet från familj 

och vänner. 

P 

II 

Manderson, L. 

2005 

England 

Boundary 

breaches: the body, 

sex and sexuality 

after stoma 

surgery. 

Undersöka hur män och 

kvinnor med ileostomi 

handskas med sin sexualitet 

kring den kroppsliga 

opålitligheten. 

Intervjuer hölls med 18 av 

deltagarna, dessa spelades in och 

transkriberades för en tematisk 

analys. Enkäter skickades ut till 14 

deltagare då dessa inte hade 

möjlighet att komma till intervjun 

på grund av avstånd. Dessa enkäter 

hade öppna frågor som några 

svarade på i längre svar och andra 

skickade med kassettband där de 

svarat på frågorna verbalt. Dessa 

kassetband transkriberades och 

behandlades som intervjutexterna i 

analysen. 

n=32 

(0) 

 

Personer som har en stomi har behov 

av att kontrollera sin kropp under sex 

samt under andra omständigheter. Det 

är viktigt att samtala kring kroppsliga 

gränser med sin partner så att stomin 

inte underminerar den sexuella 

relationen. För många innebär också 

stomin sämre självkänsla och 

kroppsbild och skötseln av denna kan 

ändra en persons anseende av att vara 

”normal” och dess partner av att vara 

älskare eller vårdare. 

K 

I 

Orsini, R. G., 

Thong, M. S., 

van de Poll-

Franse, L. V., 

Slooter, G. D., 

Nieuwenhuijzen, 

G. A., Rutten, H. 

J., & de Hingh, I. 

H. 
2012 
England 

 

Quality of life of 

older rectal cancer 

patients is not 

impaired by a 

permanent stoma. 

 

Undersöka hur stomin 

påverkar livskvaliteten med 

speciellt fokus på ålder. 

Patienter som genomgått en viss 

typ av ingrepp (TME) fick besvara 

två enkäter. Dessa delades upp efter 

huruvida de hade en stomi eller 

inte. Dessa två grupper jämfördes 

även med en grupp som 

representerade normalpopulationen. 

n=156 

(13) 

Äldre patienter och patienter utan 

stomi hade sämre sexuell funktion 

jämfört med yngre patienter samt 

patienter med stomi. Äldre män visade 

sig ha mer sexuell dysfunktion jämfört 

med yngre män. Äldre med stomi hade 

sämre fysisk funktion men något 

bättre psykisk hälsa jämfört med 

normalpopulationen. 

CCT 

I 



 
 

V 

Persson, E., 

Gustavsson, R., 

Hellström, A., 

Lappas, G., & 

Hultén, L. 

2005 

England 

Ostomy patients' 

perceptions of 

quality of care. 

 

 

Att granska kvaliteten i 

vården för stomiopererade 

ut ett personcentrerat 

perspektiv 

Tvärsnittsstudie. Frågeformulär 

med inriktning mot vårdkvaliteten 

utifrån patientens ståndpunkt. 

n=91 

(56) 

Missnöjdhet uttrycktes av hälften av 

patienterna med ileostomi rörande 

informationen de fått från 

testresultaten och undersökningarna. 

En större andel var missnöjd med 

eventualiteten att medverka i 

beslutsfattande processer eller 

diskutera sexuella angelägenheter. 

P 

I 

Persson, E., & 

Hellström, A. L. 

2002 

USA 

Experiences of 

Swedish men and 

women 6 to 12 

weeks after ostomy 

surgery. 

Att beskriva patienternas 

upplevelse, med focus på 

kroppsuppfattning, 6 till 12 

veckor efter en 

stomioperation. 

Patienter som förväntades ha en 

kolostomi, ileostomi eller urostomi 

under minst 6 månader intervjuades 

om sina känslor, attityder och 

upplevelser efter att ha genomgått 

ett en stomioperation. 

n=9 

(0) 

Sju teman identifierades: 

främlingskänsla från kroppen, 

förändrad kroppsuppfattning, 

påverkan på sexuallivet, osäkerhet, 

påverkan på det sociala livet, påverkan 

på fritids- och sportaktiviteter och 

fysiska problem. 

K 

I 

Ramirez, M., 

McMullen, C., 

Grant, M., 

Altschuler, A., 

Hornbrook, M. 

C., & Krouse, R. 

S. 

2010 

USA 

Figuring out sex in 

a regonfigured 

body: experiences 

of female 

colorectal cancer 

survivors with 

ostomies. 

Att belysa de sexuella 

utmaningarna och på vilket 

sätt operationen samt 

behandling kräver en 

livsanpassning. 

Semistrukturerad studie med öppna 

intervjufrågor. 

 

n=30 

(-) 

Det visade sig att inte alla kvinnor 

ansåg att den förändrade sexualiteten 

var ett allt för stort problem. 

P 

II 



 
 

VI 

Reese, J. B., 

Finan, P. H., 

Haythornthwaite, 

J. A., Kadan, M., 

Regan, K. R., 

Herman, J. M., 

Efron, J., Diaz, 

L. A. Jr., & 

Azad, N. S. 
2014  
Tyskland 

Gastrointestinal 

ostomies and 

sexual outcomes: a 

comparison of 

colorectal patients 

by ostomy status. 

Jämföra patienter med 

kolorektal cancer baserat på 

stomistatus (om de har, haft 

eller aldrig haft stomi) 

avseende sexuell funktion 

och kroppsuppfattning. 

En hypotesprövande studie där 

enkäter användes för att utvärdera 

den sexuella funktionen, 

kroppsuppfattning samt 

depressionssymptom. 

n=258 
(117) 

Signifikant skillnad mellan stomistatus 

och sexuell funktion samt 

kroppsuppfattning. Den gruppen som 

hade och haft stomi rapporterade 

sämre sexuell funktion är de som 

aldrig haft stomi. Den grupp som hade 

nuvarande stomi rapporterade sämre 

kroppsbild än de som aldrig hade haft 

stomi. Det fanns ingen skillnad mellan 

grupperna avseende 

depressionssymptom. 

P 

I      

 

Sinclair, L. G. 

2009 

USA 

 

Young adults with 

permanent 

ileostomies: 

experiences during 

the first 4 years 

after surgery.  

Att få förståelse för de 

erfarenheter unga vuxna har 

som lever med en 

permanent ileostomi 

 

Intervjustudie, narrativ 

analysstudie. 

 

n=7 

(-) 

 

Det upptäcktes många olika typer av 

teman som var återkommande i flera 

av deltagarnas berättelser, bland annat 

förknippade med sjukhusvistelse, 

sociala och personliga justeringar som 

krävs för att kunna leva och acceptera 

den förändrade kroppsbilden med en 

permanent ileostomi samt 

sjukdomsprocesser.  

 

K 

I 

 

 

 

 

 

 

de Sousa, A., 

Luz Nunes 

Queiroz, A., 

MourÃ£o, L., de 

Oliveira, L., 
Barbosa 

Marques, A., & 

Nascimento, L. 
2013 
Brasilien 

Sexuality for the 
ostomized woman: 

contribution to 

nursing care. 

Att ta reda på hur 

sexualiteten ser ut för 

stomiopererade kvinnor. 

En deskriptiv intervjustudie. n=10 

(0) 

Fyra huvud kategorier framkom där 

sexualitet är ansluten på olika sätt till 

kategorierna, betydelsen av stöd från 

makar igenom hela processen för att 

godkänna stomin, att vara kvinna med 

en stomi, innebörden av upplevelsen 

av sexualitet och betydelsen av 

sexualitet. 

K 

II 



 
 

VII 

Symms, M. R., 

Rawl, S. M., 

Grant, M., 

Wendel, C. S., 

Coons, S. J., 

Hickey, S., 

Baldwin, C. M., 

Krouse, R. S. 

2008 

USA 

Sexual health and 

quality of life 

among male 

veterans with 

intestinal ostomies. 

Att ta fram och frambringa 

förståelse för hur manliga 

personer med stomi 

hanterar intima 

förhållanden och sexualitet. 

En kontrollgrupp och en 

undersökningsgrupp som besvarat 

på samma enkätfrågor. 

n=481 

(24) 

 

Efter stomioperationen visade det säg 

att en lägre andel var sexuellt aktiva 

efter kirurgin I jämförelse med 

kontrollgruppen. 

CCT 

I 

 

 


