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SAMMANFATTNING 
 
Tidigare studier visar att delaktighet är en förutsättning för lärande. Det finns olika sätt att 

främja delaktighet men mest framträdande är inverkan av personal och individuell 

anpassning. Syftet med denna studie var att identifiera och beskriva olika sätt som personer 

som fått en stomi uppfattar egen delaktighet under stomiträning på sjukhus. Syftet kunde 

besvaras med hjälp av intervjuer med öppna frågor och fenomenografisk analys av insamlat 

data. Elva personer som har fått stomi och stomitränat intervjuades. I analysen framkom fyra 

olika kategorier som beskriver uppfattning av delaktighet under stomiträning: A) Att få vara 

med och se, B) Att få göra själv, C) Att bli handledd av en kunnig personal, D) Att ha 

möjlighet att få bestämma själv. De olika sätten att uppfatta delaktighet på visar en variation 

från att vilja inta en passiv roll i stomiträningen till att vara aktiv och själv fatta beslut om hur 

stomiträningen skall planeras. Resultatet visar också att personen själv kan ha ett eller flera 

sätt att uppfatta sig delaktig på men där ett av dem är mer dominant än de andra.  

 

Nyckelord: Patientdelaktighet, stomiträning, fenomenografi, intervjustudie. 

 

ABSTRACT  
 

Previous studies showed that participation is a prerequisite for learning. There are various 

ways to promote participation but the most prominent is the influence of caregivers and 

individual adaptation.The aim of this study was to identify and describe different ways which 

persons who underwent a surgery resulting into a stoma to understand theirs own participation 

during training with the stoma in a hospital. Interviews with open questions and 

phenomenography analysis was used to answer the aim. Eleven persons who have got an 

ostomy and stoma trained was interviewed.The analyse resulted in four different categories of 

describing understanding of participation during training with a stoma: A) To participate by 

watching, B) To do it myself, C) To be supervised by competent caregivers, D) To have the 

possibility to decide for myself. These different ways to understand participation shows a 

variety from wanting to have a passive role in the training with a stoma till being active and 

make own decisions in planning for the training. The result also shows that one person can 

have one or more ways of understanding participation but one of those ways is more dominant 

than other. 

 

Keywords: Paitient participation, stoma training, phenomenografy, interview study. 
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1. INLEDNING 

Kirurgisk vård innefattar vård och behandling av personer före och efter en operation. 

Anläggande av en tarmstomi innebär att en del av tarmen förs ut genom bukväggen. Detta görs 

på grund av att tarmtömning den naturliga vägen av någon anledning inte längre är möjlig.  

Den postoperativa återhämtningen vid denna typ av operation som resulterar i en tarmstomi 

innefattar både psykisk och fysisk rehabilitering (Toth, 2006). Nya vanor och rutiner ska 

bearbetas, accepteras och läras in. För att personen efter operationen ska kunna hantera sin 

stomi krävs träning. Postoperativt bör stomiträning ske med erfaren personal och stomiterapeut 

där personen som opererats får undervisning i hur en stomi skall skötas. Undervisning av 

personal som inte har tillräcklig erfarenhet medför att personens behov av utbildning och stöd 

inte kan tillgodoses (Toth, 2006).  

 

Personens delaktighet är en förutsättning för att denne ska kunna lära sig hantera sin stomi. Att 

tidigt involveras i stomihanteringen och bli delaktig är en förutsättning att lyckas lära sig (Toth, 

2006). Mål för vad som skall uppnås med lärandet skall sättas av sjuksköterska och personen 

tillsammans för att motivera och ge personen en känsla av ansvar för lärandet (Lejsgaard-

Christensen & Huus-Jensen, 2009). 

 

2. BAKGRUND 

Sjuksköterskans värdegrund utgår från humanistisk människosyn där grundläggande antagande 

är att omvårdnad sker på personnivå (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). Patientlagen (SFS, 

2014:821) stärker och tydliggör patientens ställning och främjar patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Vård- och behandlingsåtgärder skall utgå från patientens 

önskemål och individuella förutsättningar. Patienten skall ses som en person som behöver vara 

delaktig i sin vård för att möjliggöra vad lagen säger.  

 

Idag pågår inom vården en utveckling av personcentrerad vård som innebär en strävan att 

synliggöra hela personen med hänsyn till dennes uppfattning och tolkning av sjukdom och 

ohälsa (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). Vården frångår därmed en identifiering som 

patient med en diagnos och öppnar istället upp för personens unika existentiella, sociala och 

psykiska behov och ett utvidgat perspektiv som inkluderar även anhöriga och patientens 

livssituation.  
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Personcentrerad vård är att involvera personen som en aktiv part i sin vård och i 

beslutsprocesser och därmed bli delaktig (Ekman et al., 2011). En personcentrerad vård bidrar 

till en tydligare överenskommelse mellan patient och vårdare angående vårdplan, ger bättre 

resultat på hälsa för patienten och ökad känsla av att vara tillfreds.  

 

För att uppnå en personcentrerad vård behöver patient och vårdare lyssna på varandra och delge 

varandra information, erfarenheter och upplevelser för att skapa en relation. Patientens syn på 

sjukdom, symtom, livssituation och påverkan på sitt liv skall vara i fokus för beslut angående 

vård och åtgärder. Dokumentation av patientens övertygelser, värderingar och preferenser 

säkrar kontinuiteten i dennes personcentrerade vård och skall vara jämställt med all annan 

dokumentation (Ekman et al., 2011).   

 

2.1 Forskning om delaktighet. 

Delaktighet kan uppnås i en miljö som är tillåtande, stödjande och trygg där personen upplever 

sig trodd på och kunnig och där sjuksköterskan tillvaratar personens kunskaper (Kitson, 

Conroy, Kuluski, Locock, & Lyons, 2013; Larsson, 2008). Med rätt anpassad information, 

muntlig som skriftlig, kan personen bli motiverad och engagerad i sin egen vård (Larsson, 

2008) och tillsammans med tid och utrymme för att ställa frågor bidra till känslan av kontroll 

och att känna sig tillfreds (Lithner, 2014). Sjuksköterskornas strategier för förbättring har 

identifierats i följande områden: att bygga upp närmare samarbete, att lära känna personen och 

förstärka förmåga till egenvård (Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2009). En studie av 

Beaver och medarbetare (2010) visade att personer med erhållen stomi ansåg att sjuksköterskan 

var den som gav mest stöd under vårdtiden och gav information som var anpassad till varje 

individs nivå av förståelse. Avsaknad av information kan omvänt leda till att personen inte kan 

ta beslut, får svårare att samarbeta (Larsson, 2008) samt att känslor av oro och osäkerhet 

eskalerar (Lithner, 2014) vilket försvårar personens delaktighet i vården.  

 

I en studie på en avdelning för kolorektal kirurgi, visar sig delaktigheten ofta styras och 

begränsas av vad vårdpersonal presenterar för alternativ gällande behandling och 

omvårdnadsåtgärder (Beaver et al., 2007). Patienterna behöver en tydlig, lättförståelig och 

exakt information för att vara delaktig men förlitar sig ändå ofta på vad vårdpersonal tycker 

med anledning att de anses ha mest kunskap som ligger till grund för besluten. Gällande beslut 
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rörande bland annat handhavande av stomi visar studien att patienterna hade något enklare att 

vara delaktig än vid medicinska åtgärder (Beaver et al., 2007).  

 

Faktorer som hindrar delaktighet hos patienter är otillräcklig kunskap, låg självkänsla, 

överväldigande sjukdomskänsla samt om sjuksköterskan har dominant beteende, ointresse, brist 

på empati och använder för mycket fackligt språk (Florin, Ehrenberg & Ehnfors, 2008; Larsson 

et al., 2011).  

 

En studie av Simmons och medarbetare (2007) visar på stark korrelation mellan att själv kunna 

sköta sin stomi och både acceptans av stomin och personliga relationer. Acceptans av stomi 

beskrivs i en annan studie (Krouse et al., 2009) som den största utmaningen med att få en 

stomi. 

 

I en studie av Jangland och medarbetare (2012) använde vårdteamet särskilda kort för att 

förbättra personens delaktighet i sin vård. Där fick personen skriva vad som uppfattades som 

viktigt att få svar på eller lyfta angående dennes vård. Personerna skrev sådant de annars inte 

skulle berättat och därmed ökades delaktigheten.  Att använda sig av olika verktyg för att öka 

delaktigheten styrker även Lo och medarbetare (2010) i sin studie som skildrar multimediell 

utbildning med fördel för patientdelaktigheten i den inneliggande eftervården hos personer som 

genom operation fått en stomi. Genom att frångå rutinen att ge muntlig information och 

broschyr till personerna angående stomivård och lägga till videor och bilder visade sig 

personernas kunskaper öka och förbättrade attityden och självförtroendet i avseende att själv 

sköta sin stomi. Dock är information i form av broschyrer och folders viktiga och till stor hjälp 

för personer som ska eller har genomgått kirurgi som inkluderar anläggande av stomi (Beaver 

et.al, 2010). I samma studie uttrycker personer med stomi att det är lärorikt att själv få prova sig 

fram och lära från egna misstag som ett viktigt komplement till den information angående 

stomiskötsel som personal ger.    

 

2.2 Forskning om undervisning i hantering av stomi. 

Danielsen och medarbetare (2012) kan i sin studie visa att personer som opererats med stomi 

föredrar stomiundervisning i grupp. Undervisning av en person som själv har stomi är positivt 

för att ta del av erfarenheter som kan vara behjälpliga (Danielsen et al, 2012, Kjaersgaard 

Danielsen & Rosenberg, 2014). Danielsen och medarbetare (2012) menar att själv börja hantera 
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sin stomi ses som en början till att acceptera situationen. Simmons och medarbetare (2007) 

visar i sin studie att de som accepterat sin stomi kan hantera den på ett smidigare sätt och att en 

relation finns mellan acceptans av sin stomi och återanpassning till dagliga livet som det var 

innan operationen.  

 

De personer som innan operation fått träna hemma på att byta påse med hjälp av träningskit, 

visar en tidigare och aktivare delaktighet vid postoperativa stomiträningar (Burch & Slater, 

2012). Fler studier pekar på att undervisning av stomiterapeut har en positiv inverkan i flera 

aspekter (praktiska och emotionella), i rehabilitering efter operation med anläggande av stomi, 

(Beaver et al, 2010; Kjaergaard & Rosenberg, 2014; Toth, 2006). 

 

 2.3 Teoretisk referensram 

Den teoretiska utgångspunkten  består av följande delar: Fundamentals of care (Kitson, Muntlin 

Athlin & Conroy, 2014), begreppet ”Patientdelaktighet” (Eldh, 2006) samt ”Lärande” (Marton 

& Booth, 2000). Dessa beskrivs kort nedan.  

 

The Fundamentals of Care (Kitson et al., 2014) är ett teoretiskt ramverk som har utvecklats de 

sista åren och har sin kunskapsbas Defining the Fundamentals of Care av Kitson och 

medarbetare (2010) där de fundamentala behoven först kartlagts. Både internationellt och i 

Sverige pågår en rad forskningsprojekt för att testa det. Ramverket beskriver i flera 

dimensioner patientens behov av att vara involverad i sin vård och tillsammans med vårdare 

sätta mål som en del av vårdrelationen. Patienten skall ses som en person som skall behandlas 

med respekt, känna sig trygg, få fysiska och psykiska behov tillfredställda och bli involverad i 

sin vård. Den som vårdar fokuserar på patienten och ser dennes behov av egen vård utifrån 

dennes perspektiv och hjälper patienten förstå sitt tillstånd och bearbeta förlust av 

självständighet. Behov som patienten tidigare rutinmässigt klarat självständigt men 

inneliggande behöver hjälp med, som exempelvis dusch och toalettbesök, kan bli något som är 

både utmanande och generande. Detta kan för sjuksköterskor vara något som uppfattas kunna 

göras utan speciella färdigheter men utifrån patientens perspektiv uppfattas som annorlunda. 

Patienten behöver känna att den som vårdar involverar patienten i dennes vård, ger trygghet 

och stöttar i att patienten uppnår sina mål och inte tappar hoppet eller viljan.  
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Delaktighet definieras utifrån Eldh (2006) som menar att delaktighet uppnås när personen 

känner sig informerad på ett sätt så denne förstår ämnet och situationen, när denne får möjlighet 

till att själv utföra vårdhandlingar och ta beslut utifrån egna värderingar. Vidare har  icke 

delaktighet definierats som när det för personen uppstår situationer där han eller hon inte har 

kontroll, inte förstår och/eller vid avsaknad av vårdrelation. Även då personen blir tillsagd vad 

denne ska göra och hur, utan hänsyn till personens unika situation och åsikt uppfattas av 

personen en icke delaktighet. Att känna sig icke delaktig innebär enligt Eldh (2006) för 

personen att känna sig som en diagnos och ett problem som skall lösas.  

 

Då en person blir delaktig öppnas möjligheten för honom eller henne att lära. Marton och 

Booth (2000) har studerat lärande och påvisar sex olika uppfattningar av lärande: utöka sin 

kunskap; memorera och återge; tillämpa; förstå; se på något på ett annat sätt och förändras som 

människa. Lärande erfars olika av olika personer. Forskarna har även studerat variation i 

lärande. Genom variation i lärande drivs utvecklingen framåt, nya perspektiv skapas och 

människa ser nya möjligheter och lösningar som tidigare setts som begränsningar. Den lärande 

lär sig att reflektera över ett fenomen och upptäcka olika aspekter av detta fenomen på ett sätt 

som denne inte tidigare har gjort. 

 

2.4 Problemformulering  

För att genomföra moment där delaktighet är önskvärd eller en förutsättning för personens 

lärande och framtida dagliga liv krävs att personen tillåts och uppmuntras att vara delaktig. Det 

krävs från all inblandad vårdpersonal som närvarar vid momentet att ha insikt om sitt eget 

beteende, att inte föregå personen och att erbjuda ett upplägg som passar utifrån dennes 

livsvärld, personliga förutsättningar, värderingar och vilja att delta. Vårdpersonal med uppdrag 

att undervisa i hantering av stomi behöver mer kunskap om i vilka situationer de berörda 

personerna uppfattar sig som delaktiga, vilka situationer som är främjande och vilka som är 

hämmande för personernas delaktighet. För att kunna göra stomiträningen individanpassad och 

skapa de bästa förutsättningarna för varje persons delaktighet krävs det mer kunskap om när 

personerna uppfattar sig som delaktiga.  

2.5 Syfte 

Syfte var att identifiera och beskriva olika sätt som personer som fått en stomi uppfattar egen 

delaktighet under stomiträning på sjukhus.   
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3. METOD 

3.1 Design  

Kvalitativ deskriptiv design med fenomenografisk analysmetod.  

 

För att kunna uppnå syftet valdes fenomenografi som analysmetod eftersom metoden är lämpad 

för att kartlägga olika sätt att uppfatta ett fenomen eller ett begrepp bland människor utifrån 

deras erfarenhet (Marton & Booth, 2000). Inom fenomenografi studerar forskaren hur ett 

fenomen förstås av människor och är inte riktat mot fenomenet i sig. Enligt fenomenografi 

förstås ett fenomen på ett begränsat antal sätt av en grupp människor (Barnard, McCosker & 

Gerber, 1999; Marton & Booth, 2000). Om vi vill förstå bättre vad som finns bakom olika sätt 

att agera i relation till ett definierat fenomen inom en grupp människor, bör vi studera olika sätt 

som människorna uppfattar det på. Fenomenet i denna studie är hur personer som fått stomi 

uppfattar egen delaktighet i samband med stomiträning under den postoperativa tiden på en 

kirurgisk vårdavdelning. Resultaten av fenomenografiska studier används med fördel inom 

undervisning, lärande, personal- och patientutbildningar inom hälso- och sjukvård (Barnard et 

al., 1999; Sjöström & Dahlgren, 2002). 

 

3.2 Urval  

Lämplighetsurval av gruppen personer som opererats med stomi och stomitränat har använts. 

Ur denna grupp har ett bekvämlighetsurval av deltagare tillämpats.  

  

Inklusionskriterier: personer över 18 år inneliggande för vård efter en stomioperation som har 

stomitränat.  

Exklusionskriterier: personer med nedsatt kognitiv förmåga, icke svensktalande, fysisk 

begränsade för stomihantering, personer som planeras ha kommunala insatser för 

stomihantering i hemmet efter utskrivning. 

Personer (n-11) som genomgått bukoperation där anläggande av stomi varit nödvändig 

inkluderades. Åldersspridningen i gruppen var 47-74 för kvinnor (n=6) och 54-78 för män 

(n=5) med medelålder på 67,5 år. Vårddygn för deltagarna var mellan 5 till 15, för kvinnor 7-9 

och för män 5-15. Medeltid vårddygn 9,5. Sju personer exkluderades av olika anledningar 

utifrån kriterierna ovan.  

  



 

 10 

Tabell 1. Demografisk data över informanterna (n=11) 

Deltagare Kvinnor  

Antal 6 

Män 

Antal 5 

Tillfällig 

stomi 
3 4 

 Permanent 

stomi 
3 1 

 

3.3 Kontext och rutiner 

Studien gjordes på en avdelning där elektiv kirurgi utförs på ett sjukhus i Mellansverige där 

personer vårdas efter bland annat tarmkirurgi. Vanligtvis skrivs dessa personer in via 

mottagningen för vidare planering av operation. På mottagningen får de träffa läkare och 

kontaktsjuksköterska för preoperativ information. Personer som planeras att erhålla en stomi 

under operation erbjuds att träna hemma med ett träningskit. Personerna skrivs in på 

avdelningen av en sjuksköterska dagen före operation för preoperativa förberedelser som kan 

innebära laxering samt andra sedvanliga preoperativa rutiner på avdelningen och ett först möte 

med stomiterapeut som även markerar på magen för anläggande av stomi. Personalen 

(undersköterskor, sjuksköterskor samt två stomiterapeuter) har som rutin att direkt efter 

operation börja stomiträna med personer som har fått stomi. Vid första stomiträningen får 

personen se hur personal gör ett byte av stomipåsen och får samtidigt muntlig information om 

alla steg. Nästkommande stomiträningar får personen göra så mycket som möjligt själv. 

Normalt brukar borttagande av gammal påse och tvätt vara det första personen lär sig. Att 

klippa lagom stort hål för stomin och fästa ny påse är vanligtvis mer komplicerat för de flesta 

och tar längre tid att lära sig. I träningen ingår att påminna personen om att ha sin stomi och 

påse under uppsikt och lära sig när den bör tömmas, påsen bytas, planera för nästa byte av 

stomipåse med att förbereda några påsar genom att klippa hål. Då en patient är fysiskt påverkad 

av till exempel feber eller illamående är det vanligt att vänta med att stomiträna men i vissa fall 

kan del av stomiträningen ske ändå. Det är upp till för dagen ansvarig sjuksköterska att bedöma 

om patienten klarar av att stomiträna eller ej.  

 

Inneliggande vårdtid efter operation på avdelningen varierar beroende på typ av operation, till 

exempel för en laparoskopisk uppläggning av avlastande stomi 3-5 dagar, för mer avancerade 

operationer 5-7 dagar om förloppet är komplikationsfritt. Operations- och flödeskoordinator har 
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information om planerade operationer och även om framtida patienters hemsituation och 

pågående eller förväntade kommunala insatser.   

 

3.4 Datainsamlingsmetod  

Data har insamlats med hjälp av individuella semistruktrurerade intervjuer med intervjuguide 

(se Bilaga 1). Både den teoretiska modellen med Fundamentals of Care (Kitson et al., 2014) 

och det centrala begreppet ”Patientdelaktighet” (Eldh, 2006) har guidat utformning av metod 

och intervjufrågor. 

 

Intervjuerna inleddes på samma sätt och samma frågor ställdes med syfte att skapa lika 

förutsättningar och hjälpa informanterna att fokusera på det fenomenet som analyseras. 

Studieledarna eftersträvade att inte presentera nya synvinklar av fenomenet, inte heller värdera 

det personen delgav i enlighet med Larsson och Knutsson Holmström (2013). Syftet med en 

kvalitativ forskningsintervju om lärande är att förstå fenomenet från den levda världen ur den 

talandes eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

3.5 Tillvägagångssätt  

Studien genomfördes på en kirurgisk avdelning där båda studieledarna är verksamma som 

sjuksköterskor. Preliminärt muntligt medgivande från avdelningschef införskaffades två veckor 

in i arbetet med projektplan för studien. Efter godkänd projektplan inhämtades 

verksamhetschefens skriftliga tillstånd för att genomföra studien.  

 

Operations- och flödeskoordinator tillfrågades och tackade ja till att hjälpa till med urvalet. 

Arton lämpliga personer enligt urvalskriterierna valdes ut i samband med inskrivning med hjälp 

av operations- och flödeskoordinator på avdelningen. Detta gjordes ca två veckor innan 

intervjuerna var tänkta att äga rum och ca en vecka innan inskrivningsdatum för de tilltänkta 

informanterna. Målet var att få tolv informanter och när någon tilltänkt exkluderades efter 

operation av olika anledningar fortsatte urval av lämpliga informanter. Efter personernas 

operation tillfrågade studieledarna ansvarig sjuksköterska om den tilltänkta informanten 

klarade av att hantera sin stomi och om allmäntillståndet tillät en förfrågan om att bli 

intervjuad. Därefter tillfrågades de personer som ansågs lämpliga att delta i intervju och fick en 

muntlig förklaring av studiens syfte och tillvägagångssätt. De personer som gav sitt muntliga 
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samtycke erhöll informationsblad för skriftligt medgivande (se Bilaga 2). De som därefter gav 

sitt skriftliga medgivande erhöll en kopia på informationsbladet och bokade tid för intervjun 

med en studieledare. Intervjuerna genomfördes i ett enskilt samtalsrum och tog mellan 20 och 

45 minuter att genomföra. Detta gjordes på eftermiddagar vilket passade avdelningens rutiner 

bäst.  

 

En av studieledarna intervjuade sex personer och den andra fem. Intervjuer genomfördes av en 

privatklädd studieledare vilket bedömdes som lämpligast då informanten troddes känna sig mer 

jämställd och delge djupare information än om båda studieledarna gjort alla intervjuer 

tillsammans. Varje intervju spelades in med hjälp av diktafon och sammanfattades 

avslutningsvis för att deltagaren skulle kunna bekräfta att det som sagts uppfattades korrekt. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant av den som genomfört intervjun. En kodlista för 

utskrifterna upprättades. Ljudbanden, kodlistor samt allt arbetsmaterial förvarades i två låsta 

skåp på den berörda avdelningen tillhörande studieledarna.  

 

3.6 Bearbetning och analys  

För bearbetning av insamlad data genomfördes fenomenografisk analys enligt Larsson och 

Holmström (2007). Fenomenografi utvecklades inom pedagogik av Ference Marton och hans 

kollegor i Göteborg, Sverige, från 1970-talet. Analysen fokuserade på lärande vid stomiträning 

och särskilt delaktighet vid lärandet. Vi fokuserade oss på beskrivningar av personernas olika 

uppfattningar kring detta. Den fenomenografiska analysen underlättas genom tidig reducering 

av textmassa samtidigt som fokus hålls fast vid de individuella intervjuerna långt in i 

analysprocessen (Larsson & Knutsson Holmström, 2013). 

 

Analysen innehåller följande steg: 

1. Varje intervjutext lästes flera gånger av den som gjort transkriberingen.  

2. De avsnitt där personerna delgav egna erfarenheter av delaktighet vid stomiträning samt 

egna reflektioner kring det märktes upp. Sedan bearbetade studieledarna varandras 

material på ovan beskrivet sätt för att få med alla nyanser. 

3. Därefter arbetade studieledarna gemensamt med hela materialet från elva intervjuer. De 

markerade avsnitten lästes igen med fokus på vad deltagarna vill lyfta upp och hur de 

beskriver sin delaktighet. Sedan kodades materialet vilket innebär att ett eller flera ord 

knyts till ett textsegment (Kvale & Brinkmann, 2014). I detta steg hölls en konsultation 
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med handledaren via Skype. Det gjordes en sammanfattade beskrivning av varje persons 

sätt att förstå sin delaktighet under stomiträningarna. Detta steg av analys på personnivå 

(se Tabell 2) benämndes som preliminära sätt att förstå fenomenet. 

4. Därpå studerades alla preliminära sätt att förstå för att utifrån likheter och skillnader 

kunna gruppera dessa i olika kategorier. En beskrivning för varje kategori formulerades 

och benämns som beskrivningskategori vilka utgör utfallsrummet. Studiens 

huvudresultat bildades av dessa beskrivningskategorier vilka är ömsesidigt uteslutande 

och kvalitativt skilda från varandra. Beskrivningskategorin innebär att resultatet 

presenteras på gruppnivå (se Tabell 3). Beskrivningskategorier skrevs upp på whiteboard 

för bättre överblick och diskuterades tillsammans med handledaren under ett personligt 

möte.  

5. Tillvägagångssättet för identifiering och presentation av dominant sätt att uppfatta 

delaktighet diskuterades med handledare. Intervjuerna lästes igenom i sin helhet återigen 

för ett se vad varje person hade mest fokus på. På detta sätt synliggjordes vilken kategori 

som dominerade hos varje deltagare (se Tabell 4).  

  

Tabell 2. Exempel på analysprocessen på individnivå 

Textexempel från intervjuer med markerade avsnitt 

Vad lyfts upp och Hur 

fenomenet 

beskrivs 

E: Vad har gjort så att du kunnat lära dig sköta din stomi? 

P1E: Jag vet inte. Det hjälpte…det paketet som jag hade hemma. 

Jag fick grundutbildning med den om man säger så. Och sen satte 

det i praktiken och det funkade. Det funkade precis som… Jag 

läste de där broschyrerna också mycket noga… och förberedde 

mig på det sättet att…att jag inte kände att det var något 

märkvärdigt över huvudtaget. Och jag är ingen känslig person på 

det sättet att jag … om jag ser något att jag börjar kräkas eller 

Hjälpmedel som 

träningskit och 

broschyrer hjälper att få 

kunskap vilket visar sig 

som förutsättning för 

lyckat lärande. 

Dåligt fysiskt mående 

hindrar från att vara 
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spy. Jag är en gammal bondson så att jag vet när man slaktar djur 

och allt annat. Då är man inte…lättlurad om man säger så.  

E: När tycker du att du var delaktig under stomiträning? 

P1E: Ja, det var jag från första början. Det var några gånger när 

jag låg i sängen och hade kräkts då…då var jag inte delaktig. Nej. 

Då var jag som… Orkade man inte riktigt.  

E: Men annars…fanns det utrymme för det?  

P1E: Absolut! 

E: Varför uppfattade du dig som delaktig just då? Vad gjorde så att 

du uppfattade dig som delaktig? 

P1E: Ja, jag var med hela tiden. Ville se vad som händer och… 

gjorde mest själv så mycket som jag kunde… jag fick lite hjälp när 

nån kom lite med grejer så att… om inte jag har tagit med allt på 

plats. Sen var det … de här platserna,- jag tycker att de är lite för 

höga när man… så att de ska vara lite lägre så här. Bättre plats 

man måste ha. 

delaktig. 

Delaktig från början. 

Var med hela tiden, 

ville se, gjorde mest 

själv samt fick lite 

hjälp/stöd av personal 

när det behövdes. 

 

Tabell 3. Exempel på analysprocessen på gruppnivå 

 

Preliminära sätt att förstå 

 

Beskrivningskategorier 

 

Att få se bilder 

Att få se prototyper eller film 

Att få se hur det ser ut på egen kropp 

Träningskit 

Att vara med och se 

 

Att få göra misstag och lära sig från dem 

Att prova sig fram 

Att visa andra 

 

Att göra själv 

 

 

Personal gör/visar/berättar 

Lugn och trygg personal 

Att bli undervisad av en kunnig 

personal 
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Kunnig personal 

Uppmuntrande personal 

Lyhörd personal 

Att få feedback 

 

Mängd info 

Mängd material 

Vara redo psykiskt 

Vara redo fysiskt 

Att uppfatta rätt 

Motivation 

Acceptans 

Att ha möjlighet att få bestämma 

själv 

 

3.7 Forskningsetiska överväganden 

Studien genomfördes i enlighet med regler och riktlinjer för forskning (CODEX regler och 

riktlinjer för forskning, 2015). Inget godkännande från etisk kommitté behövdes. Skriftligt 

tillstånd för att genomföra studien på kirurgkliniken erhölls från verksamhetschef i enlighet 

med forskningsetik inom omvårdnad. För att respektera autonomin, självbestämmanderätten 

hos de personer som deltog i studien erhöll sistnämnda information om frivilligt deltagande 

efter informerat samtycke och möjlighet att utan skäl dra sig ur studien när som helst. Ett 

avbrytande av deltagandet i studien på personens begäran varken ifrågasattes eller påverkade 

fortsatta vården negativt.  

 

Alla informanter garanterades konfidentialitet och studieledarnas tystnadsplikt i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013). Material från intervjuer 

avidentifierades, varje informant kodades med en siffra. Transkriberade intervjuer, kodlistor, 

bandspelaren med ljudband samt informationsblad med underskrifter förvarades i två skåp på 

berörda avdelning tillhörande studieledarna som endast hade tillgång till skåpen och sparades 

till godkänd examination av studien. Efter examination kasserades allt arbetsmaterial som 

sekretessmaterial: inspelningen raderas från ljudbanden och pappersmaterial strimlades. 
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4. RESULTAT  

Analys av intervjuerna med fokus på hur olika personer som har fått stomi uppfattar sin 

delaktighet under stomiträningarna har resulterat i följande kategorier:  

A. Delaktighet är att få vara med och se 

B. Delaktighet är att få göra själv 

C. Delaktighet är att bli handledd av en kunnig personal 

D. Delaktighet är att ha möjlighet att få bestämma själv 

4.1. Delaktighet är att få vara med och se. 

Denna uppfattning av att vara delaktig innebär att se, få bildlig och/eller skriftlig information 

om hur byte av stomiförband går till samt ha möjlighet att få se hur personal hanterar byte av 

förband, rengöring och tömning.  

 

”…det här provpaketet hemma som jag började med. Det hjälpte. Jag byggde 

grundtanken därifrån. …  Jag fick grundutbildning med den om man säger så. Sen 

satte jag det i praktiken och det funkade. Jag läste de där broschyrerna också mycket 

noga och förberedde mig på det sättet.” (Man, 66 år) 

 

En person med detta sätt att uppfatta delaktighet under stomiträning har fokus på att ha 

möjlighet att kunna se hur personalen hanterar stomin först innan de själva provar, vilket är 

viktigt för deras lärande. Utförliga bilder på stomier, filmer och prototyper av stomier redan 

innan operationen efterfrågas för att bättre förstå hur det kommer se ut, hur varsamt den 

nyopererade stomin skall hanteras. Personer med detta sätt att uppfatta delaktighet önskar få 

information kring detta för att undvika en rädsla att skada tarmen, göra fel eller att avföring 

kommer i operationssåret. Broschyrer med bilder och information om alla steg i 

stomibytesprocessen är uppskattade. Att vara med och se innebär även att se hur stomin ser ut 

på den egna kroppen i exempelvis en spegel. Denna kategori kan illustreras med detta citat från 

en kvinna: 

 

”…den här tarmen som kommer ut, det tyckte jag var jätteäckligt men ändå hade jag 

ju sett bilder på det så jag visste ju hur det skulle se ut. Mitt såg inge annorlunda ut 

precis.”(Kvinna, 73 år) 
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4.2. Delaktighet är att få göra själv 

Kännetecken för denna uppfattning av att vara delaktig är att få göra alla de praktiska 

momenten i stomiförbandsbytet själv med handledning av personal vilket kan innebära muntlig 

guidning samt ingripande då personen behöver det.  

 

Att få göra själv och få en fingerkänsla och föreställning om hur stomin hanteras praktiskt 

uppfattas som delaktighet. En person med denna uppfattning fokuserar på att få prova sig fram, 

lära sig av sina misstag och själv upptäcka hur det blir om de gör på ett visst sätt. Det beskrivs 

som ett viktigt steg för att hitta ett arbetssätt som passar för var och en, och för att förstå vad 

som fungerar och vad som inte fungerar. Kännedom om alla steg i stomiförbandsbyte uppfattas 

som en av förutsättningarna för att kunna vara delaktig genom att göra själv.  

 

”Ja delaktig är man ju så fort man får vara med och göra själv.” (Kvinna, 73 år) 

 

”Sedan kommer man ju naturigtvis att experimantera själv hemma då och kanske hitta 

på bättre sätt.” (Man, 74 år) 

 

Att erfara delaktighet genom att göra själv kan även innefatta att få undervisa hur man går till 

väga vid exempelvis påsbyte och tömning under stomiträning. 

 

” Hon var där och lärde sig alltså. Jag gjorde det jag skulle göra och hon tittade ju 

på. Nu har jag lärt upp dig sa jag, haha.” (Man, 74 år ) 

 

4.3. Delaktighet är att bli handledd av en kunnig personal 

I denna kategori ligger fokus på muntlig och praktisk handledning från personalen. Detta i sin 

tur påverkar hur delaktig personen blir under stomiträningen. Personalens inverkan har stor 

betydelse för delaktighet. Kunskap krävs om både praktiskt handhavande och teoretiska 

kunskaper men även en förmåga att individanpassa träningen för att personen skall ha 

möjlighet att bli delaktig.  

 

Kunnig och kompetent personal som inger trygghet är viktigt för att en person ska uppfatta sig 

delaktig. Lugn, uppmuntrande, peppande och lyhörd personal som kan ge feedback värdesätts 

högt. Att uppfatta rätt kan vara avgörande för delaktighet enligt en person med detta sätt att se 
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på delaktighet. En uppmuntran att börja tidigt efter operationen anses vara positivt då en väntan 

kan förlänga känslan av en osäkerhet om hur det kommer att gå och hur det kommer vara. 

Denna uppfattning av fenomenet kan innebära att personalen tror på personens förmåga att 

klara av momenten som innefattar stomiträning och visar/berättar det för personen och på så 

sätt motiverar personen. Denna kategori illustreras med följande citat... 

 

..hon har varit jättebra för mig, lugn och fin och så. Då lär man sig mycket fortare om 

det är en lugn människa.”(Kvinna, 73 år) 

 

” ...det är just den där tryggheten som X ger när han hjälper en gör att man liksom 

tycker att ”det här är inga problem …  Ja man är ju tvungen att ta tag i det. Och då är 

det bra att dom pushar en så att man, ja så att man tycker det är roligt också att göra 

det.” (Kvinna, 65 år) 

 

4.4 Delaktighet är att ha möjlighet att få bestämma själv 

En person med detta sätt att uppfatta delaktighet har behov av att själv få avgöra när det passar 

med stomiträning för att dels vara delaktig i bestämmandet om sin vård och dels vara motiverad 

att vara delaktig under stomiträningarna. 

 

Graden av delaktighet samt förmågan att ta in ny kunskap beskrivs vara beroende av fysiskt 

mående, motivation, acceptans av stomin och tillräcklig kunskap för att kunna bestämma själv. 

Fenomenet beskrivs med att det är viktigt att få bestämma tidpunkt för stomiträning, speciellt 

första tillfället. Detta illustreras enligt följande citat... 

 

”Ja det berodde på hur man mådde. Speciellt de första gångerna, då ska man inte ha 

någon sorts illamående i över huvud taget.” (Man, 66 år) 

 

”…min egen vetgirighet…kanske man kan säga så. Att jag måste ju lära mig. Det är 

ingen idé att ni alla kan hjälpa mig med, utan det här… det måste jag lära mig själv. 

Annars så kommer jag inte att leva bra hädanefter i alla fall. För det är det jag tänker 

göra, att få ett bra liv!” (Kvinna, 67 år) 
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Kännetecken är att få rätt mängd och individuellt anpassad information från personal som leder 

till att möjliggöra delaktighet i beslut om när stomiträning är lämplig, vilka förband etc. Detta 

kan följande citat belysa... 

 

”...men i alla fall var det omöjligt mycket olika saker hon visade.” (Kvinna, 73 år) 

 

4.5 Dominans 

Dessa fyra kategorier belyser patienternas sätt att uppfatta sin delaktighet under stomiträning. 

Varje person beskriver flera än ett sätt att uppfatta sig delaktig men fokuserar mest på ett av 

dem. Den mest framträdande kategorin hos varje person presenteras som dominant sätt att 

uppfatta delaktighet (se Tabell 4).  

 

Tabell 4. Översikt för personernas dominanta (++) och mindre dominanta (+) sätt att uppfatta 

sig delaktiga. 

Kategorier. A. Att få vara 

med och se 

B. Att få göra 

själv 

C. Att bli 

handledd av en 

kunnig personal 

D. Att ha 

möjlighet att få 

bestämma själv.  

Kvinna, 73 år,     ++ + + 

Kvinna, 65 år,   ++ + + 

Man, 74 år,    + + ++  

Man, 78 år,    ++  + 

Man, 71 år,   + ++ + 

Kvinna, 71 år,  + + ++ + 

Man, 66 år,   + + ++ 

Kvinna, 74 år,  + + ++  

Man, 54 år,  + ++ + + 

Kvinna, 54 år,  + + ++ + 

Kvinna, 69 år,   + + + ++ 

 

5. DISKUSSION 

Syftet var att identifiera och beskriva olika sätt som personer som fått en stomi uppfattar egen 

delaktighet under stomiträning på sjukhus. I analysen framkom fyra olika kategorier som 
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beskriver uppfattning av delaktighet under stomiträning: A) Att få vara med och se, B) Att få 

göra själv, C) Att bli handledd av en kunnig personal, D) Att ha möjlighet att få bestämma 

själv. De olika sätten att förstå delaktighet visar en variation från att vilja inta en passiv roll i 

stomiträningen till att vara aktiv och själv fatta beslut om hur stomiträningen skall planeras. 

Resultatet visar också att personen själv kan ha flera sätt att uppfatta sig delaktig men där ett 

sätt att vara delaktig för att lära sig är mer dominant än de andra.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att delaktighet kan uppfattas av patienten på flera olika sätt, men kategori B) 

”Att få göra själv” är den mest framträdande uppfattningen av egen delaktighet. Detta resultat 

”att få göra själv” kan jämföras med tidigare studier (Larsson, 2008; Beaver et al., 2010) som 

visat att vikten av att få göra själv, få prova sig fram och få göra misstag och lära från dem är 

betydande och även mer lärorikt än muntlig och skriftlig information från sjuksköterskor. 

Larsson (2008) har visat att få göra själv skapar en tillåtande, stödjande  miljö där patienten får 

känna sig kunnig. Huvudresultatet visar liksom Larsson med medarbetare (2011) att en persons 

uppfattning av delaktighet genom att få göra själv även uppfattar miljön som tillåtande, 

stödjande och att personal tror på personens eget kunnande och förmåga. Delaktighet genom att 

tidigt efter operationen introduceras i ”att få göra själv” uppfattas som positivt och gynnsamt 

för att lyckas lära sig hantera stomin och överensstämmer med Toth (2006) som menar att en 

förutsättning att lära sig är att tidigt involveras i hanteringen av stomin.   

 

Utifrån resultatet ”att få göra själv” kan det förstås att genom tidig involvering av en person att 

själv hantera sin stomi under träning i en tillåtande miljö, kan en stor del personer få sin 

uppfattning av delaktighet och behov av lärande tillgodosedd. Men det är viktigt att veta att 

lärandet ter sig olika för olika personer (Marton & Booth, 2000). Det kan ses som en 

pedagogisk utmaning att kunna fånga in olika sätt att uppfatta delaktighet och variation i 

lärande som föredras för att personen skall uppfatta sig som delaktig. Sjuksköterskan behöver i 

sin pedagogiska roll denna kunskap för att medvetandegöra detta i teamet och för att kunna 

individualisera stomiträning så den passar varje person.  

 

Personens rätt att vara delaktig har i och med den nya Patientlagen (SFS, 2014:821) ytterligare 

förstärkts och vårt resultat visar att delaktighet för patienterna är ett behov och förutsättning för 

att lära sig, inte bara en rättighet. Patientlagen tillsammans med en strävan efter 
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personcentrerad vård (Ekman, et al, 2011) som mer och mer uppmärksammas i samhället gör 

att förväntningarna på den legitimerade sjuksköterskan är att skapa en vård utifrån dessa. Även 

om resultatet under kategori B) Att uppfatta sig delaktig genom ”att få göra själv” visar 

förutsättningar för en personcentrerad vård bör det vägas in att tidigare studier visat att personal 

ofta tror sig utföra personcentrerad vård fast de inte gör det (Ekman, et al, 2011), och att 

personer ofta förlitar sig på att vårdpersonal vet bäst (Beaver et al., 2007). 

 

Där delaktighet uppfattas genom kategori C) ”Att bli handledd av en kunnig personal”, kan vi 

se att personen är beroende av att den som handleder är lugn, trygg och uppmuntrande för att 

möjliggöra delaktighet under stomiträning som skall leda till ett lärande. Enligt Svensk 

Sjuksköterskeförenings (2010) värdegrund för omvårdnad är en vårdrelation assymetrisk på 

grund av patientens beroendeställning till vårdaren men personen kan ändå uppleva respekt och 

trygghet när maktförhållandet är balanserat.    

 

Det kan tänkas en hierarkisk ordning där kategori C) Att vara delaktig genom att bli handledd 

av kunnig personal, påverkar andra sätt att uppfatta sig delaktig: A) Att få vara med och se, B) 

Att få göra själv och D) Att ha möjlighet att få bestämma själv. En hierarkisk ordning innebär 

att en beskrivningskategori även kan innefatta övriga beskrivningskategorier utifrån graden av 

komplexitet (Larsson & Knutsson Holmström, 2013). Därför anses personalens kunskaper om 

att handleda individanpassat påverka personens möjlighet att få vara delaktig genom att få se, 

att få göra själv eller ha möjlighet att få bestämma själv. Utan personal som förstår och 

tillmötesgår personers olika sätt att uppfatta delaktighet försvåras möjligheten till att vara 

delaktig. Alla fyra kategorier kan tillsammans skapa en miljö främjande för lärande utifrån fler 

perspektiv. Detta påstår även Marton & Booth (2000) som förespråkar olika typer av lärande 

och att variation i lärandet hjälper personen att utvecklas och se lösningar och möjligheter där 

de tidigare sett begränsningar.  

 

Att uppfatta sig vara delaktig genom att få se hur en stomi ser ut på bild och på sig själv och se 

hur personal hanterar en stomi uppfattas i kategori (A) som starten på delaktighet och lärande. 

Det är viktigt att förstå att personer med detta sätt att uppfatta delaktighet inte kan föregå det 

steget, att få se på, och direkt börja göra själv. Att få se på verkar som en mental förberedelse 

för görandet och är en del i lärandeprocessen som personalen måste tillmötesgå i den 

personcentrerade vården som innebär att utgå ifrån personen och göra denne delaktig i beslut 

(Ekman et al., 2011).   
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Nytt som framkommit under kategori A) Att vara med och se, är att det för en del personer 

uppstår en rädsla för hur stomin kommer att se ut på magen, rädsla att det ska komma avföring 

i operationssåret kring stomin, rädsla att skada tarmen vid förbandsbyte och rädsla för att göra 

fel. Detta kan föranleda att dessa personer inte tar eget initiativ till att prova hantera sin stomi 

på egen hand och kan då ha svårt att bli självständiga i att sköta sin stomi. Detta tordes bero på 

att de inte fått information, som personer med detta sätt att uppfatta delaktighet behöver. Även 

Lithner (2014) påstår att otillräcklig information skapar känslor av oro och osäkerhet vilket 

också resultatet visar. Personens uppfattning och tolkning av sjukdom och ohälsa som är viktig 

för att uppnå en personcentrerad vård (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010) kan antas inte ha 

tagits i beaktande. Vi kan se ett behov utav bilder och information om hur stomin fungerar i 

kroppen och hur försiktiga de bör vara med stomin och operationssåret.  

 

Av tidigare erfarenheter uppfattas personal tro att rädsla och brist på motivation kring 

stomiskötsel mest beror på att det är ett orent moment och reflektion kring andra orsaker verkar 

ha uteblivit. Det kan betyda att personal med detta sätt att se på personer med avsaknad av aktiv 

delaktighet vid stomiträning utgår från egen förförståelse om att vara delaktig och oreflekterat 

tror sig bedriva personcentrerad vård vilket ofta förekommer enligt Ekman och medarbetare 

(2011). 

 

Uppfattning av D) ”Att vara delaktig genom att ha möjlighet att få bestämma själv” visar att 

delaktighet för att lära något nytt är beroende av att vara redo fysiskt och psykiskt. Vi ser att 

personalens uppfattning om när stomiträning är lämplig kan skilja sig från personens 

uppfattning vilket kan förklaras med hjälp av Kitson och medarbetare (2014) teoretiska 

ramverk som nämner att patientens perspektiv på basala behov (i denna studie tarmtömning) 

kan skilja sig från sjuksköterskas och risken är att patientens uppfattning undermineras.  

 

Att försöka göra personen delaktig mot dennes vilja och/eller förmåga är enligt egen erfarenhet 

för att personen behöver träna för att förbereda hemgång och med en tro hos personal som kan 

överföras på patienten, att säkert något kan läras ändå. Resultatet berättar dock något annat då 

detta sätt att uppfatta sig delaktig förutsätter att själv få bestämma när stomiträning passar 

utifrån mående och motivation, att vara delaktig och att lära försvåras annars. Med teoretiska 

ramverket (Kitson et al., 2014) för fundamentala behov till grund, kan det förstås att en person 

med detta sätt att uppfatta delaktighet behöver hjälp att få sina fysiska och psykiska behov 
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tillfredställda och förstå sitt tillstånd innan de själva kan bestämma när stomiträning är lämplig. 

Ramverket (Kitson et al., 2014) visar att vårdaren behöver se behov av vård  utifrån personens 

perspektiv. Mål ska sättas tillsammans med personen vilket förefaller vara en förutsättning för 

delaktighet speciellt för personer i kategori D) Att uppfatta sig delaktig genom att ha möjlighet 

att få bestämma själv. Vidare kan Eldhs (2006) definition av att vara icke delaktig genom att bli 

tillsagd vad och hur något skall göras hjälpa vårdare att förstå personers uppfattning av att vara 

delaktig genom att ha möjlighet att få bestämma själv.  

 

Vi kan se att personer med detta sätt att uppfatta delaktighet (kategori D) som har en vilja att 

snabbt bli bra, att klara sig själva, har hopp på ett bättre liv efter operationen och planer för 

framtiden är mer engagerade i sin vård och har lättare för att vara delaktiga i stomiträningen 

från första början. 

 

Det kan förefalla vara en mycket svår uppgift att ge vissa personer tillräcklig information för att 

motivera till delaktighet vid stomiträning vilket enligt studieledarnas erfarenhet ofta uppfattas 

av vårdpersonal bero på att personen bara inte kan acceptera situationen. Där kan etiska 

dilemman uppstå. Det är enligt erfarenhet inte heller så enkelt för vissa personer med erhållen 

stomi att definiera, så vårdare förstår, vad som gör att motivation till stomiträning inte finns. 

Mål för stomiträning som enligt Lejsgaard-Christensen och Huus-Jensen (2009) skall sättas 

utifrån överenskommelse mellan vårdare och patient blir svårt då patienten inte vill hantera sin 

stomi men enligt vårdare har resurser till. Det etiska dilemmat i dessa situationer beror på att 

personal måste överväga vad som är viktigt: att ta reda på personens egna resurser och 

involvera denne snabbt i stomiträning eller genom att ta hänsyn till avsaknande av motivation 

hos personen, värna om personens autonomi och integritet. 

 

Att stomiträna mot personens vilja är etiskt inkorrekt då personens rätt till självbestämmande 

inte tillgodoses vilket den ska enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2010) värdegrund för 

omvårdnad. Vad stomiträning mot personens vilja har som mål är frihet genom oberoende, 

vilket i värdegrunden (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010) beskrivs som autonomi och är 

positivt att uppmuntra till. Tidigare studier visar att är acceptans den största utmaningen med en 

stomi (Krouse et al., 2009) vilken kan uppstå under själva lärandeprocessen i hantering av 

stomi (Danielsen et al., 2012; Simmons et al., 2007). Att tidigt involveras i stomihanteringen 

och bli delaktig är en förutsättning att lyckas lära sig enligt Toth (2006). Alla dessa aspekter 

bör tas i beaktande av personal som står inför dilemmat.  
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Personer som har opererats med stomi kan förstås ha ett stort behov av både fysisk och psykisk 

rehabilitering (Toth, 2006). Sjuksköterskan förväntas av samhället att tillgodose dessa fysiska 

och psykiska behov för att ge rätt förutsättningar för personen att kunna återanpassa sig till 

samhället. Det innebär ofta att ändra den opererades attityd mot stomier för att hjälpa personen 

att våga ta steget ut i det sociala livet igen och få bättre livskvalitet. 

 

Då vårdköerna är ett allmänt känt problem i samhället, även för patienter drabbade av cancer, 

förväntas sjuksköterskan att arbeta effektivt för att sträva efter kortare vårdtider. Det kravet 

kontra vad sjuksköterskeprofessionen innebär och dess värdegrund kan förefalla vara svåra att 

kombinera. Individuellt anpassad uppmuntran till patientdelaktighet och lärande är därför en 

väg som både ser till patientens bästa och som effektiviserar lärandet hos varje individ vilket 

gör att de fortare blir redo att lämna sjukhuset.  

 

Resultatet kan användas för att göra nytta för kommande personer som skall lära sig hantera sin 

stomi genom att medvetandegöra personal om de fyra kategorierna.  

 

5.2 Metoddiskussion  

För att skapa pålitlighet i resultatet har insamlad data lästs och diskuterats av båda 

studieledarna i syfte att i samråd med varandra extrahera text ur intervjutexterna för att bilda 

kategorier.  

 

Studiens trovärdighet anses vara hög i den bemärkelsen att sammanfattning av varje intervju 

gjordes tillsammans med deltagare för att bekräfta att det som sagts uppfattats rätt. 

Studieledarna genomförde intervjuerna i för dem en välbekant miljö vilket i enlighet med 

Lincoln & Guba (1985) stärker resultatet. Handledarens rådgivning i att bestämma preliminära 

sätt att förstå utifrån vad deltagarna lyfter upp och hur delaktighet beskrivs, och i utformning av 

kategorier stärker resultatet trovärdighet ytterligare.  

 

En utveckling av steg fyra i analysen innebär att alla beskrivningskategorier även redovisades 

som dominant eller icke dominant för var och en av deltagarna vilket ger mer djup till 

resultatet. Steg fem, att göra en metafor till varje beskrivningskategori, har exkluderats i samråd 

med handledare samt då studieledarna anser att det inte är en fördel för resultatet eller att det 
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skulle stärka trovärdigheten i resultatet. Steg sex, att undersöka en eventuell hierarki mellan 

beskrivningskategorierna, har inte gjorts i sin helhet men diskuterats i resultatdiskussionen som 

en tänkbar hierarki utan djupare analys. 

 

Under intervjuerna upptäcktes att fler exklusionskriterier hade kunnat vara användbara vilka 

hade kunnat utesluta personer som tidigare haft en stomi (n=2) och personer som fick stomi 

oplanerat (n=1). Dessa  inkluderades i denna studie då antalet medverkande var begränsat och 

då de valda inklusionskriterierna stämde med dessa personer. Personerna som tidigare haft 

stomi hade möjligtvis lättare att lära sig men hade ändå ett behov av att känna sig delaktiga 

under stomiträningarna. 

 

Tiden för urval utökades då fler personer än väntat föll bort av olika anledningar. Därmed 

kunde inte deltagare väljas utifrån strategiskt urval som metoden förespråkar, utan alla som 

tackade ja fick inkluderas, vilket kan betraktas som en svaghet. Trots svårigheter vid urvalet 

finns en spridning i demografiska data och en svarsmättnad upplevs av uppfattningar av 

delaktighet som framkommit under intervjuerna.   

 

Kvale och Brinkmann (2014) samt Kjällström (2013) belyser metodproblem som kan uppstå 

vid kvalitativa metoder i form av intervjuer då intervjuaren har en maktposition och deltagaren 

kan känna sig ledd att svara det denne tror att intervjuaren vill höra. Ur etisk synpunkt var 

studieledarna medvetna om detta och värderade inte vad personen sa, som beskrivs i 

metodavsnittet. Däremot kan en maktposition spela in då vissa av deltagarna vårdats av 

studieledarna. Då syftet var att undersöka när personer uppfattar sig som delaktiga under just 

stomiträningarna är det för resultatets trovärdighet positivt att ingen av studieledarna intervjuat 

någon person denne stomitränat med.     

 

Val av teoretisk bakgrund utgick ifrån syftet, att identifiera och beskriva olika sätt som 

personer som fått en stomi uppfattar egen delaktighet under stomiträning på sjukhus. Eldh 

(2006) definition av delaktighet med betoning på rätt anpassad information och Marton och 

Booth (2000) som menar att lärande är individuellt stämmer överens med vad studieledarna 

ville ta reda på, när olika personer uppfattar delaktighet och hur delaktigheten påverkar 

lärandet.   
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Vissa frågor som handlar om vad som hjälp/hindrat delaktigheten visade sig vara svåra att 

förstå. Detta ledde till att ibland gav studieledarna under intervjun exempel vilket i sin tur kan 

ha anfört att patienterna fått nytt perspektiv på fenomenet. Enligt Larsson och Knutsson 

Holmström (2013) skall detta undvikas vid en intervju.   

 

Samtal med deltagaren kring ämnet patientdelaktighet innan en intervju tros ha kunnat vara till 

hjälp för att lättare hålla fokus på ämnet under intervjun, men inget sådant samtal förekom. 

Studieledarnas förförståelse kring fenomenet präglas till viss del av vad som redan är känt 

genom resultat från tidigare studier och av hur fenomenet identifieras i studiens bakgrund. 

Detta kan ha lett till att studieledarna omedvetet fokuserat på det patienten sa som 

överensstämde med dessa. Då nya och från studieledarnas sida oväntade resultat framkommit 

under studien och presenterats anses resultatet pålitlighet.  

 

Resultatet är överförbart till situationer i andra sammanhang där personers delaktighet kan 

påverka deras lärande.  

 

Forskning kring personalens attityd och förhållningssätt till personer utan motivation och vilja 

till stomiträning kan vara intressant att vidare studera, samt vad som kan motivera personerna.  

 

5.3 Slutsats 

Studien visar att delaktighet kan uppfattas på olika sätt av olika personer där ett av sätten kan 

vara dominant. För att som vårdare kunna göra en person delaktig vid stomiträning krävs 

kunskap om personens egen uppfattning av att vara delaktig. Denna individuella uppfattning är 

unik för personen och kan inte antas gälla generellt för alla.  
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BILAGA 1 

Ålder: 

Kön: 

Permanent/tillfälligt stomi 

Antal vårddagar: 

Antal tillfällen för stomiträning: 

 

Uppvärmningsfrågor: 

1. Hur mår du idag? 

2. Hur har du mått efter operationen?        

 

Intervjufrågor: 

 

Hur känner du inför snar hemgång med tanke på att du ska själv sköta om din stomi? 

Vad har du för tankar om din stomiträning här på avdelningen?  

Kan du beskriva så detaljerad som möjligt hur du lärt dig att sköta din stomi fram tills nu? 

- Vad har varit svårt? 

- Vad har gjort att du kunnat lära dig sköta din stomi? 

- Kan du berätta om din senaste stomiträning med personal? 

-  

När tycker du att du var delaktig under stomiträningen?  

- Varför uppfattade du dig som delaktig just då?  

- Vad hjälpte dig att känna dig delaktig under stomiträningen?  

Vad hindrade dig i din delaktighet under stomiträningen?  

- Kan du sätta fingret på vad som fick dig att uppfatta dig som icke delaktig 

då? 

 

Eventuella fördjupningsfrågor: Vad menar du när du säger ...?; Kan du berätta mer om …? 

 

 

Avslutningsvis skall det sammanfattas vad som har tagits upp under intervjun genom att gå 

igenom alla frågorna på nytt.
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BILAGA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information och förfrågan om deltagande i en intervjustudie om patientdelaktighet i 

samband med att träna i hantering av stomi. 

Du har blivit opererad och fått en tarmstomi. Du tillfrågas nu om att delta i en intervjustudie. 

Studiens syfte är att fördjupa vår kunskap om hur personer uppfattar sin egen delaktighet 

under moment som tillhör träning med stomi. 

 

Vad innebär studien för dig? 

Du kommer att kontaktas av en specialistsjuksköterskestuderande som skall göra intervjun. Ni 

bestämmer tid och plats för intervjun på den avdelning där du vårdas. Intervjun beräknas ta ca 

45 minuter och kommer spelas in på band. Intervjun är lik ett samtal där Du får berätta om 

Dina erfarenheter under moment där Du tränat på hantering av stomi. Fokus kommer att ligga 

på Din delaktighet under dessa moment.  

 

Redovisning av resultaten 

Resultaten kommer att presenteras i ett examensarbete inom specialistsjuksköterskeutbildning 

och återföras i utbildning för personal på kliniken. De uppgifter som Du lämnar kommer att 

behandlas konfidentiellt. De kommer inte att kunna identifieras eller härledas till Dig i 

examensarbetet. På den avdelning Du vårdas finns goda kunskaper om stomier och 

undervisning i handhavande av stomier. Vi tror att studien kan ge oss viktig information om 

hur vi kan individanpassa varje träning med att hantera stomi. Därför kommer resultaten att 

delges sjuksköterskor och undersköterskor som idag tränar med patienterna. 

 

Frivilligt deltagande 

Du väljer själv om du vill delta. Du kan välja att avbryta ditt deltagande när som helst utan att 

behöva ange några skäl. Om du väljer att inte delta påverkar detta inget i din fortsatta vård. 
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Ansvariga för studien 

Studien genomförs vid Uppsala Universitet. Studieledarna utför dock studien vid Landstinget 

Västmanland, Västerås sjukhus. Namn för ansvariga för studien ser du nedan. Du är 

välkommen att höra av dig vid frågor.   
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vetenskaper                       

Uppsala universitet               
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Specialistsjuksköterskestuderande 

Institution för kirurgiska 
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Uppsala universitet 

elena.kolesnikova@ltv.se 
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Eva Jangland 

Specialistsjuksköterska 

kirurgisk vård        

Medicine doktor 

Institutionen för kirurgiska 
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Klinisk lektor 

Specialistsjuksköterskepro-

grammet                  

Uppsala universitet 

eva.jangland@surgsci.uu.se 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

□ Ja, jag samtycker till deltagande i intervjun och ger tillåtelse för att citera mig i 

examensarbete 

 

 

□ Nej, jag samtycker inte till deltagande i intervjun. 

 

 

Datum:                                                   Telefonnummer dagtid: 

 

Underskrift:                                            Namn förtydligande: 
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