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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Att få en stomi kan innebära flera olika förändringar i en människas liv. 

Individens självbild kan förändras efter operationen, till följd av det nya kroppsliga utseendet 

och dess funktioner. Ett tillfredsställande sexliv är starkt korrelerat till psykosocialt- och 

fysiskt välbefinnande. Syfte: Syftet med detta arbete var att beskriva patienters upplevelser 

samt eventuella förändringar som kan uppstå kring deras sexualitet efter att ha erhållit en 

stomi. Metod: Litteraturstudien är baserad på originalartiklar som beskriver personers 

upplevelser av att leva med en stomi. Resultat: Resultatet visar att både män och kvinnor 

uppfattar flera olika omställningar i och med den förändrade kroppsliga funktionen och det 

nya utseendet. Stomin medförde konsekvenser hos deltagarna som ofta påverkade identitets- 

och kroppsuppfattningen negativt, och deltagare hade därför svårt att acceptera sin stomi och 

dess utseende. Sexlivet kunde påverkas i och med att stomin medförde rädsla och osäkerhet 

för andra människors reaktioner, då själva stomin ansågs vara oattraktiv. Även oförändrat 

sexliv förekom. Slutsats: Att personal kan bemöta frågor gällande sexualitet och intimitet är 

viktigt efter en stomioperation, och måste anpassas efter varje enskild individs behov. Detta 

ändamål kräver utökade studier för personal som kommer i kontakt med patienter som erhållit 

stomi.  

  

Nyckelord: stomi, sexualitet, livskvalitet, omvårdnad, kroppsuppfattning. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ABSTRACT 

  

Background: An ostomy comes with several changes in a person’s daily life. One’s self 

image may change due to the bodily changes, both esthetical and functional. A satisfying sex 

life is strongly correlated to psychosocial- and physical well being. Purpose: The aim of this 

study was to obtain an understanding of people’s experiences and possible changes in their 

sexuality after an ostomy formation. Method: This literary review is based on original 

qualitative articles studying people’s experiences following the life-altering changes an 

ostomy means. Findings: The results showed that both men and women felt that getting the 

ostomy involved adapting to it in many ways, due to their bodily modification. Consequences 

of the ostomy often affected the participant’s identity- and body image negatively, which 

often made it hard for the participants to accept their ostomy and its appearance. The sex life 

was often affected, as the ostomy, considered unattractive, induced fear and insecurity with 

the participant as to how other people would react to it. Some participants experienced a non-

changed sex life. Conclusions: It’s important that questions regarding sexuality and intimacy 

following an ostomy formation can be answered appropriately, and must be adapted to the 

specific needs of the individual. This requires further studies, enabling professionals in 

contact with ostomy patients to better manage such situations.  

  

Keywords: ostomy, sexuality, quality of life, care, body image
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BAKGRUND 
  

Vad är en stomi? 

Ordet stomi är ett grekiskt ord och betyder öppning eller mun. Inom den medicinska 

terminologin används begreppet stomi om en kirurgiskt anlagd förbindelse av en eller två 

tarmavsnitt, och som sedan förts ut genom buken till hudytan (Nilsen, 2011). Avsikten med 

den kirurgiska anläggningen är att kunna tömma kroppen på tarminnehåll eller urin. Stomier 

kan vara tillfälliga lösningar i avvaktan på att någon skada eller sjukdom analt om stomin ska 

läka, varefter tarmen kan kopplas ihop genom en ny operation. En stomi kan även vara 

permanent, vilket innebär att mag-tarmkanalen aldrig kan eller bör återställas och att patienten 

följaktligen får tömma tarmen genom stomin under resten av sitt liv (Järhult & Offenbartl, 

2013).  Vid konstruktion av en stomi dras tarmen ut genom en öppning i huden och vrängs ut 

och in. Det är med andra ord tarmens insida som ses framlagd på buken (Nilsen, 2011). 

Tarmslemhinnan sys sedan fast till huden samtidigt som tarmen även fästs till bukväggen för 

att den inte ska glida ner i bukhålan igen (Järhult & Offenbartl, 2013). Stomin bör bestå av 

ungefär en till tre centimeter synlig tarmslemhinna på utsidan av huden, och dess utseende ska 

i regel vara fuktig med en frisk röd färg (Nilsen, 2011). Vid anläggning av en urostomi sys 

urinledarna till ena änden av ett segment av tunntarmen. Den andra änden av 

tunntarmssegmentet framläggs till hudytan. Tunntarmen fungerar med andra ord som en 

reservoar för urinen. Urinledarna kan också vara direkt anknutna till utsidan av buken, vilket 

kallas ureterostomi (Järhult & Offenbartl, 2013).   

  

Stomityper 

Alla delar som ingår i magtarmkanalen kan läggas fram på hudytan som en stomi. De olika 

stomierna har fått sitt namn efter den tarmdel som har lagts fram på bukhuden (Järhult & 

Offenbartl, 2013). En framlagd tunntarm kallas ileostomi (Hamberg & Haglund, 2013). 

Tjocktarmen, kolon, har då avlägsnats eller bortkopplats genom ett kirurgiskt ingrepp på 

grund av exempelvis tumör eller gastrointestinala sjukdomar som Ulcerös kolit och Crohns 

sjukdom. Maginnehåll som töms via tunntarmen har lös konsistens (Persson, 2008), eftersom 

vätske- och elektrolytupptaget blir nedsatt då tjocktarmens vätskeabsorberande funktion går 

förlorad. Tarminnehållet luktar inte som vanlig avföring, utan har en speciell, frän eller syrlig 

lukt. Denna del av tarmen produceras även gaser som läcker ut i stomin (Nielsen, 2011). 
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Kolostomi är en framläggning av tjocktarmens nedåtgående del, colon descendens. Stomin 

kopplas vanligen då ihop med den distala delen som kallas sigmoideum, och därför benämns 

kolostomi även ofta som sigmoideumstomi (Persson, 2008). Rektalcancer och andra 

sjukdomar i anus, rektum och nedre delen av sigmoideum är vanliga indikationer för denna 

typ av stomi (Järhult & Offenbartl, 2013). Stor mängd tarm kan bevaras och användas i 

kroppen trots ingreppet. Stomin har en liten inverkan på näringsbalansen eftersom 

näringsämnena sugs upp i tunntarmens övre del. Den kvarvarande delen av tjocktarmen suger 

upp tillräckligt med vatten och salt och fungerar fortfarande som vanligt. Därför är avföringen 

ofta fast. De allra flesta personer med denna typ av stomi har två till fyra tömningar per dygn 

med normal gasavgång och avföringslukt (Nilsen, 2011). 

  

Transversostomi konstrueras för att avlasta eller skydda distalt belägna delar av kolon eller 

rektum. Anläggningen placeras vanligen på högra delen av transversum, tjocktarmens 

tvärgående del, nedanför höger revbensbåge. Vid operationen läggs en slynga av tjocktarmen 

ut på magen över en plaststav innan tarmen öppnas med ett snitt. Detta skapar två ingångar i 

tarmen - en tillförande och en frånförande öppning (Nilsen, 2011). Tarminnehållet är ofta 

voluminöst, fränt luktande, enzymhaltigt och därmed hudirriterande (Persson, 2008). 

  

En urostomi är en alternativ lösning på att avlägsna urin från kroppen då de naturliga 

urinvägarna blivit skadade. Denna stomityp sköts emellertid på samma sätt som en stomi med 

tarmanknytning (Järhult & Offenbartl, 2013). Stomin är tät, och det räcker med ett litet 

förband eller ett plåster över öppningen (Nilsen, 2011). 

  

Skötsel av stomi 

Stomin som mynnar utanpå buken är omsluten av ett stomibandage som finns i olika 

varianter. Med endelsbandage menas att häftplatta och påse sitter ihop till den del, vilket gör 

att bandaget är platt. Ett tvådelsbandage består av två delar, en hudskyddande platta som 

fästes mot huden och en påse som knäpps, trycks eller klistras på plattan. Denna variant gör 

att påsarna enkelt kan bytas ut medan plattan kan sitta kvar cirka tre till fem dygn. Även 

påsens storlek kan variera. Små uppsamlingspåsar är ett alternativ vid fysisk aktivitet eller 

intimt umgänge (Carlsson, Berndtsson & Persson, 2008). Det finns både slutna och tömbara 

påsar. Vid en urostomi måste patienten emellertid kateterisera sig själv ett par gånger om 

dagen (Nilsen, 2011). 
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Information och undervisning om stomivård ges gradvis till patienten av sjuksköterska och 

stomiterapeut (Nilsen, 2011). Målet är att den stomiopererade ska kunna sköta sin stomi 

självständigt som vid vanliga tarm- och blåstömningar, men ibland är det nödvändigt med 

kontinuerligt individuellt stöd. En del patienter kan exempelvis själv byta påse men behöver 

assistans med att fästa plattan runt stomin. Då kan exempelvis vårdcentral eller 

hemsjukvården hjälpa till med detta. Stomiterapeuten ansvarar för utprovning av 

stomibandage och annat nödvändigt material. Detta sker emellertid i samråd med patienten 

utifrån dennes livsstil och önskemål (Carlsson, Berndtsson & Persson, 2008). 

  

Stomi och sexualitet 

Många män och kvinnor anser att sexualiteten har en stor betydelse i livet. Tillfredsställande 

sexuella relationer har ett starkt samband med individens psykosociala och fysiska 

välbefinnande, menar Statens folkhälsoinstitut i sin rapport gällande sex, hälsa och 

välbefinnande (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Ett flertal studier visar att en stomi påverkar 

patienters sexualliv både fysiskt och psykiskt (Shipes, 1987). 

 
Idag lever cirka 25 000 personer med en stomi i Sverige (M. Eriksson, Kansliansvarig ILCO - 

Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, 28 April 2014). Stomi kan erhållas av 

personer med vissa gastrointestinala sjukdomar, exempelvis cancer eller inflammatoriska 

tarmsjukdomar såsom Ulcerös Kolit och Crohns sjukdom (Nilsen, 2011). Kolorektalcancer är 

det gemensamma namnet på tjock- och ändtarmscancer, och drabbar ungefär 6000 individer 

varje år (Tumlin-Ekelund, 2011). Kolorektalcancer är den fjärde vanligaste cancerformen i 

Sverige, och insjuknande sker framför allt hos personer som är över 65 år (Edqvist, 2013). 

Behandling innebär vanligen kirurgi, strålning eller cytostatika (Järhult & Offenbartl, 2013). 

Stomin, som läggs fram i samband med operation, kan emellertid medföra problem i det 

dagliga livet som inte existerade före konstruktion (Nugent, Daniels, Stewart, Patankar & 

Johnson, 1999; Gooszen, Geelkerken, Hermans, Lagaay & Gooszen, 2000). Ett 

problemområde kan vara sexualitet (Nilsson, Kock, Kylberg, Myrvold & Palselius, 1981), då 

en stomi rapporteras kunna medföra påverkan på bland annat det sexuella livet (Berndtsson, 

Lindholm & Ekman, 2005). Rädslan kan vara stor för att det ska uppstå stomiläckage och att 

avföringen eller urinen ska lukta, och därmed medföra en känsla av att känna sig smutsig 

(Honkala & Berterö, 2009). Detta resulterar i att stomipatienter ofta upplever mer 

nedstämdhet, restriktioner i det sociala livet och större sexuella problem än personer som inte 

har stomi (Sprangers, Taal, Aaronson & te Velde, 1995). 
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Psykosociala aspekter 

En kronisk sjukdom kan påverka en individ både kroppsligt och känslomässigt (Wilde, 2003). 

I och med stomibehandling kan patientens sätt att leva bli annorlunda efter operation. Stomin 

medför ett nytt utseende och en förändrad tarmfunktion som skiljer sig från tidigare vanor 

(Persson, Gustavsson, Hellström, Lappas & Hultén, 2005). Tarm- och blåstömningar är ett 

känsligt ämne, och att förlora kontrollen över sådana privata handlingar kan kännas 

förnedrande (Black, 2004). Avsikten med stomin är emellertid att öka patientens 

välbefinnande genom att bota sjukdom eller att minska den bakomliggande orsakens symtom 

(Black, 2004). Den sjukdom som lett till en stomioperation kan ha medfört stort lidande, och 

behandling kan därför samtidigt upplevas som befriande (Nilsen, 2011). Stomin orsakar 

fysiskt ingen smärta då den saknar nerver, vilket innebär att den är okänslig för beröring och 

tryck (Persson, Berndtsson & Carlsson, 2008). 

  

Definition av sexualitet  

WHO (2002) definierar sexualitet som någonting naturligt hos varje människas personlighet, 

och är således ett grundläggande behov för individen. Ämnet berör inte enbart det erotiska 

livet såsom samlag eller andra fysiska upplevelser. Dessa kan men behöver nödvändigtvis inte 

vara en del av ens sexualitet. Definitionen beskrivs också som en känsla som finns inom oss. 

Denna leder till behovet av att känna exempelvis kärlek och närhet, och uttrycks i vårt sätt att 

känna och väcka känslor samt genom beröring. Sexualiteten inverkar därmed på tankar, 

känslor, handlingar och gensvar, vilket i sin tur påverkar den psykiska och fysiska hälsa. 

  

Tidigare arbeten som genomförts på kandidatnivå visar att stomipåsen skapar osäkerhet och är 

en fysisk belastning (Lundström och Nygård, 2009). En del stomiopererade personer upplever 

det svårt att sexualisera en kropp där avföring syns genom en stomipåse. Rädsla för att 

stomipåsen ska låta, lossna eller lukta vid samlag förekommer. Drevin och Olofsson (2010) 

kom fram till att patienter som erhållit stomi inte får tillräckligt med information kring 

sexualitet efter operationen.  

 

Sjuksköterskans roll 

I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor står det att sjuksköterskan i sin 

profession skall kunna ”tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl 

fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga” och ”uppmärksamma och möta 
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patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom 

adekvata åtgärder” (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan bör med andra ord bedriva god 

omvårdnad, och tillämpa sådana metoder som kan identifiera och åtgärda en individs behov. 

Genom att ställa frågor som kartlägger stomipatientens problem kan sjuksköterskan med sin 

kunskap bidra till ökat välmående. Patienter som upplever stöd av sjuksköterskan upplever 

även färre stomirelaterade problem (Brown & Randle, 2005). 

  

Teoretisk referensram 

Katie Erikssons omsorgsteori behandlar centrala huvudbegrepp som människa, hälsa och 

omsorg. Teorin i sig är inte omvårdnadsspecifik eller tillämpad för att utövas praktiskt, utan 

syftar till att särskilja kärnan i omvårdnad och dess grundläggande egenskaper i all form av 

vård (Jahren-Kristoffersen, 2007). Eriksson beskriver lidandet som ett ontologiskt koncept 

(Lindström, Lindholm-Nyström & Zetterlund, 2014), och lyfter fram begreppet som ett 

grundmotiv för vården, det vill säga att lidandet är det som ytterst motiverar all vård. Utöver 

detta identifierar Eriksson tre former av lidande utifrån sin egen filosofi. En av dessa typer 

som kan uppträda inom hälso- och sjukvård är vårdlidandet, som uppstår till följd av olika 

vård- och behandlingssituationer (Wiklund Gustin, 2012). Vårdlidandet kan också uppkomma 

vid utebliven vård, exempelvis då personal uppvisar bristande förmåga att identifiera och 

åtgärda individuella behov. Det är därför viktigt att sjuksköterskan är medveten om vilka 

konsekvenser som kan komma att bli aktuella, exempelvis i och med stomibehandling, för att 

i ett tidigt skede kunna förebygga uppkomst av problem. Vårdlidande innebär onödig smärta 

som kan påverka livskvaliteten (Eriksson, 1994), och är någonting som först måste bekräftas 

av både patient och sjuksköterska för att sedan kunna bearbetas och utvecklas till försoning 

(Wiklund Gustin, 2012). 

  

Problemformulering 

Patienter som har erhållit en stomi kan erfara både mental och kroppslig förändring gällande 

deras sexualitet. Upplevelser som kan medföra negativa känslor kan resultera i sänkt 

välbefinnande och därmed påverka en individs livskvalitet. Det är viktigt att sammanställa 

information om hur stomipatienter mår för att kunna erbjuda en god omvårdnad. Mer samlad 

kunskap inom området är nödvändigt för att öka medvetenheten om dessa frågor inom vården. 
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Syfte 

Syftet med detta arbete är att beskriva patienters upplevelser samt eventuella förändringar 

som kan uppstå kring deras sexualitet efter att ha erhållit en stomi. 

METOD 
  

Design 

En allmän litteraturöversikt enligt Forsberg och Wengström (2013) har genomförts för att 

kunna besvara arbetets syfte. 

  

Sökstrategi 

Syfte och problemformulering avgör inklusions- och exklusionskriterier (Friberg, 2012a). 

Endast relevanta och kvalitativa studier har valts ut för bearbetning, eftersom dessa avser att 

tolka och beskriva det föreliggande arbetets valda problemområde. Kvalitativ data ger genom 

patientens subjektiva skildrande en djupare förståelse för fenomenet (Forsberg & Wengström, 

2013). Litteraturöversikten omfattar endast originalartiklar vars resultat besvarat denna 

studies syfte. Avsikten med detta arbete är inte att generalisera upplevelser utifrån en särskild 

typ av stomi och därför har all lämplig litteratur inkluderats. Texter som inte var på engelska 

exkluderades för att i största möjliga mån utesluta eventuella tolkningsfel. Sökningar i 

databasen CINAHL utfördes med förvalt alternativ ”Publication date: 1988-2014”.   

  

Sökandet efter vetenskaplig litteratur skedde i två olika faser (Östlund, 2012). Den inledande 

informationssökningen genomfördes i november 2013, och avsåg att skapa grund för det 

kommande sökarbetet och ge en överblick över det nuvarande forskningsområdet. Artiklar 

som ansågs vara relevanta för studien inkluderades sedan under denna sökning. Vid detta 

tillfälle prövades även olika sökord för att undersöka antalet träffar inom valt ämnesområde. 

Den egentliga informationssökningen pågick under mars och april 2014. 

Sökningsprocedurens arbete var då mer systematiskt utformat för att få fram ytterligare 

artiklar som valdes ut till den slutgiltiga analysen.  

 

Sökningsförförandet skedde inledningsvis genom databaserna CINAHL och Pubmed som 

tillsammans inkluderar vetenskaplig litteratur inom både medicin och omvårdnad (Axelsson, 

2012). Sökord som användes var “Ostomy”, “Stoma”, “Sexuality” och “Quality of life”. 

Dessa sökord kombinerades med den booleska sökoperatoren “AND” för att koppla samman 
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sökord (Östlundh, 2012). En sammanställning över litteratursökning som gjorts i elektroniska 

databaser framgår i tabell 1. Med anledning av att för få artiklar valts ut efter den egentliga 

informationssökningen tillämpades även en så kallad sekundärsökning. Denna utfördes 

genom att studera referenslistor i redan utvald data (Östlundh, 2012). Avsikten med att 

inkludera mer vetenskapligt material i litteraturstudien var att kunna utföra och presentera en 

bedömning av evidensstyrkan. Fler studier kan öka resultatets trovärdighet om de är 

likvärdiga, oavsett vilket land studien utförts i eller vilka undersökningsgrupper som har 

studerats (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Utifrån inklusionskriterierna gjordes sedan 

ett första val av litteratur utifrån artiklarnas titel och abstract. Sju studier hade ett abstract som 

motsvarade det föreliggande arbetets syfte och valdes därför ut för ytterligare granskning.  

 

Tabell 1. Sökprocess av originalartiklar via databaser. 

Databas Sökord Limitations Antal 

träffar 

Urval Urval 

efter 

kvalitetsgranskning 

Artiklar, nr 

(se tabell 2) 

PubMed Quality of life 

AND ostomy AND 

sexuality 

·       Originalartiklar 

·       English 

42 5 5 4, 6, 10, 11, 

13 

CINAHL Ostomy AND 

stoma AND 

sexuality 

·       Originalartiklar 

·       English 

·       Publication date: 

1988-2014 

47 3 2
1
 1, 7 

Sekundär 

sökning 

- ·       Originalartiklar 

·       English 

- 7 6
1
 2, 3, 5, 8, 9, 

12 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

För att säkerhetsställa att de utvalda originalartiklarna var relevanta och av god kvalitet 

genomfördes en kvalitetsgranskning enligt William och Stoltz (2011). Bedömningsunderlaget 

anger kvaliteten som hög, medel eller låg utifrån ett specifikt protokoll med frågor kring syfte, 

datainsamling och analysmetodik. Frågorna besvaras med svarsalternativen ”Ja”, “Nej”, eller 

“Vet ej”. Sju studier ansågs vara av hög kvalitet och de sex resterande artiklarna bedömdes 

                                                        
1 En artikel exkluderades eftersom att den inte besvarade föreliggande arbetes syfte. 
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som medel. Två artiklar exkluderades då deras resultat inte besvarade föreliggande arbetes 

syfte. Trots frånvaro av etiskt resonemang inkluderades artiklar på grund av att de 

presenterade värdefullt resultat från studier som inte ansågs ha orsakat skada hos deltagarna 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Resultatanalys 

De utvalda artiklarna har analyserats utifrån Fribergs metod (2012a). Friberg beskriver 

analysarbetet som en process där studier bryts ned till mindre delar för att sedan sättas 

samman igen till en ny helhet (Friberg, 2012a). Detta innebär att resultat från inkluderade 

studier delas in i mindre delar, för att sedan sättas ihop till ett nytt resultat med hjälp av data 

som erhållits från de andra utvalda artiklarna. Inledningsvis lästes samtliga artiklar igenom 

flera gånger av båda författarna för att erhålla en helhet över materialet som skulle analyseras. 

Därefter granskades framför allt likheter och skillnader av de olika resultaten. Relevant 

kvalitativ data identifierades och utformades därefter till olika kategorier som presenteras i 

arbetets resultat (Friberg, 2012a).  

 

  



  
 

 

RESULTAT 

 

Nedan följer en översikt av studier som inkluderats och analyserats i föreliggande litteraturstudie.  

 

Tabell 2. Sammanfattning av inkluderade artiklar.  

Nr Författare (år), 

land 

Syfte Deltagare, urval Metod Resultat Kvalitet 

1 Manderson, L. 

(2004). 

Australien 

Att studera män och kvinnors 

upplevelser av att anpassa sig 

till sin permanenta stomi, 

gällande kroppsbilden, 

sexualiteten och liknande. 

32 personer (11 män och 21 

kvinnor) i åldrarna 24-82 år, som 

deltog i studien. Samtliga deltagare 

besvarade en annons i ”Ostomy 

Australia”,som de fick hem då de 

fick statligt subventionerade 

stomitillbehör. 

Kvalitativ intervjustudie. 

Datainsamling genomfördes 

med hjälp av ostrukturerade 

intervjuer, frågeformulär 

med delvis öppna frågor, och 

kasettinspelningar.   

Stomiopererade personer 

upplever kontrollförlust av 

kroppsligt avfall som ett 

problem gällande sexuella 

relationer. 

Hög 

2 Kelly, M. (1992). 

Storbritannien 

Att studera personer 

upplevelser av begreppen 

jaget och identiteten, som 

drabbats av ulcerös kolit och 

genomgått en 

ileostomioperation. 

Skillnaden mellan att ha en 

ileostomi privat till skillnad 

från sociala sammanhang 

studerades, såväl som 

kroppsliga och sexuella 

förändringar. 

45 deltagare (män och kvinnor) 

som alla genomgått en total 

kolektomi och ileostomioperation 

till följd av ulcerös kolit. Deltagare 

föreslogs av stomiterapeuter, läkare 

och en självhjälpsgrupp 

(”Ileostomy Association”). 

Kriterierna var att de hade drabbats 

av ulcerös kolit, opererat bort 

kolon, rektum och anus och fått en 

ileostomi. 

Kvalitativ. Intervjuer 

(snöbollsurval; icke-

slumpmässigt urval där 

personer från tidigare studier 

eller liknande valdes ut). 

Teman utformades, bland annat 

rörande intima relationer. Det 

handlade om att känna sig 

sexuellt attraktiv bland annat, 

som var ett stort orosmoment 

för många deltagare.   

Hög 
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3 Rozmovits, L. & 

Ziebland. S. 

(2004). 

Storbritannien 

Att utforska hur patienters 

känslor och identitet (rörande 

bland annat sexualitet och 

värdighet) påverkas av att ha 

erhållit stomi till följd av 

kolorektalcancer. 

39 deltagare (20 män och 19 

kvinnor,) i åldrarna 33-87 år deltog. 

Dock hade endast 22 av dessa 

deltagare stomi och endast dessa 

inkluderades i denna artikel. 

Deltagarna kontaktades via 

stödgrupper, allmänläkare och 

annan sjukhuspersonal. 

Kvalitativ intervjustudie. Deltagare upplevde att känslan 

av kontrollförlust var bland de 

svåraste förändringarna att 

anpassa sig till efter en 

stomioperation. Att förlora sin 

värdighet, sitt privatliv, sin 

självständighet och sexuella 

identitet var också känslor som 

uppstod till följd av stomin. 

Hög 

4 Ramirez, M., 

McMullen, C., 

Grant, M., 

Altschuler, A., 

Hornbrook, M.C. & 

Krouse, R S. 

(2010). 

USA 

Att utforska upplevelsen 

kring sexualitet och intimitet 

och anpassningar kring detta 

efter att ha erhållit stomi till 

följd av kolorektalcancer. 

Strategiskt urval. 30 kvinnor (44-93 

år) med stomi. Dessa kontaktades 

från en tidigare studie gällnade 

livskvaliteten relaterat till 

kolorektalcancer. 

Strategiskt urval 

Kvalitativ. 

Semi-strukturerade 

intervjuer med öppna frågor. 

Flera kvinnor rapporterade att 

de inte upplevde sexuella 

problem i längden, medan 

andra upplevde samlag som 

någonting smärtsamt eller icke 

genomförbart. Andra 

rapporterade åldersförändringar 

gällande sex och endel hade 

inte heller haft samlag sedan 

operationen. 

Hög 

5 Erwin-Toth, P. 

(1999). 

USA 

Att undersöka påverkan av att 

ha erhållit stomi i åldrarna 6-

12 år och den psykosociala 

utvecklingen under 

barndomen, ungdomen och 

den yngre vuxna åldern med 

personer med olika 

etnografi.   

Sex kvinnor och fyra män i åldrarna 

25-39 år svarade först på en annons 

i ”United Ostomy Association”. De 

var de första 10 som uppfyllde 

kriterierna och valdes ut till att 

delta. Kriterierna som skulle 

uppfyllas var att de hade 

stomiopererats mellan åldrarna 6-12 

år, att de var mellan 25-45 år, för 

närvarande hade en stomi 

(urostomi, ileostomi eller 

kolostomi) och hade möjlighet att 

träffas på minst två personliga 

intervjuer. 

Kvalitativ. 

Intervjuer med deskriptiv 

ansats. Ljudinspelade 

intervjuer. Frågorna var 

blandade: deskriptiva, 

strukturerade och hade 

kontraster. 

Kroppsbilden var ett problem 

för deltagare under deras 

ungdom, främst gällande deras 

sexuella utveckling. En manlig 

deltagare beskrev att hans 

största oro när han var yngre 

var att en tjej skulle upptäcka 

hans stomi och avvisa honom 

på grund av denna.   

Medel 
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6 Altschuler, A., 

Ramirez, M., 

Grant, M., Wendel, 

C., Hornbrook, 

M.C., Herrinton, L. 

& Krouse, R.S. 

(2009). 

USA 

Att studera effekten av 

makars stöd gällande deras 

fruars permanenta stomier till 

följd av kolorektalcancer. 

30 kvinnor (medelåldern var 74 år) 

kontaktades via en annan 

undersökning gällande livskvalitet 

och kolorektalcancer. 

Kvalitativ. 

Semi-strukturerade 

intervjuer, med öppna frågor. 

En kvinnlig deltagare upplevde 

att hennes make skulle tycka att 

hon var oattraktiv med en 

stomi. Hon beskrev att hon 

troligen genomgått 

stomioperationen tidigare om 

hon inte oroat sig för en negativ 

påverkan på deras sexliv. 

Hög 

7 Persson, E. & 

Hellström, A.L. 

(2002). 

Sverige 

Att beskriva patienters 

kroppsuppfattning 6-12 

veckor efter en 

stomioperation. 

Fem män och fyra kvinnor (44-67 

år) kontaktades. De som 

inkluderades i studien var 

nyopererade (6-12 veckor sedan 

operationen) och förväntades ha sin 

stomi (kolostomi, ileostomi eller 

urostomi) i minst 6 månader. 

Kvalitativ. 

Intervjuerna spelades in och 

frågeställningarna var öppna. 

Efter intervjuerna urskildes 

olika teman till följd av 

stomioperationen, bland annat 

påverkan på sexlivet. Vissa 

deltagare hade återgått till att 

ha ett sexliv efter 

stomioperationen, medan andra 

inte hade det. Flera deltagare 

kände sig mindre attraktiva till 

följd av stomioperationen och 

en deltagare tyckte inte sex inte 

längre var lika roligt längre.   

Medel 

8 Savard, J. & 

Woodgate, R. 

(2009). 

Kanada 

Att förstå hur det är att leva 

som ung vuxen med en 

inflammatorisk tarmsjukdom 

och stomi. 

Sex unga vuxna (19-24 år) 

rekryterades från öppenvården via 

stomisköterskor. De uppfyllde 

inklusionskriterierna som var att de 

var mellan 18-24 år, kunde prata, 

läsa och skriva på engelska, 

diagnostiserats med ulcerös kolit 

och hade genomgått en 

stomioperation. 

Kvalitativ. 

Intervjuer med öppna frågor. 

Tre teman med respektive 

underteman bildades utifrån 

intervjuerna. Ett exempel på 

tema var olustkänsla med 

underkategorier som genans, då 

deltagare beskrev att de kunde 

känna sig generade av att visa 

sin stomi och inte var bekväma 

att vara intima med andra. 

Medel 

9 Popek, S., Grant, 

M., Gemmill, R.N., 

Att undersöka olika fenomen 

gällande livskvalitet hos 

16 män kontaktades via medicinska 

journaler och de med permanent 

Kvalitativ. 

En blandad metod användes: 

Ett stort socialt problem var 

sexuella relationer till följd av 

Medel 
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Wendel, C.S., 

Mohler, J., Rawl, 

S.M.,…Krouse, 

R.S. (2010). 

USA 

patienter som erhållit stomi. kolostomi inkluderades i studien. 

Några av de som tidigare fått högst 

respektive lägst resultat i en studie 

med frågor gällande livskvalitet på 

”City of Hope Quality of Life-

Ostomy” frågeformulär 

kontaktades. 

”City of Hope Quality of 

Life-Ostomy” frågeformulär 

brukades och deltagarna 

spelades in när de förde 

diskussioner.   

stomioperationen. En av 

deltagarna uttryckte det som 

den största nackdelen: att det 

har en negativ inverkan på 

kärlekslivet. 

10 Grant, M., 

McMullen, C.K., 

Altschuler, A., 

Mohler, M.J., 

Hornbrook, M.C., 

Herrinton, 

L.J,…Krouse, R.S. 

(2011). 

USA 

Att beskriva hur olika genus 

anpassar sig till och skapar 

bekymmer gällande stomi 

under lång tid (över fem år). 

16 kvinnor och 17 män (fyra 

kvinnliga och fyra manliga 

fokusgrupper) över 18 år valdes ut 

från en kvantitativ undersökning 

gällande livskvalitet och hälsa, där 

det högsta- respektive lägsta 

kvartilen valdes ut. 

Kvalitativ. 

Ljudinspelade intervjuer med 

öppna frågor tillämpades.   

För de flesta deltagarna 

upplevdes sexualiteten inte 

problematisk relaterat till 

stomin, men majoriteten av 

deltagarna upplevde att deras 

sexliv var påverkat till följd av 

strålning och post-operativa 

komplikationer. 

Medel 

11 Notter, J. & 

Burnard, P. (2006). 

Storbritannien 

Att utforska och beskriva 

kvinnors uppfattningar och 

erfarenheter efter att ha 

genomgått en stomioperation. 

50 kvinnor intervjuades som alla 

tidigare deltagit i en större studie 

gällande livskvalitet efter att ha 

genomgått en stomioperation men 

bevarat tjock-och ändtarmen. 

Kvalitativ. 

Deskriptiv ansats, med semi-

strukturerade intervjuer. Alla 

intervjuer spelades in och 

transkriberades. 

Vissa deltagare kändes sig 

mindre kvinnliga men 

påpekade att sina makar var 

stöttande trots ljud och 

liknande från stomin. 

Minoriteten av deltagarna 

uttryckte att vissa av makarna 

ansåg stomin som motbjudande 

och inte ville röra de 

undertiden de hade sin stomi, 

och då än mindre ha ett sexliv. 

Hög 

12 McMullen, C.K., 

Hornbrook, M.C., 

Grant, M., 

Baldwin, C.M., 

Att undersöka de största 

hindren för patienter som 

överlevt långsiktig 

kolorektalcancer och erhållit 

178 deltagare (102 män och 76 

kvinnor) med stomi till följd av 

kolorektalcancer. 

Potentiella deltagare erbjöds att 

Kvalitativ. 

Tre typer av frågor från ”Ciy 

of Hope Quality of Life” 

frågeformulär (skalor, öppna 

Sexualitet och intimitet kan 

vara svårt i samband med en 

stomi. Deltagare beskrev 

djupgående förändringar kring 

Hög 
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Wendel, C.S., 

Mohler, 

M.J,…Krouse, R.S. 

(2008). 

USA 

stomi. delta via mail. De hittades på 

”Kaiser Permanente site” och 

metoden att samla in data var 

omfattande. 

frågor, semi-strukturerade 

frågor osv). Deltagarna blev 

erbjudna att svara via 

telefonen istället för 

skriftligt. Svaren 

transkriberades till en 

databas baserad på text. 

deras kroppsbild och genans 

gällande stomin som störde 

deras intima förhållanden. 

13 Neuman, H.B., 

Park, J., Fuzesi, S. 

& Temple, L.K. 

(2012). 

USA 

Att förstå och undersöka 

patienters som drabbats av 

rektalcancer och deras 

upplevelser av att leva med 

temporär ileostomi. 

26 patienter (14 män och 12 

kvinnor) som genomgått 

sfinkterbevarande operation och 

erhållit en temporär stomi till följd 

av rektalcancer. 

Kvalitativ. 

Ändamålsenligt urval med 

stomipatienter från en 

tidigare studie. 60 deltagare 

besvarade ett frågeformulär 

angående livskvalitet och 

tillfällig stomi. 26 av dessa 

informanter deltog även i 

kvalitativa intervjuer som 

transkriberades ordagrant. 

Patienter delgav att sexualiteten 

försvårades. En av deltagarna 

beskriv att denne inte kände sig 

sexig längre då det var en ”ful 

liten sak” du måste ha på din 

kropp. 

Hög 

 



  
 

 

De studier som inkluderades redovisas i Tabell 2. Fyra kategorier identifierades: 1) Förändrad 

självbild och kroppsuppfattning, (2) Osäkerhet och rädsla för andras reaktioner, (3) Minskat 

sexliv, och (4) Oförändrat sexliv.  

 

1. Förändrad självbild och kroppsuppfattning 

Flera deltagare från de olika studierna upplevde att deras sexualitet förändrats sedan de fått en 

stomi (Manderson, 2005; Kelly, 2002; Rozmovits & Ziebland, 2004; Ramirez et al., 2010; 

Erwin-Toth, 1999; Altschuler et al., 2009; Persson & Hellström, 2002; Savard & Woodgate, 

2008; Popek et al., 2010; Grant et al., 2011; Notter & Burnard, 2006; McMullen et al., 2008 

& Neuman, Park, Fuzesi, & Temple, 2012). Stomibehandlingen innebar omställningar i och 

med den förändrade kroppsliga funktionen och det nya utseendet (Manderson, 2005), och 

beskrevs som ett hot mot den sexuella identiteten (Rozmovits & Ziebland, 2004). Trots att 

stomioperationen i sig var hälsofrämjande medförde den konsekvenser hos deltagarna som 

ofta påverkade identitets- och kroppsuppfattningen negativt (Ramirez et al., 2010). Alla 

accepterade inte sin stomi och dess utseende (Manderson, 2005; McMullen et al., 2008; 

Rozmovitz & Ziebland, 2004 & Popek et al, 2010), och det var därför svårt att leva med den 

kroppsliga förändringen. Stomipåsen ansågs bland annat inte vara en naturlig del av kroppen 

(Erwin-Toth, 1999 & Kelly, 2002). Stomin medförde känslan av att vara oattraktiv 

(Manderson, 2005, Kelly, 2002; Rozmovits & Ziebland, 2004; Ramirez et al., 2010; Erwin-

Toth, 1999; Altschuler et al., 2010; Persson & Hellström, 2002; Savard & Woodgate; 2008; 

Popek et al., 2009; Grant et al., 2011; Notter & Burnard, 2006; McMullen et al., 2008 & 

Neuman et al., 2012), eftersom synen av bandageringen på magen upplevdes osexig (Neuman 

et al., 2012). En informant beskrev att hon ibland kunde titta ned på sin kropp och tänkt att 

den var en enda röra (Kelly, 1992). 

 

2. Osäkerhet och rädsla för andras reaktioner 

Stomioperationen medförde omvälvande förändringar som genans inför den andra partnern, 

vilket berörde både sexualitet och intimitet (McMullen et al., 2008). Informanter oroade sig 

över människors reaktioner på stomin (Altschuler et al., 2010), och ville därför inte visa den 

för andra i sin omgivning (Manderson, 2005; Kelly, 1992; Rozmovits & Ziebland, 2004; 

Ramirez et al., 2010; Erwin-Toth; 1999; Altschuler et al., 2009; Persson & Hellström, 2002; 

Savard & Woodgate, 2009; Popek et al., 2010; Grant et al., 2011; Notter & Burnard, 2006; 

McMullen et al., 2008 & Neuman et al., 2012). Vid avklädning täcktes därför stomipåsen 

över med hjälp utav handen (Rozmovits & Ziebland, 2004), trots att detta inte alltid räckte till 
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för att återfå känslan av att sexlivet var lika roligt som innan stomioperationen (Persson & 

Hellström, 2002). En make försökte att i största möjliga mån dölja sin stomi för sin fru, trots 

att han levt med stomi i 25 år och dennes fru var förstående och stöttande till den erhållna 

behandlingen (Rozmovitz & Ziebland, 2004). Stomin orsakade ängslan kring det egna 

utseendet, vilket i sin tur medförde osäkerhet kring hur andra uppfattade stomin (Notter & 

Burnard, 2006). Olika strategier utvecklades istället för att dölja kroppen, bland annat genom 

att bära lösa klänningar (Persson & Hellström, 2002) eller bära passande underkläder som 

täckte ärr och tarmavsnitt, samt att dämpa eller släcka belysningen (Notter & Burnard, 2006). 

Sex blev ett orosmoment i och med att påsen riskerade att lossna och orsaka läckage 

(Manderson, 2005), och därför genomfördes flera olika förberedelser inför sexuell aktivitet. 

En ny eller tömd stomipåse var bland annat viktigt att ha inför samlag (Ramirez et al., 2010).  

Intima situationer undveks ibland helt och hållet på grund av stomin (Popek et al., 2010). 

 

Deltagare upplevde rädsla för att bli avvisad eftersom stomin ibland kunde anses vara 

motbjudande och tabubelagd (Notter & Burnard, 2006). En kvinnlig informant berättade att 

en man hon träffat under en längre tid hade lämnat henne när de skulle vara intima för första 

gången då han upptäckt hennes stomi. Detta upplevdes som förödande, och kvinnan beslutade 

därför att aldrig mer visa sig naken för en man igen (Grant et al, 2011). Rädsla och osäkerhet 

rapporterades även i en annan studie, där bävan kring att berätta om stomin för den nya 

partner ansågs som mest besvärande eftersom ett avvisande kunde upplevas som sårade 

(Kelly, 1992). Att inleda ett förhållande ansågs vara svårare till följd av stomin (Popek et al., 

2010), och att avstå helt från att träffa potentiella partners var därför förekommande (Ramirez 

et al., 2010). Att tillfredsställa sig själv istället för att engagera sig i sexuella aktiviteter 

förekom, då deltagare inte behövde oroa sig för eventuella negativa reaktioner gällande 

stomin (Rozmovits & Ziebland, 2004). 

 

3. Minskat sexliv  

Stomin påverkade sexlivet negativt (Manderson, 2005; Kelly, 2002; Rozmovits & Ziebland, 

2004; Ramirez et al., 2010; Erwin-Toth, 1999; Altschuler et al., 2009; Popek et al., 2010; 

Grant et al., 2011; Notter & Burnard, 2006; McMullen et al., 2008 & Neuman et al., 2012), 

och berodde antingen på den stomiopererade personens eller partnerns inställning (Neuman et 

al., 2012). Personer med stomi ville inte längre delta i sexuella aktiviteter (Popek et al., 2010) 

på grund av minskad sexlust (Manderson, 2005 & Popek et al., 2010), och detta resulterade i 

att sexuella relationer försvårades både med eller utan en annan partner (Popek et al., 2010). 



 20 

Stomins påverkan på sexualiteten ansågs inte vara bra för kärlekslivet, och upplevdes därför 

som den största förlusten efter stomioperationen hos informanterna (Popek et al., 2010). En 

kvinna berättade att hennes make varit otrogen, och menade att hennes stomi varit en 

bidragande faktor till problem inom relationen (Altschuler et al., 2010).  

 

Partnern kunde uppleva stomin som skräckinjagande (Altschuler et al., 2009) och valde därför 

att inte röra sin make eller maka med stomi (Notter & Burnard, 2006). En manlig informant 

berättade att han inte haft sex med sin hustru sedan operationen (Rozmovitz & Ziebland, 

2004), medan andra deltagare kunnat återuppta sexlivet först då stomin accepterats av båda 

(Altschuler et al., 2009).  

 

4. Oförändrat sexliv 

Stomin begränsade inte alltid sexualiteten (Manderson, 2005; Rozmovitz & Ziebland, 2004; 

Notter & Burnard, 2006 & McMullen et al., 2008), utan hög ålder och andra biologiska 

orsaker rapporterades även vara vanliga bakomliggande faktorer (Ramirez et al., 2010). Att ha 

fungerande relationer var grundläggande för att kunna anpassa sig till sin stomi (McMullen et 

al., 2008), och därför valde deltagare medvetet att återgå till sitt normala sexliv (Rozmovits & 

Ziebland, 2004). Oavsett om den stomiopererade personen eller dennes partner upplevde 

negativ påverkan på det förändrade kroppsutseendet lät denne inte sexlivet påverkas (Notter 

& Burnard, 2006; Manderson, 2005) genom att exempelvis ignorera stomibandageringen 

(Manderson, 2005). 

DISKUSSION 

 

Sammanfattning av resultatet  

I föreliggande arbete har stomipatienters upplevelser kring deras sexualitet beskrivits. 

Resultatet visar att både män och kvinnor upplever flera olika omställningar i och med den 

förändrade kroppsliga funktionen och det nya utseendet (Manderson, 2005). Stomin medförde 

konsekvenser hos deltagarna som ofta påverkade identitets- och kroppsuppfattningen negativt 

(Ramirez et al., 2010), och deltagare hade därför svårt att acceptera sin stomi och dess 

utseende (Manderson, 2005; McMullen et al., 2008; Rozmovitz & Ziebland, 2004 & Popek et 

al, 2010). Sexlivet kunde påverkas i och med att stomin medförde rädsla och osäkerhet för 

andra människors reaktioner då själva stomin ansågs vara oattraktiv av både den 

stomiopererade och partnern (Manderson, 2005, Kelly, 2002; Rozmovits & Ziebland, 2004; 
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Ramirez et al., 2010; Erwin-Toth, 1999; Altschuler et al., 2010; Persson & Hellström, 2002; 

Savard & Woodgate; 2008; Popek et al., 2009; Grant et al., 2011; Notter & Burnard, 2006; 

McMullen et al., 2008 & Neuman et al., 2012). Även oförändrat sexliv förekom (Manderson, 

2005; Rozmovitz & Ziebland, 2004; Notter & Burnard, 2006 & McMullen et al., 2008). 

 

Resultatdiskussion 

Denna litteraturstudie visar att en stomi kan påverka sexualiteten (Manderson, 2005; Kelly, 

2002; Rozmovits & Ziebland, 2004; Ramirez et al., 2010; Erwin-Toth, 1999; Altschuler et al., 

2009; Persson & Hellström, 2002; Savard & Woodgate, 2008; Popek et al., 2010; Grant et al., 

2011; Notter & Burnard, 2006; McMullen et al., 2008 & Neuman, Park, Fuzesi, & Temple, 

2012). Syftet med stomin är att främja patientens hälsa genom att bota sjukdom eller lindra 

symtom (Black, 2004), vilket ibland gör denna typ av kroppsliga konstruktion livsnödvändig. 

Den som är i behov av stomi kan därmed inte alltid välja en alternativ lösning, och valet blir 

således inte självvalt. Sexualiteten har stor betydelse i livet (Statens folkhälsoinstitut, 2012). 

Det är därför viktigt att sjuksköterskan i sin profession utövar yrket på ett sätt som hjälper 

patienten att återfå välmående, då stomin i sig rapporteras medföra en negativ påverkan på 

sexualiteten (Nilsson, Kock, Kylberg, Myrvold & Palselius, 1981). 

 

1. Förändrad självbild och kroppsuppfattning 

Att få en stomi kunde påverka sexualiteten (Berndtsson, Lindholm & Ekman, 2005), och att 

anpassa sig till en förändrad kropp var en utmaning för många som genomgått en 

stomioperation (Manderson, 2005). Stomipåsens nya utseende accepterades inte alltid trots att 

den främjade hälsan (Manderson, 2005; McMullen et al., 2008; Rozmovitz & Ziebland, 2004 

& Popek et al, 2010), då stomipåsen inte ansågs vara en naturlig del av kroppen (Erwin-Toth, 

1999 & Kelly, 2002). Kroppsbilden handlar om hur individer ser sig själva och vilken attityd 

de har mot sin kropp (Weerakoon, 2001). En förändrad kroppsuppfattning beror på kroppens 

utseende, ideal och presentation (Williams, 2012) och en konflikt mellan dessa tre faktorer 

leder till obalans. Detta kan medföra negativa konsekvenser på både självbild och 

kroppsuppfattning, vilket kan leda till att stomipatienter ofta upplever mer nedstämdhet, 

restriktioner i det sociala livet och större sexuella problem än personer som inte har stomi 

(Sprangers, Taal, Aaronson & te Velde, 1995).  

 

Fysiska förändringar i och med sjukdom kan påverka det kroppsliga idealet, som grundar sig i 

samhällets förväntade syn på individen och hur denne skall agera (Williams, 2012). Kvinnor 
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har generellt sett en sämre kroppsuppfattning än män (Dyer et al., 2014) vilket kan leda till att 

de har svårare att acceptera och hantera en kroppslig förändring. Även män påverkas av 

media och dess framställning av skönhet (Agliata & Tanntleff-Dunn, 2004), varför det är av 

vikt att se till varje individs upplevelse oavsett kön. Det handlar om hur personen i fråga 

påverkas psykiskt av kroppens fysiska förändring. Att uppfatta den egna kroppen som 

oattraktiv är därmed någonting som måste justeras eller kompenseras för att individen ska 

kunna känna tillfredsställelse (Manderson, 2005, Kelly, 2002; Rozmovits & Ziebland, 2004; 

Ramirez et al., 2010; Erwin-Toth, 1999; Altschuler et al., 2010; Persson & Hellström, 2002; 

Savard & Woodgate; 2008; Popek et al., 2009; Grant et al., 2011; Notter & Burnard, 2006; 

McMullen et al., 2008 & Neuman et al., 2012). 

 

Känslan av att inte längre vara attraktiv har även rapporterats av andra undersökningsgrupper 

(Gilbert, Ussher & Perz, 2010), vilket styrker den kroppsliga förändringens negativa påverkan 

på livskvaliteten. Stomipatienten har utöver tillkomsten av stomin förlorat en viktig funktion i 

och med förändrade avföringsvanor, vilket också kan leda till nedstämdhet. Kvinnor som 

erhållit stomi upplevde att träffa nya potentiella partners var påfrestande då de var rädda för 

negativa reaktioner kring stomin (Kelly, 2002) och diskuterade tankar som att känna sig 

nedstämda till följd av denna, vilket männen inte nämnde (Grant et al., 2011). Detta kan bero 

på att den mediala självbilden om det kvinnliga och manliga kroppsidealet framställs olika. 

Flickor tenderar att vilja gå ner i vikt och ha en smalare kropp, medan killar överlag visar sig 

vara mer nöjda med sin kropp trots övervikt (del Mar Bibiloni, Pich, Pons & Tur, 2013). Detta 

kan relateras till män som upplevde lite eller inga svårigheter alls att anpassa sig till sin stomi 

(Grant et al., 2011), då de rapporterades ha en mer positiv kroppsuppfattning än kvinnor 

(Dyer, Mayer-Eckhard, White & Alpers, 2014). När kvinnor jämför sig själva med det 

Mediala kroppsidealet uppstår en skillnad mellan deras verkliga skönhet i jämförelse med 

medias uppfattning, vilket kan leda till att de blir missnöjda med sin egen kropp (Posavac, 

Posavac & Weigel., 2001). Det olika könens kroppsideal skiljer sig åt, men båda frambringar 

komplex. Idealen påverkar de flesta individer i någon grad, och är därför viktigt att belysa.  

 

Sjuksköterskan vårdar patienter i stunder av ohälsa, smärta, rädsla och sorg (Benner & 

Wrubel, 1989). Att lida är en kamp mellan hopp och hopplöshet, som kräver att hoppet tar 

över för att människan skall finna en mening i sitt lidande (Eriksson, 1994). Att få bristfällig 

information gällande stomioperationen förekom hos stomiopererade patienter (Campos-

Barnabe & Queiroz-Dell’Acqua, 2008), vilket kan resultera i upplevelser som att inte få 
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tillräckligt med stöd. Detta kan leda till nedstämdhet och onödigt vårdlidande som kan ha en 

negativ inverka på livskvaliteten (Eriksson, 1994), vilket argumenterar för att detta måste tas i 

beaktning vid stomioperationer oavsett kön.  

 

2. Osäkerhet och rädsla inför andras reaktioner 

Stomioperationen medförde omvälvande förändringar som genans inför den andra partnern, 

vilket berörde både sexualitet och intimitet (McMullen et al., 2008). Informanter oroade sig 

över människors reaktioner på stomin (Altschuler et al., 2010) och ville därför inte visa den 

för andra i sin omgivning (Manderson, 2005; Kelly, 1992; Rozmovits & Ziebland, 2004; 

Ramirez et al., 2010; Erwin-Toth; 1999; Altschuler et al., 2009; Persson & Hellström, 2002; 

Savard & Woodgate, 2009; Popek et al., 2010; Grant et al., 2011; Notter & Burnard, 2006; 

McMullen et al., 2008 & Neuman et al., 2012). Då en stomi påverkar personer att genomgå en 

djup personlig förändring, både till utseendet och känslolivet (Campos-Barnabe & Queiroz-

Dell’Acqua, 2008; Manderson, 2005) är det bra att ha olika strategier för att klara av det 

dagliga livet och dess förändringar. Mishel och Clayton (2003) menar att ovisshet uppstår när 

patienter har svårt att se en mening med händelserna kring sin sjukdom eller när de upplever 

situationen som oförutsägbar (Danielsen, Soerensen, Burcharth & Rosenberg, 2012). Detta 

kan kopplas till då en person erhåller en stomi vilket kan leda till stress, som är upplevelsen 

av att situationer och meningsfullhet störs och inte fungerar som tidigare (Benner & Wrubel, 

1989). Begreppet coping handlar om hur väl känslomässigt stressande situationer hanteras 

individuellt och anses inte vara en behandling mot stress, utan ett hjälpmedel för hantering av 

den (Benner & Wrubel, 1989). Olika coping-strategier fanns för personer som erhållit stomi. 

Att fly eller undvika att tänka på sin stomi genom att exempelvis röka, gråta, äta, sova eller 

överreagera var det vanligaste beteendet för personer med temporära stomier, och även det 

mest ineffektiva (Conceição de Gouveia Santos, Chaves & Kimura, 2006). Det fungerade 

bättre att hantera den känslomässiga stressen genom att prata med andra som upplevt hur det 

var eller är att leva med en stomi för att normalisera känslan (Danielsen et al., 2012; Piwonka 

& Merino, 1999). Detta bidrog till att informanterna anpassade sig bättre psykosocialt till 

följd av det sociala stödet (Conceição de Gouveia Santos, Chaves & Kimura, 2006; Piwonka 

& Merino, 1999).  

 

Det är lätt att förbise familjemedlemmar när någon närstående till dem drabbats av sjukdom, 

och det är därför viktigt att involvera dem i vården (Wright, Watson & Bell, 2002). Det kan 

vara nödvändigt att involvera patientens eventuella partner i samband med stomioperationer. 



 24 

Patienter med stomi brukar både under och efter sjukvårdstiden ha kontakt med en 

stomiterapeut, det vill säga en sjuksköterska som specialiserat sig på stomier. Det ges 

emellertid inte alltid grundläggande information kring sexualitet, utan patienten får själv ta 

upp detta med stomiterapeuten vid behov (Drevin & Olofsson, 2010).  

 

3. Minskat sexliv och 4. Oförändrat sexliv 

Majoriteten vetenskapliga artiklar i denna litteraturstudie rapporterade att stomin påverkade 

sexlivet negativt (Manderson, 2005; Kelly, 2002; Rozmovits & Ziebland, 2004; Ramirez et 

al., 2010; Erwin-Toth, 1999; Altschuler et al., 2009; Popek et al., 2010; Grant et al., 2011; 

Notter & Burnard, 2006; McMullen et al., 2008 & Neuman et al., 2012). Såväl den 

stomiopererade personen som partnern inom relationen kunde uppleva stomibandageringen 

som ett hinder, och därför undvek vissa intima situationer helt (Popek et al., 2010). Patienter 

som känner stöd av sjuksköterskan upplever färre stomirelaterade problem, bland annat 

problem rörande sexualiteten (Brown & Randle, 2005). Därmed kan sjuksköterskan i sin 

profession, med sin kunskap inom medicin och omvårdnad, informera patienten och anhöriga 

om eventuella sexuella komplikationer som kan uppstå i ett senare förlopp.  

 

I de artiklar som valts ut för bearbetning framgår det inte vilken mängd information som 

stomipatienterna fått erhålla i och med stomikonstruktion. Information är en viktig faktor som 

kan påverka patientens hälsa, följsamhet till vård samt stomioperationens efterföljande 

förlopp. Stomin begränsade dock inte alltid sexualiteten (Manderson, 2005; Rozmovitz & 

Ziebland, 2004; Notter & Burnard, 2006 & McMullen et al., 2008), utan deltagare uppgav 

även att sexlivet var oförändrat jämfört med innan operationen. Dessa informanter kan 

möjligen ha fått mer information om de konsekvenser som en stomi kan medföra, vilket lett 

till att de varit mer förberedda på förändringen.  

 

Det är viktigt att försonas med tanken av att ha en stomi (Wiklund Gustin, 2012) för att kunna 

uppnå en känsla av acceptans och inte undvika intima situationer (Popek et al., 2010). 

Personer accepterade sin stomi när det var det enda alternativet de fick och uppskattade att de 

var vid liv och blivit av med fysiska smärtor (Campos-Barnabe & Queiroz-Dell’Acqua, 2008; 

Grant et al., 2011; Kelly., 1992; McMullen et al., 2008; Popek et al., 2010 & Ramirez et al., 

2010).  Att bli mer fysiskt frisk ledde emellertid inte alltid till acceptans (Manderson, 2005; 

McMullen et al., 2008; Rozmovitz & Ziebland, 2004 & Popek et al, 2010), och 

sjuksköterskan måste i sådana situationer vägleda och stödja patienten till välmående. Att 
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stötta, finnas till och informera är en viktig del av sjuksköterskans arbete och med denna hjälp 

kan förhoppningsvis acceptans uppnås gällande sexualiteten efter en stomioperation.  

 

Metoddiskussion 

Att använda litteraturstudie som metod ansågs vara fungerande för att besvara syftet då data 

sammanställs till en gemensam enhet (Friberg, 2012a). Då det redan finns originalartiklar 

skrivna på området är litteraturstudie ett lämpligt val av metoddesign för att kunna ge en 

översiktlig syn utifrån den kunskap som redan finns. 

  

Kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes efter protokoll av William & Stoltz (2011) och 

ansågs kunna svara bra på om artiklarna hade tillräckligt hög kvalitet. Denna 

kvalitetsbedömning behandlar alla delar som ingår i en studie, och gav därför en bra 

uppfattning om materialet var relevant för det föreliggande arbetet. Populationen belystes på 

ett sådant sätt där relevans och det strategiska urvalet ifrågasattes, och även om ett etiskt 

resonemang förelåg. Om en empirisk studie granskats av en etisk kommitté eller liknande 

ansågs detta vara värdefullt. Huvudfynd som ansetts vara betydande i studien beskrevs i 

fritext. Inga ledande frågor fanns angivna, vilket kunde leda till tolkningsfel. Avslutningsvis 

bedömdes artiklarna kvalitet med ”Hög”, ”Medel” eller ”Låg”. Även detta kan ha lett till 

felrapportering, eftersom författarna själva får göra en bedömning av materialet. Denna 

uppskattning kan ha baserat sig på innehåll som ansetts kunna tillföra någonting betydande 

för litteraturstudien, och därmed kan viktiga aspekter av kvalitetsbedömningen ha förbisetts. 

Att välja information som får ingå i arbetet kan ha stor inverkan på det slutgiltiga 

resonemanget, och därigenom kan annan viktig data ha fallit bort. Informationen kan ha 

berört ämnet sexualitet, exempelvis kroppsuppfattning och smärtupplevelser, men att det inte 

var direkt relaterade till stomioperationen.   

 

Inklusionskriterierna involverade studier som beskrev upplevelser kring stomi och sexualitet 

utifrån kvalitativ metodik. På grund av begränsat antal artiklar, som hade samma syfte som 

föreliggande litteraturstudie, inkluderades alla relevanta studier oavsett publiceringsår och 

stomityp. Förändringar i operationsteknik, skötsel av stomier, samhällsnormer samt 

omvårdnad kan ha gjorts att det finns skillnader över tid i hur sexualiteten upplevs vara efter 

att ha fått en stomi. WHOs definition av sexualitet innefattar både den psykiska och fysiska 

hälsan (2002). Att använda denna definition som ett inklusionskriterie hade varit att föredra, 

eftersom att alla artiklar på detta vis skulle ha utgått från samma betydelse av ordet sexualitet. 
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Överlag valde artiklar emellertid att inte tolka begreppet sexualitet utifrån WHO, och därför 

kunde inte definitionen appliceras då för liten mängd data skulle råda.  

 

Populationsmängden varierade i studierna, men bedömdes inte påverka litteraturstudiens 

evidens. Antalet deltagare i de olika inkluderade studierna varierade från endast sex personer 

upp till över 170 deltagare. Kritik har riktats mot litteraturöversikter då de endast innehåller 

en begränsad mängd relevant forskning eller att risken för selektivt urval av data förekommer 

(Friberg, 2012a). Detta är ett tänkbart bias som måste räknas in i analysarbetet kring en 

litteraturöversikt, och så även i denna studie. Material som svarat på studiens resultat 

inkluderades utifrån författarnas bedömning. Text som indirekt handlade om ämnet sexualitet 

och stomi valdes medvetet bort för att undvika egentolkning av fenomenet, men kan i själva 

verket ha haft stort värde i resultatet. De egenvalda sökorden kan också haft betydelse i 

urvalet av artiklar då de kan ha begränsat antalet sökträffar.  

 

Studier inkluderade i litteraturöversikten studerade främst fenomenet från ett kvinnligt 

perspektiv, vilket ansågs vara en svaghet i arbetet. Åldersspridningen i artiklarna var stor då 

åldersintervallet varierade från 18 år upp till över 80 år, främst medelålders kvinnor, vilket 

gjorde att upplevelsen av sexualiteten även påverkades av förändringar relaterat till ålder, 

mognad, och andra sjukdomar. Även detta kan anses vara en svaghet i studien, då den inriktar 

sig på spridda populationer. Studierna medför emellertid större bredd av reflektioner och svar 

när deltagarantalet och dess karakteristika varierar. Studiens bakomliggande syfte var 

specifikt, då den endast gällde patientens sexualitet och inte andra fenomen relaterat till detta. 

Sexualiteten är komplex i sig och berörs av ett flertal faktorer, men då syftet var relativt smalt 

var upplevdes det svårt att svara på sådant som endast berörde sexualiteten. Detta ledde till att 

ett flertal indirekta beskrivningar gällande sexualiteten exkluderades. Det finns alltid en risk 

för systematiska fel, så kallad bias, under analysen. Detta innebär att förutfattade meningar i 

sin tur skulle kunna påverka resultatet (Forsberg & Wengström, 2013). Att översätta engelska 

studier kan ha medfört syftningsfel till följd av sämre översatta formuleringar och 

misstolkningar. Ibland kunde det vara svårt att avgöra om en studie kunde inkluderas i 

litteraturstudien eller inte då vissa handlade om ämnen som indirekt hade med sexualitet att 

göra. I de fallen gjordes bedömningen utifrån WHOs (2002) definition av sexualitet. De 

studier och resultat som inte passade in exkluderades. Då två personer studerade artiklarnas 

resultat minskades dock risken för bias.   
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Sexualitet är ett ord som människor kan tolka och uppfatta på varierande sätt. Begreppet kan 

ha betytt olika saker för de personer som deltagit i de olika studierna, och därigenom kan 

resultatet ha presenterats på ett felaktigt sätt. Det går inte att avläsa huruvida sexualitet har 

definierats som begrepp då de olika empiriska studierna har genomförts, och därmed finns 

risk för fritolkning. Exempelvis kan de personer som inte upplevt förändrad sexualitet ha 

grundat sitt ställningstagande på antalet samlag. Sexualitet innebär emellertid mycket mera, 

och definitionen inkluderar även tankar och känslor som leder till behovet av att känna 

exempelvis kärlek och närhet (WHO, 2002). Sexualitet innefattar således inte bara den fysiska 

beröringen, utan även lusten och viljan att ha sex, vilket deltagarna kan ha förbisett och inte 

tagit hänsyn till. Informanterna kan även ha varit olika mycket sexuellt aktiva innan 

stomioperation, vilket i sin tur leder till att deltagarna har varierande mått att uppskatta 

utifrån.  

 

En svaghet med litteraturstudier är att redan granskad data förekommer och mindre rådata 

finns tillgänglig att bearbeta. Detta gör det svårare att välja ut information som är specifik och 

relevant för studien (Friberg, 2012b). Även risken för feltolkningar förekommer när data 

redan analyserats då författare redan valt att utesluta material (Friberg, 2012b). Flera aspekter, 

som skulle ha belyst de mer positiva sidorna av att erhålla stomi, hade varit intressant att 

inkludera i studien, men på grund av litet artikelutbud med kvalitativ metod var denna 

redovisning mer begränsad. 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör etiska överväganden göras gällande urval av vilka 

artiklar som skall inkluderas. Då inte samtliga artiklar blivit granskade av en etisk kommitté 

var det svårare att bedöma om de kunde inkluderas i studien. Endast artiklar som beskrev 

upplevelser kring stomi och sexualitet inkluderades, vilket är en individuell upplevelse. 

Ansågs det att studierna inte orsakat någon betydande skada på deltagarna inkluderades dessa 

i litteraturöversikten.  

  

Kliniska implikationer  

Patienter som genomgått en stomioperation behöver få möjligheten till en individanpassad 

information gällande sexualiteten. Då det står beskrivet i sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) att i professionen kunna identifiera individuella 

omvårdnadsbehov bör även problemområdet sexualitet belysas och lyftas fram. Det behövs 

kunskap för all vårdpersonal som kommer i kontakt med patienter med stomi gällande 
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upplevelser av sexualitet efter att ha fått en stomi. Utbildning bör erbjudas vårdpersonal och 

riktlinjer bör vara anpassade för att tillgodose patienters behov av information och stöd kring 

ändrad sexualitet i samband med stomioperation. Denna litteraturstudie kan därför användas i 

det arbetet för att ge sjuksköterskor och annan vårdpersonal mer kunskap på området. 

  

Slutsats 

Att erhålla stomi påverkar sexualiteten. Många deltagare upplevde att deras sexualitet 

förändrats efter att de fått en stomi, och att självbilden och kroppsuppfattningen påverkades. 

Det framkom att deltagare undvek att inleda intima relationer för att undvika negativa 

reaktioner kring stomin och det rapporterades att informanter ibland avstod helt från sexuella 

aktiviteter. Det framkom även att stomin inte alltid var ett hinder för sexuella relationer. Då 

en stomioperation kan påverka sexualiteten på olika sätt är det viktigt för vårdpersonal att 

uppmärksamma detta för att kunna ge stomipatienter bästa möjliga stöd och råd.  
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