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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Mellan 20 000 och 25 000 personer beräknas leva med stomi i Sverige. Dessa patienter 

har olika bakgrundsproblematik där tarm- och urinblåsecancer samt inflammatoriska tarm-

sjukdomar är vanligast förekommande. En stomi leder till förlorad kontroll över eliminationen, 

förändrad kroppsuppfattning och generellt även till fysisk sexuell dysfunktion. Sexualitet är en 

central del i människans liv och människan har behov av att uttrycka sig sexuellt genom hela livet 

oberoende av sjukdom. Dock har det visat sig att sjuksköterskan pratar om sexualitet i allt för liten 

utsträckning. Syfte: Syftet var att beskriva stomipatienters upplevelse av sin sexualitet i relation till 

en förändrad kropp. Metod: En integrativ litteraturstudie genomfördes på tio artiklar med kvalitativ 

ansats. Resultat: Ur de studerade artiklarna framkom fyra övergripande kategorier kring 

patienternas upplevelse av sin sexualitet i relation till den förändrade kroppen: (1) förändrad 

identitet, (2) rädsla och oro, (3) att känna sig begränsad samt (4) försoning. Slutsats: Denna studie 

visar att de förändringar som en stomi innebär generellt påverkar sexualiteten negativt hos 

patientgruppen. Klinisk betydelse: Sjuksköterskan bör ge stöd, information och tillsammans med 

patienten och eventuell partner utveckla strategier att hantera de problem som individen upplever. 

 

Nyckelord: stomi, sexualitet, förändrad kropp, upplevelser 



 

 

ABSTRACT 

Background: An estimated number of 20,000 to 25,000 persons in Sweden live with a stoma. 

These patients have different medical histories that lead to the stoma, where intestinal and urinary 

bladder cancers together with inflammatory bowel diseases are the most common. A stoma leads to 

the loss of control over the elimination, an altered body image, and generally physical sexual 

dysfunctions. Sexuality is a central part of human life and people have a need to express their 

sexuality throughout their lives, regardless of diseases. However, studies have found that nurses talk 

too little about sexuality. Purpose: The purpose of this study was to describe stoma patients’ 

experiences of their sexuality in relation to an altered body. Method: An integrative review 

methodology was conducted on ten papers. Findings: Four broad categories emerged from the data: 

(1) altered identity, (2) fear and anxiety, (3) sense of limitation, and (4) reconciliation. Conclusion: 

This study shows that a stoma generally influences the sexuality negatively in the patient group. 

Clinical implications: The nurse should be supportive, give information, and together with the 

patient and, if present, his or her partner develop strategies to deal with the problems that the 

individual experience. 
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1  INLEDNING 

En stomi innebär förändringar i livet, från att handskas med en eventuell grundsjukdom till 

en ny tillvaro med en påse på magen. Det nya livet betyder en förändrad kropp – 

utseendemässigt och funktionellt – men också upplevelsemässigt i relation till vanor, 

rutiner, spontanitet och njutning. Sex, till exempel. Sex, precis som avföring och urin, är en 

naturlig del av människans existens. En annan gemensam nämnare för dessa tre är att det i 

samhället kan förekomma en generad ovilja att prata om dem, kanske än mer när det inte 

fungerar riktigt som förväntat. 

 

Efter möten med stomipatienter under verksamhetsförlagd utbildning väcktes nyfikenhet 

hos författarna om hur dessa människor upplever sin sexualitet. Då allmänsjuksköterskan i 

flera vårdmiljöer kan komma i kontakt med denna patientkategori, anser författarna att 

kunskap på området är betydelsefullt för omvårdnaden av dessa patienter. 
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2  BAKGRUND 

2.1  Livet före stomin 

Enligt ILCO, Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, beräknas mellan 20 000 och 

25 000 personer leva med stomi i Sverige (M. Eriksson, personlig kommunikation, 3 

oktober 2012). Bakgrundsproblematiken skiljer sig dock patientgruppen emellan trots att de 

har den kirurgiska åtgärden gemensamt. Vissa personer har lidit av långvariga tillstånd eller 

sjukdomar medan andra genomgår kirurgin efter olika typer av trauma. De vanligaste 

sjukdomarna hos personer som får stomi är cancer i urinblåsa och tarm samt 

inflammatoriska tarmsjukdomar (Brown & Randle, 2005). 

 

Varje år upptäcks 2 000 nya fall av urinblåsecancer (Edqvist, 2011) och 6 000 nya fall av 

kolorektalcancer (Edqvist, 2010) i Sverige. Majoriteten av personerna som drabbas av dessa 

diagnoser är över 65 år (Edqvist, 2010, 2011). Tidiga symtom på urinblåsecancer 

karakteriseras av återkommande urinvägsinfektioner och hematuri (Williams, 2011) medan 

kolorektalpatienten initialt upplever hematemes och förändringar i avföringsvanor, där 

diarré och förstoppning är vanligt förekommande (Edqvist, 2010). Vid långt framskriden 

kolorektal- och urinblåsecancer kan generella cancersymtom identifieras: patienterna 

känner sig trötta, orkeslösa, tappar aptiten och går ner i vikt (Edqvist, 2010, 2011). För 

många cancerpatienter behövs dessutom tilläggsbehandling med strålterapi och cytostatika, 

vilket ytterligare komplicerar symtombilden med olika behandlingsbiverkningar (Maguire 

& Parkes, 1998). Viktigt att beröra är också den emotionella aspekten av att få en 

cancerdiagnos. I en svensk studie framkom av patienterna att cancern representerade ett hot 

mot livet, varför de upplevde starka känslor av rädsla, ångest och tankar om döden (Olsson, 

Bergbom & Bosaeus, 2002). 

 

Inflammatorisk tarmsjukdom är ett samlingsnamn för två huvudtyper av kroniska 

diagnoser: Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Idag lever uppskattningsvis 0,5 till 1 procent 

av Sveriges befolkning med inflammatorisk tarmsjukdom (Brinkeberg Lapidus, 2009). 

Diagnoserna debuterar i regel mellan 15 och 30 års ålder och delar en vanligt 

förekommande symtombild av brådskande, ofta blodiga diarréer, buksmärtor, viktnedgång 

och bestående trötthet; utöver det fysiska medför dessa sjukdomar inte sällan psykosociala 

problem och även depression (Schoultz, 2012). 
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2.2  Stomier 

Stomi innebär i vid mening en kirurgiskt anlagd öppning mellan två ihåliga organ eller 

mellan det ihåliga organet och huden. Stomier syftar till att antingen tillföra kroppen något 

(exempelvis gastrostomi och duodenostomi), avlägsna något (exempelvis ureteroileostomi 

och kolostomi), eller både och (exempelvis tracheostomi). De stomier som syftar till 

elimination kan antingen konstrueras kontinenta med en invärtes reservoar, eller 

inkontinenta och då leda till en extern uppsamlingsutrustning (påse) utanpå buken (Nilsen, 

2011). Om inget annat uppges syftar ordet ”stomi” nedan på framläggning av tarm till en 

öppning i bukväggen, i avseende att tömma urin eller avföring utanför kroppen. Med andra 

ord inkluderas följande i begreppet: ileostomi, kolostomi, proktostomi (enterostomier) och 

kutan ureteroileostomi (urostomi). 

 

Vid anläggandet av en stomi lyfts tarmen ut ur en öppning i buken, vrängs ut och in och sys 

fast i bukväggen. Placeringen av enterostomier skiljer sig beroende på vilken del av tarmen 

som är sjuk eller skadad. I övrigt fungerar de på samma sätt, med skillnaden att ileostomier 

töms på större mängder tarminnehåll i ett mer eller mindre kontinuerligt flöde. Dessa 

svårigheter blir mindre uttalade ju längre ner mot anus enterostomin anläggs eftersom mer 

av tarmens naturliga funktioner, så som vätskeupptag i kolon, då kan nyttjas (Nilsen, 2011). 

Den kutana ureteroileostomin, också kallad för Brickerblåsa eller ileumblåsa, konstrueras 

till det yttre som en ileostomi och delar därför samma utseende. Ett segment av tunntarmen 

fungerar här som direkt förlängning av urinledarna till öppningen på buken (Doughty, 2008; 

Sprunk & Alteneder, 2000). Vidare innebär en stomi att patienten förlorar kontrollen över 

sin tarm- och blåstömning samt gasavgång eftersom muskulaturen här styrs av det 

autonoma nervsystemet (Nilsen, 2011).  

 

2.3  Kroppsuppfattning 

Det sker stora förändringar i livet efter en stomioperation. Oavsett om stomin anläggs 

tillfälligt eller permanent påverkas patienternas kroppsuppfattning och medvetenhet vad 

gäller kroppens förändrade utseende och funktion (Black, 2004; Brown & Randle, 2005). 

Kroppsuppfattning har beskrivits som människans uppfattning av sig själv och hur 

människan känner att andra uppfattar henne (Salter, 1992a). 

 

Williams (2012b) menar att människan är mer benägen att bli varse sin kropp och förlust av 

dess funktioner när hon blir sjuk. Stomipatientens oförmåga att kontrollera sin elimination 
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illustrerar en sådan förlust (Black, 2004; Williams, 2012b). Den fysiska maktlösheten 

kolliderar med patientens subjektiva upplevelse av vad dennes kropp normalt är benägen att 

prestera, varför kroppsuppfattningen förändras (Williams, 2012b). Vidare förekommer 

föreställningar om vad som anses vara ett acceptabelt och vuxet elimineringsbeteende, vilka 

diskvalificerar stomipatienten som normativ, då dessa individer inte har möjlighet att 

kontrollera sin elimination. Samhället generellt värderar dessutom ett tilltalande utseende 

och inte sällan föreskriver normen vad som bedöms vara attraktivt och oattraktivt (Sprunk 

& Alteneder, 2000). En studie rapporterar att patienter med kontinenta stomier upplever sin 

kroppsbild mer tilltalande och normal jämfört med patienter som har påse på magen. Den 

positiva känslan hängde samman med förmågan att kunna kontrollera sin mag-

tarmfunktion. I kontrast till detta beskrevs hur andra informanter med inkontinenta stomier 

till och med upplevde sig abnorma (Brown & Randle, 2005). 

 

2.4  Sexualitet 

Människan har behov av att uttrycka sig sexuellt genom hela livet, oberoende av 

funktionshinder och sjukdom (Sprunk & Alteneder, 2000; Williams, 2012a). World Health 

Organization (WHO) enades redan 1975 om att sexuellt välbefinnande förutsätter frihet 

från störningar, sjukdomar och brister som stör sexuella funktioner (WHO, 1975). 

Sexualitet är en essentiell del i helheten av att vara människa (Sprunk & Alteneder, 2000; 

Williams, 2012a) och omfattar faktorer som könsidentitet, sexuell läggning, erotik, lust, 

intimitet och fortplantning (WHO, 2011). Vidare beskrivs sexualitet som ett komplext 

fenomen bestående av flera aspekter – såväl biologiska som psykologiska och sociala – 

varför det anses viktigt att notera mångfalden i begreppet och inte enbart förknippa det med 

fysiska sexuella handlingar (Sprunk & Alteneder, 2000; Williams, 2012a).  

 

2.5  Sexuell dysfunktion 

Fysisk sexuell dysfunktion efter kirurgi i mag-tarmkanal eller urinsystem påverkar kvinnan 

och mannen på olika sätt. Gemensamt för de båda könen är att ingreppen kan försvåra 

penetrerande samlag (Sprunk & Alteneder, 2000; Williams, 2012a; Zippe m.fl., 2004). De 

fysiska konsekvenserna av bukkirurgi är väl dokumenterad, dock har utbudet av kvalitativa 

studier om de psykologiska och sociala effekterna av stomikirurgi visat sig vara begränsat 

(Brown & Randle, 2005).  
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Efter kolorektal kirurgi drabbas kvinnan i regel av ärrbildning (stenos) runt vagina samt 

nedsatt lubrikation, det senare till följd av skador på autonoma nerver. Vid total resektion av 

rektum ökar därtill risken för att vaginan faller bakåt, vilket ytterligare kan försvåra 

penetrerande samlag (Sprunk & Alteneder, 2000). Frekvent förekommande dysfunktioner 

hos män, i samband med kolorektala ingrepp, är svårighet eller oförmåga till erektion samt 

retrograd eller utebliven ejakulation. Även vissa fall av sterilitet har rapporterats där 

kapaciteten att producera spermier gått förlorad (Sprunk & Alteneder, 2000; Williams, 

2012a). 

 

Cystektomi (avlägsnande av urinblåsan) rapporteras ge jämförbara dysfunktionella 

symtom, hos både män och kvinnor, som efter kolorektal kirurgi (Nordström & Nyman, 

1991). Radikal cystektomi innebär därtill en omfattande anatomisk och funktionell 

förändring, då urinblåsan avlägsnas tillsammans med all omgivande vävnad. Kvinnan 

förlorar således livmoder, äggledare, äggstockar och delar av vagina i samband med 

ingreppet, medan män mister prostatan. Detta komplicerar såväl den sexuella som den 

reproduktiva kapaciteten (Gjerland, Almås & Grønseth, 2011).  

 

2.6  Sjuksköterskans roll 

I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor står att sjuksköterskan i sin 

profession ska kunna ”tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl 

fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga” samt ”uppmärksamma och möta 

patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom 

adekvata åtgärder” (Socialstyrelsen, 2005, s. 11). Trots detta har en svensk studie funnit att 

över 90 procent av de tillfrågade sjuksköterskorna förstod hur patienters sjukdomar och 

behandlingar kan påverka sexualiteten, men att endast en femtedel valde att lyfta dessa 

frågor. Över 60 procent kände sig osäkra i sin förmåga att diskutera patienternas sexualitet 

(Saunamäki, Andersson & Engström, 2010). En liknande studie utförd i USA kom fram till 

att sjuksköterskor ibland undviker känsliga ämnen, som sexuella vanor, för att inte väcka 

obehagskänslor och på så sätt störa tilliten i sjuksköterska–patientrelationen (Magnan, 

Reynolds & Galvin, 2005).  

 

För att främja en positiv sinnesstämning hos patienter med stomi bör sjuksköterskor 

uppmuntra till en kommunikation präglad av öppenhet och utrymme för patienten att 

uttrycka sina känslor. Det har visat sig att patienter som upplever att de har stöd av 
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sjuksköterskan erfar färre stomirelaterade problem. Därmed bör sjuksköterskor utvärdera 

och vid behov ingripa tidigt och senare kontinuerligt i behandlingen för att undvika att 

patienter utvecklar psykosociala problem, framförallt då detta visat sig korrelera med 

depression (Brown & Randle, 2005). 
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3  PROBLEMFORMULERING 

I Sverige lever mellan 20 000 och 25 000 personer med stomi. Trots att ingreppet i många 

fall lindrar eller botar en grundsjukdom eller ett tillstånd, innebär det en omfattande kirurgi 

som får uppenbara konsekvenser för patienten. Gemensamt för de stomiopererade, oavsett 

orsaken till stomin, är att kontrollen över eliminationen går förlorad och att kropps-

uppfattningen förändras. Vidare leder operationen inte sällan till fysisk sexuell dysfunktion 

såväl hos mannen som hos kvinnan.  

 

Kunskap om att sexualiteten kan påverkas av sjukdomar och behandlingar finns inom 

vården. Dock är det få kvalitativa studier som fokuserar på stomikirurgins psykosociala 

konsekvenser, såsom patientgruppens upplevelse av sin sexualitet. Med mer kunskap om 

hur stomiopererade upplever sin sexualitet kan förutsättningarna öka för sjuksköterskan att 

tillgodose patientgruppens omvårdnadsbehov. 

 

4  SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva stomipatienters upplevelse av sin sexualitet i 

relation till en förändrad kropp. 
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5  METOD 

5.1  Design 

Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012b). Med denna 

metod kan tidigare empirisk litteratur summeras, för att skapa en bild av kunskapsläget i ett 

visst område. 

 

5.2  Urval 

Artiklarna som användes var alla peer reviewed, original research, akademiskt publicerade 

och beskrev stomipatienters upplevelser av sin sexualitet. Inklusionskriterierna var artiklar 

genomförda med kvalitativ ansats, skrivna på svenska eller engelska. Exklusionskriterierna 

var artiklar med kvantitativ ansats, fallstudier och artiklar som beskrev ämnet från ett 

sjuksköterskeperspektiv eller kirurgiskt/medicinskt perspektiv. Ingen begränsning av 

publiceringsår gjordes. 

 

5.3  Datainsamlingsmetod 

Artiklarna söktes fram i databaserna Academic Search Elite, CINAHL with Full Text och 

MEDLINE via EBSCOhosts sökgränssnitt. Följande termer användes för att ringa in 

patientgruppen: ”ostom*”, ”colostom*”, ”ileostom*”, ”enterostom*” och ”urostom*”. 

Dessa sökord kombineras med sökordet ”sex*” för få fram patientgruppens upplevelser 

med betoning på sexualitet. Utöver detta gjordes dessutom manuella sökningar. 

Sökningarna och antalet funna artiklar presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Sökmatris. Sökningarna genomfördes med följande begränsningar: ”Peer Reviewed” och 

”Language: Swedish OR English”. Utöver dessa gjordes manuella sökningar. 

Sökord Datum Träffar Lästa 

abstracts 

Lästa 

artiklar 

Urval Artiklar, nr 

(se bilaga 1) 

ostom* AND sex* 120905 143 79 37 8 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

colostom* AND sex* 120905 67 39 3 1 1, 7 

ileostom* AND sex* 120905 44 32 1 0  

enterostom* AND sex* 120905 59 35 3 0  

urostom* AND sex* 120911 7 4 1 0  

Manuella sökningar - - - - 1 3 

 

En grovsållning gjordes genom att läsa rubriker och abstracts för att hitta de artiklar som 

handlade om stomipatienters upplevelse av sin sexualitet. Dessa artiklar lästes sedan 

igenom för att kontrollera att de klarade inklusions- och exklusionskriterierna. Slutligen 
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kvarstod tio artiklar till analysen; tre av studierna var utförda i USA, två i Storbritannien, 

två i Sverige, två i Brasilien och en i Australien. Tre av artiklarna fokuserade specifikt på 

stomipatienters upplevelse av sin sexualitet, medan de återstående sju hade ett bredare 

perspektiv där upplevelsen av sexualiteten framkom som en aspekt av den förändrade 

kroppen. 

 

5.4  Dataanalys 

Analysen genomfördes med stöd i Fribergs (2012a) analysmetod. Det slutgiltiga urvalet om 

tio artiklar (markerade med asterisk i referenslistan) lästes igenom noggrant flera gånger av 

båda författarna för att förstå helheten. Sedan gjordes en datareduktion, där de avsnitt i de 

tio artiklarnas resultat som inte rörde informanternas upplevelser av sin sexualitet plockades 

bort. Artiklarna sammanfattades i en kortfattad översiktstabell där deras design, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, analysmetod och resultat presenteras (se bilaga 

1). Den reducerade texten sammanställdes sedan i ett arbetsdokument, vilket användes som 

grund i det fortsatta analysarbetet. Texten delades därefter upp i mindre enheter som ur 

olika perspektiv svarade mot studiens syfte. Nästa steg var att sortera dessa efter likheter, i 

underkategorier och kategorier. Sorteringen gjordes i flera omgångar genom att analysera 

betydelsen i varje enhet, för att sedan sammanställa de enheter som berörde en specifik 

upplevelse till en underkategori. Underkategorierna sorterades om tills dess att innehållet 

beskrev en huvudkategori (se tabell 2). Genom att återgå till de tio analyserade artiklarna 

verifierades slutligen att dessa kategorier och underkategorier presenterade betydelsen av 

innehållet i primärkällornas resultat. 
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Tabell 2. Analysprocess. Exempel på enheter, underkategorier och kategorier. 

Enhet Underkategori Kategori 

”I didn’t want to know about it (the stoma) … I just hated myself…” Förändrad 

kroppsuppfattning 

Förändrad 

sexuell identitet 

”I was traumatized about it … there’s this bag, it’s more 

complicated.” 

”I mean, part of feeling sexy, … is feeling sexy in what you wear. … 

big baggy pants … doesn’t make you feel sexy in your own mind.” 

Att känna sig 

oattraktiv 

”All participants believed that their attractiveness had decreased 

since surgery.” 

”My greatest fear was that I would be, well, romantic with a girl, 

we’d get naked, and she’d run out of the room screaming.” 

Rädsla att avisas Rädsla och oro 

”… half of you is on auto-pilot and the other half of you is thinking, 

hang on, is the bag still safe …” 

 

“You can get rid of it (the bag) for a little while either … You never 

know what’s going to happen.” 

Förlorad kontroll 

 

6  ETISKA ASPEKTER 

I och med att denna studie baserades på redan publicerade artiklar bedömdes den inte ge 

upphov till större etiska problem. Författarna var vaksamma på sin förförståelse för att 

resultatet inte skulle påverkas. Dessutom var författarna noggranna med att inte formulera 

sig på ett sätt som skulle kunna uppfattas som kränkande. De inkluderade artiklarna var 

samtliga skrivna på engelska vilket varken är författarnas modersmål eller studiens 

målspråk. Därmed var författarna extra noggranna vid språktolkningen av de inkluderade 

artiklarna. 
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7  RESULTAT 

Ur de studerade artiklarna framstod fyra övergripande kategorier kring informanternas 

upplevelse av sin sexualitet i relation till den förändrade kroppen: (1) förändrad identitet, 

(2) rädsla och oro, (3) att känna sig begränsad samt (4) försoning (se figur 1). 

 

Förändrad identitet  Rädsla och oro  
Att känna sig 

begränsad 
 Försoning 

           

Förändrad 

kroppsuppfattning 
 Rädsla att avvisas  Smärta    

           

Att känna sig  

oattraktiv 
 Förlorad kontroll  Nedsatt lust  

 

 
 

           

 
     Genans  

 

 
 

Figur 1. Kategorier och underkategorier. 

 

7.1  Förändrad identitet 

Flera av deltagarna i studierna upplevde en förändrad identitet. Detta genom att kroppen 

och funktioner efter operationen upplevdes som förändrade eller att informanterna upplevde 

sig oattraktiva eller osexiga. 

 

7.1.1  Förändrad kroppsuppfattning 

Stomin beskrevs som ett hot mot informanternas sexuella identitet och upplevelsen av den 

förändrade kroppen var ofta obehaglig och psykologiskt svår (Rozmovits & Ziebland, 

2004). En man upplevde att stomin berövat honom sin manlighet (Ramirez m.fl., 2009). 

Andra beskrev stomin som väldigt svår att förlikas med samt att den gav upphov till 

emotionell smärta i relation till den förändrade kroppen (Manderson, 2005). En kvinna 

hatade sig själv med påsen på magen och menade att detta innebar en stor sorg. Samma 

informant hade svårt att se hur hon skulle kunna övervinna dessa känslor (Manderson, 

2005). Upplevelsen av kroppen med en påse på magen beskrevs även som traumatiserande 

(de Paula, Takahashi & de Paula, 2012). Några av informanterna menade att de upplevde 

regression till ett barnliknande stadium efter operationen (Manderson, 2005; Salter, 1992b). 

Vissa på grund av att de nu, liksom barn, inte hade kontroll över sin elimination och därmed 

behövde assistans, vilket upplevdes som ett motsatsförhållande till vuxna sexuella 

relationer (Manderson, 2005).  
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7.1.2  Att känna sig oattraktiv 

Informanterna upplevde sig ofta som oattraktiva eller osexiga med stomin (Erwin-Toth, 

1999; Manderson, 2005; Persson & Hellström, 2002). Det förekom svårigheter med att 

överhuvudtaget sexualisera en kropp vars avföring och urin syntes utanpå kroppen; bilden 

av avföring och urin upplevdes som mödosam att sammanföra med föreställningen av en 

åtråvärd kropp (Manderson, 2005). För andra informanter var det blotta vetskapen om att 

bära runt på en påse avföring eller urin som fick dem att känna sig osexiga (Manderson, 

2005; Ramirez m.fl., 2009). Även stomin i sig beskrevs som osexig (Manderson, 2005). En 

kvinna ansåg att lukten från påsen gjorde henne icke-åtråvärd (Ramirez m.fl., 2009) medan 

en man kände sig oren med stomin och beskrev sig själv som motbjudande till följd av detta 

(Rozmovits & Ziebland, 2004). Det poängterades vidare att en viktig del av att själv känna 

sig attraktiv var att kunna klä sig i sexiga kläder, vilket upplevdes som omöjligt på grund av 

stomin (Manderson, 2005). Det förekom även att informanter som fått stomi mellan 6 och 

12 års ålder hade gjort suicidförsök under sina ungdomsår – delvis på grund av att de 

upplevde sig oattraktiva med stomin (Erwin-Toth, 1999). 

 

7.2  Rädsla och oro 

Många av informanterna i de inkluderade studierna upplevde rädsla och oro efter 

stomioperationen. Detta tog sig uttryck dels i rädsla att avvisas, dels i rädsla och oro för 

konsekvenserna av att de inte kunde kontrollera kroppen i intima situationer. 

 

7.2.1  Rädsla att avisas 

Rädslan för att bli avvisad, antingen av en potentiell eller fast partner, var ofta påtaglig 

(Rozmovits & Ziebland, 2004). Det var viktigt att lära känna och verkligen lita på sin 

partner innan en sexuell relation inleddes (Erwin-Toth, 1999). En del av informanterna 

vilka levde som singlar, kände sig hämmade eller valde att helt avstå från intima relationer 

till följd av rädsla för hur en potentiell partner skulle reagera på stomin (Erwin-Toth, 1999, 

Ramirez m.fl., 2009; Salter, 1992b). En kvinna blev så skrämd av sin partners reaktion när 

hon visade sig naken för första gången, att hon vägrade ta av sig kläderna framför en man 

någonsin igen (Grant m.fl., 2011). Det förekom att informanter som levde i en parrelation 

undvek att ens diskutera frågor som rörde sexlivet på grund av rädsla att avisas. Än mindre 

gjordes försök till intimitet med en partner; detta antingen av rädsla att få ett nej eller för att 

det inte kändes rättvist att ”utsätta” partnern för den förändrade kroppen (Rozmovits & 
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Ziebland, 2004). En kvinna bad sin partner att lämna henne och skaffa sig ett liv 

(Manderson, 2005). 

 

7.2.2  Förlorad kontroll 

Informanterna upplevde framförallt rädsla och oro relaterat till ljud, lukt och läckage som 

problematiska faktorer under intima stunder eftersom de inte kunde styra över dessa (de 

Paula m.fl., 2012; Manderson, 2005; Ramirez m.fl., 2009; Rozmovits & Ziebland, 2004). 

Oron över okontrollerat läckage var ständigt påtaglig, varför påsen alltid satt på under 

sexakten (Ramirez m.fl., 2009; Rozmovits & Ziebland, 2004). Rädslan över att inte veta 

hur kroppen skulle uppenbara sig kom i konflikt med att lustbetonat sex handlade om att 

våga släppa kontrollen; en kvinna beskrev det som att hälften av henne gick på autopilot 

medan den andra hälften var orolig för att påsen skulle ramla av eller läcka under sexakten. 

En annan kvinna låg stel av skräck att släppa sig, eller något ännu värre, när hon hade sex 

(Manderson, 2005). 

 

7.3  Att känna sig begränsad 

Efter att ha fått en stomi upplevde många informanter sig begränsade i möjligheten att 

utöva sin sexualitet. Smärtsamma samlag begränsade kvinnorna medan både män och 

kvinnor upplevde sig begränsade av nedsatt lust och upplevelse av genans.  

 

7.3.1  Smärta 

Det var inte ovanligt att kvinnliga informanter upplevde smärta vid samlag, relaterat till de 

kirurgiska förändringarna i bäckenregionen som stomin medförde (Andersson, Engström & 

Söderberg, 2010; de Paula m.fl., 2012; Grant m.fl., 2011; Manderson, 2005; Ramirez m.fl., 

2009). Flera av dessa kvinnor hade fått sin stomi efter kolorektalcancer (Andersson, m.fl., 

2010; Grant, m.fl., 2011; Ramirez m.fl., 2009). Denna smärta upplevdes olika starkt och 

fick därför varierande konsekvenser. En informant beskrev att det gjorde lite ont (de Paula 

m.fl., 2012) medan en annan förklarade smärtan som stark (Andersson m.fl., 2010). Andra 

upplevde smärtan så kraftfull att penetrerande sex helt enkelt var en omöjlighet (Andersson 

m.fl., 2010; Grant m.fl., 2011; Ramirez m.fl., 2009). En av kvinnorna upplevde ett samlag 

efter operationen så pass smärtsamt, att hon av rädsla efter detta undvek alla former av 

interpersonella relationer som potentiellt skulle kunna leda till sex (Ramirez m.fl., 2009). 

Rädsla förekom även hos informanter som efter operationen ännu ej varit sexuellt aktiva, 

vars tankar fokuserade på huruvida samlag skulle vara smärtsamt eller inte (Persson & 
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Hellström, 2002). I relationer där informanter upplevde smärtan som problematisk, visade 

sig partnern ha en betydande roll. En kvinna kände en otrolig tacksamhet för att hennes 

man inte pressade henne att ha samlag (Ramirez m.fl., 2009). Oförmågan till penetrerande 

sex beskrevs dock av många som ett svårt lidande, varför vissa informanter även upplevde 

emotionell smärta (Ramirez m.fl., 2009). 

 

7.3.2  Nedsatt lust 

Hos informanterna förekom det att lusten minskade efter stomioperationen (Dázio, Sonobe 

& Zago, 2009; Manderson, 2005; Persson & Hellström, 2002). Vissa kände ingen lust alls, 

medan andra upplevde den som nedsatt (Manderson, 2005; Persson & Hellström, 2002). 

Flera av de stomiopererade uttryckte en stark saknad av att känna lust och njutning 

(Manderson, 2005). 

 

7.3.3  Genans 

Stomin och påsen upplevdes som generande i intima stunder (de Paula m.fl., 2012; 

Manderson, 2005). Detta relaterades antingen till synlig avföring eller läckage av flatulens 

(de Paula m.fl., 2012; Manderson, 2005). Vidare upplevdes svårigheter med att visa 

kroppen naken vilket begränsade informanternas sexliv (de Paula m.fl., 2012; Manderson, 

2005; Rozmovits & Ziebland, 2004). Det kändes viktigt att dölja stomin på olika sätt under 

sexakten, både för sig själv och för sin partner. Detta gjordes till exempel med händer 

(Rozmovits & Ziebland, 2004), med kläder (Persson & Hellström, 2002, Ramirez m.fl., 

2009), med gördel eller med handdukar (Ramirez m.fl., 2009). Andra kände att det var 

viktigt att ha mörkt i rummet vid intima stunder för att partnern på så sätt inte skulle se 

stomin. Därtill framkom att en stödjande partner gjorde denna genans mer hanterbar, men 

att det skulle vara värre i andra, nya relationer (de Paula m.fl., 2012). Vissa informanter 

menade dock att stomin kunde vara generande även i stabila förhållanden (de Paula m.fl., 

2012; Manderson, 2005). Det upplevdes som viktigt att en partner respekterade oviljan att 

visa stomin eller den nakna kroppen (Manderson, 2005). 

 

7.4  Försoning 

Det förekom att informanterna helt försonats med ett liv utan sex (Andersson m.fl., 2010; 

de Paula m.fl., 2012, Manderson, 2005). Genom uppskattning för att överhuvudtaget vara 

vid liv upplevdes det inte lika svårt att förhålla sig till ett liv utan samlag; sex var inte 

längre så viktigt. En kvinna poängterade att hon kände sig lyckligt lottad, dels för att ha 
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överlevt men också för att hennes man inte begärde sex i deras förhållande (Andersson 

m.fl., 2010). Andra upplevde det som acceptabelt att leva ensamma och inte ha något 

kärleksförhållande alls (de Paula m.fl., 2012). En del äldre informanter menade att det 

aktiva sexlivet redan hade passerat, varför stomin i sig inte påverkade den aspekten av 

förhållandet (de Paula m.fl., 2012; Ramirez m.fl., 2009). Möjligheter och förväntningar 

avseende sexuella relationer förändrades ändå med åldern, oavsett stomin (de Paula m.fl., 

2012). Fysiskt sexuellt utövande var inte längre viktigt för att upprätthålla en harmonisk 

kärleksrelation då intimitet och omtanke för varandra förblev opåverkade trots den stigande 

åldern. Andra informanter försonades med förlusten av penetrerande samlag genom 

förändrade förväntningar och alternativa kärleksbevis eller alternativ intimitet; oralsex, 

onani, att sitta tillsammans och hålla handen eller få en bukett blommor av sin partner 

(Ramirez m.fl., 2009). De sexuella problemen gick ibland att överkomma med tiden 

(Erwin-Toth, 1999; Grant, m.fl., 2011; Ramirez m.fl., 2009) och informanterna kunde då 

återgå till ett sexliv liknande det som var innan (Grant, m.fl., 2011; Ramirez m.fl., 2009). 

Somliga informanter som haft enterostomi i över två år upplevde till och med att sexlivet 

hade förbättrats efter operationen (de Paula m.fl., 2012).  
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8  DISKUSSION 

8.1  Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva stomipatienters upplevelse av sin sexualitet i 

relation till en förändrad kropp. Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt för 

att skapa en sammanställning av det valda problemområdet (Friberg, 2012b). Vetenskapligt 

publicerade artiklar genomföra med kvalitativ ansats inkluderades eftersom att studier med 

denna metod ger utrymme för informanter att beskriva sina upplevelser (Paulsson, 2009). 

Med kvalitativa studier som grund i analysarbetet kan också förståelsen öka för hur 

människors erfarenheter, upplevelser och behov kan bemötas i vården (Friberg, 2012a). 

 

Databaserna i vilka information söktes till denna studie – Academic Search Elite, CINAHL 

with Full Text och MEDLINE – samlar tillsammans tusentals akademiska tidskrifter, varav 

en stor mängd är inriktade på omvårdnad och hälsovetenskap. Söktermerna som användes 

var medvetet breda för att relevanta artiklar inte oavsiktligen skulle exkluderas. Eftersom 

”sex” på engelska även betyder ”kön” gav sökningarna många, för studien, irrelevanta 

resultat. Författarna ville dock inte gå miste om eventuella artiklar som använder ordet i 

koppling till sexualitet, varför de stomirelaterade sökorden trots detta kombinerades med 

sökordet ”sex*” och inte med den specifika termen ”sexuality”. Genom breda sökningar 

efter vetenskapliga artiklar kan litteraturöversikter fastställa en kunskapsgrund av ett 

specificerat problemområde. Detta innebär således att även de fenomen som ej blivit 

föremål för forskning åskådliggörs (Segesten, 2012). Det framkom tydligt vid 

artikelsökningen att antalet kvalitativa studier som behandlar psykologiska och sociala 

konsekvenser av stomikirurgi och därmed även patientgruppens upplevelser av sin 

sexualitet, är begränsat, vilket även styrks i en litteraturöversikt gjord av Brown och Randle 

(2005). Manuella sökningar gjordes därför på området, vilket Östlundh (2012) föreslår för 

att ytterligare lokalisera relevant information. 

 

De tio analyserade artiklarna var de enda som hittades vilka uppfyllde inklusions- och 

exklusionskriterierna samt gick att få tag på̊ i Sverige. Till följd av detta begränsades därför 

ej artiklarnas publiceringsår vilket resulterade i att två̊ studier, från 1992 respektive 1999, 

inkluderades i analysen. Detta kan anses som en svaghet eftersom modernare stomi-

hjälpmedel visat sig medföra färre komplikationer än äldre material (Williams, 2008). Av 

de analyserade artiklarna hade tre som syfte att beskriva stomiopererade patienters 

upplevelser av sin sexualitet specifikt, medan de återstående sju syftade till att beskriva 
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patientgruppens upplevelser av livet i helhet. Som konsekvens av detta var avsnitten om 

sexualitet i dessa sju artiklar av varierande fyllighet avseende innehåll och mängd, vilket 

antyder en svaghet i studiens tillförlitlighet då resultatet bygger på en ojämn fördelning 

mellan analysartiklarna. Friberg (2012a) menar dock att en utgångspunkt i kvalitativ 

forskning är att varje studie har ett kunskapsvärde och att flera studiers resultat tillsammans 

bildar ett större kunskapsvärde. På så sätt formas, trots den ojämna fördelningen, en 

sammansatt kunskap om det specifika problemområde som beskrivits. Tidigare forskning 

indikerar att olika grundsjukdomar och dess behandlingar i sig kan influera sexualiteten 

(Nordström & Nyman, 1991; Schmidt, Bestmann, Küchler, Longo & Kremer, 2005). 

Eftersom att informanter med olika bakgrundsproblematik var representerade i 

analysmaterialet kan detta ses som en svaghet i studiens överförbarhet. Dock innehöll de 

analyserade studierna oberoende av informanternas grundsjukdom, ett resultat som var av 

relevans för studiens syfte, varför urvalet inte begränsades till en specifik grundsjukdom.  

 

De inkluderade artiklarna lästes initialt igenom flera gånger av båda författarna var för sig; 

detta för att skapa en förståelse för helheten. Resultatet i samtliga artiklar, vilket svarade 

mot studiens syfte, sammanställdes sedan i en översiktstabell samt i ett mer utförligt 

dokument, med avsikten att säkerställa att all relevant text uppmärksammats och 

dokumenterats. Den sammanställda texten kan enligt (Friberg, 2012b) fungera som ett stöd 

i det fortsatta analysarbetet samt ses som en validering av data. En potentiell svaghet med 

litteraturöversikter är dock att det är redan analyserat material och inte rådata som 

sammanställs. Det finns en risk för selektivt urval som utgår från att bekräfta författarnas 

egna perspektiv och därmed utesluta relevant information (Friberg, 2012a). Författarna har 

dock under hela processen strävat efter att ha ett öppet och kritiskt förhållningssätt till sitt 

grundmaterial. Texten delades upp i mindre enheter som var för sig beskrev informanternas 

upplevelser och svarade mot studiens syfte, vilka senare sorterades efter gemensamma 

likheter. För att inte hamna på sidospår menar Friberg (2012a) att det är viktigt att hålla 

syftet i minnet under hela analysprocessen. Med avsikten att minimera risken för att 

innehållet uppfattats felaktigt, såväl avseende språk som betydelse, diskuterades varje 

textenhet som kunde uppfattas som tvetydig författarna emellan, tills dess att konsensus 

uppnåddes. Resultatets kategorier och underkategorier jämfördes slutligen mot de tio 

analyserade artiklarna för att verifiera att dessa inte förvrängde betydelsen i primärkällornas 

resultat. För att försäkra sig om att rådata och analys stämmer överens menar Dahlborg-

Lyckhage (2012) att analysarbetet hela tiden måste röra sig mellan det konkreta och det mer 
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abstrakta, det vill säga mellan studiernas helhet och de framträdande kategorierna. Denna 

analysprocess torde därför försäkra att innehållet återgetts på̊ ett giltigt sätt. 

 

8.2  Resultatdiskussion 

Denna kvalitativa studie visar att den förändrade kropp, som en stomi kan innebära, 

påverkar sexualiteten generellt till det negativa. Samtidigt som det förekom upplevelser av 

förbättring. Fynden styrks även av flera kvantitativa studier som har funnit att sexlivet 

försämrats efter stomioperation, bland annat hos patienter med rektalcancer (Schmidt, 

Daun, Malchow & Küchler, 2010), med inflammatoriska tarmsjukdomar (Rolstad, Wilson 

& Rothenberger, 1983) samt hos patienter som fått urostomi (Nordström & Nyman, 1991). 

Dock tenderade den sexuella aktiviteten öka hos kvinnor som fått urostomi efter 

inkontinens eller blåsdysfunktion (Nordström & Nyman, 1991). 

 

8.2.1  Förändrad identitet 

Stomin och påsen förändrade de stomiopererades kroppsuppfattning på flera olika sätt. 

Detta styrks av Williams (2012b) som menar att förändrad kroppsuppfattning inte sällan 

förekommer hos med patienter som genomgår en stomioperation, då både fysisk funktion 

och utseende radikalt förändras för dessa människor. Det framkom vidare att 

stomiopererade upplevde svårigheter med att förlika sig med stomin, vilken upplevdes som 

ett hot mot identiteten. Dessa uppfattningar beskriver tydligt hur den kroppsliga 

förändringen inte bara påverkar patientgruppens yttre, utan faktiskt inkräktar på människans 

personliga sfär och subjektiva upplevelse av sig själv. Detta framkommer även i en 

jämförande studie av stomipatienter med självskattad låg respektive hög livskvalitet; dessa 

hade oberoende av skillnad i livskvalitet uppenbara svårigheter med hur de skulle förena 

stomin med upplevelsen av det subjektiva jaget – särskilt i relation till intimitet (Popek 

m.fl., 2010). Upplevelse av förändrad kropp och identitet har även visat sig vara ett 

omfattande problem hos mastektomerade kvinnor (Gilbert, Ussher & Perz, 2010). Liksom 

en av de stomiopererade männen i resultatet illustrerade förlusten av manlighet, kände flera 

kvinnor att femininiteten gått förlorad efter mastektomin. Kroppen som tidigare varit 

symmetrisk upplevdes som deformerad, med ett eller inga bröst, vilket förändrade 

kvinnornas upplevelse av sin sexuella identitet (Gilbert m.fl., 2010). Den förändrade 

kroppsuppfattningen hos stomiopererade bör därmed delvis kunna förklaras av 

utseendeförändrande kirurgi. 
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Williams (2012a) redovisar att en förändrad kroppsuppfattning beror på att dess tre 

komponenter – den verkliga kroppen, kroppsliga ideal och kroppens presentation – befinner 

sig i obalans med varandra. Det förklaras vidare att fysiska förändringar efter kirurgi och 

sjukdom kan komma i konflikt med kroppsliga ideal, varefter människan för att återskapa 

balansen, försöker presentera kroppen på ett sätt som väger upp förlusten i den verkliga 

kroppen (Williams, 2012a). De mastektomerade kvinnorna i studien av Gilbert m.fl. (2010) 

visualiserade denna teori genom användandet av bröstproteser som kompensation för den 

kroppsliga förlusten, samtidigt som de då levde upp till samhällets bild av kvinnoidealet, 

med två bröst. Stomipatienten har emellertid förlorat en livsviktig funktion, vilken måste 

ersättas av ett tillägg (stomi) utanpå kroppen, varför svårigheter att jämna ut obalansen i 

kroppsuppfattningen kan tänkas försvåras i denna patientgrupp. Studiens informanter 

saknade således inte bara möjligheten att jämna ut sin förändring med en protes, de kunde 

heller inte avlägsna påsen på grund av risk och rädsla för läckage. Det Williams (2012a) 

redovisar om att återskapa kroppslig balans, skulle därtill kunna förklara varför 

informanterna upplevde det viktigt att istället försöka dölja påsen och stomin. 

 

Många informanter upplevde även svårigheter med att sexualisera den förändrade kroppen 

och kände sig oattraktiva eller icke-åtråvärda, ibland även motbjudande. Denna upplevelse 

av att inte längre känna sig attraktiv förekommer även i andra patientgrupper som 

genomgått utseendeförändrande kirurgi (Gilbert m.fl., 2010; Maguire & Parkes, 1998). 

Informanterna menade vidare att bilden av avföring och urin synligt utanpå kroppen var 

svår att sammanföra med föreställningen av en åtråvärd kropp, vilket senare påverkade 

deras sexliv negativt. Det är således rimligt att anta att olika patientgrupper som genomgått 

utseendeförändrande kirurgi har jämförbara upplevelser. Vad som dock skiljer de 

stomiopererade från många andra patientgrupper är den förlorade kontrollen över tarm- 

eller blåsfunktionen, vilket också spelade in i informanternas upplevelse av att vara 

attraktiva eller oattraktiva.  

 

Hantering (coping) av hotfulla situationer, så som vid sjukdom och förändring, varierar 

bland alla människor. Variationen beror delvis på i vilken utsträckning människor upplever 

att de förluster som orsakats av sjukdomen, har gjort dem annorlunda än andra (Maguire & 

Parkes, 1998). Som exempel på detta har det visat sig att kroppsuppfattningen skiljer sig åt 

mellan patienter med inkontinenta respektive kontinenta stomier. De sistnämnda upplevde 

nämligen sin kroppsbild mer tilltalande och normal jämfört med de patienter som hade 
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påsen på magen (Brown & Randle, 2005). Detta återfinns även hos kvinnor efter 

bröstbevarande kirurgi, vilka upplevde färre svårigheter med kroppsuppfattningen än de 

kvinnor som mastektomerats (Gilbert m.fl., 2010). Ytterligare en aspekt av dessa skillnader 

återfinns hos andra kvinnor med bröstcancer, som tappat håret till följd av 

cytostatikabehandling. De upplevde nämligen att förlusten av hår var värre än förlusten av 

ett bröst, då denna förändring var mer synlig för allmänheten (Batchelor, 2001). Kanske 

antyder dessa likheter att ju mer kroppens utseende och funktion distanseras från dess 

normaltillstånd och ju svårare förändringen är att dölja, desto mer obehag orsakar det 

patienten. 

 

8.2.2  Partnern 

Partnern hade en betydande roll för informanternas upplevelse av förändring i sexualitet 

och kroppsuppfattning efter operationen. Detta dels genom huruvida partnern respekterade 

att sex inte längre var aktuellt på grund av smärta, dels för hur partner hanterade situationer 

där patienten upplevde genans. I en grupp av kolostomiopererade respondenter framkom att 

psykosocial anpassning var beroende av upplevt socialt stöd, inte minst från partnern. De 

patienter som upplevde bättre stöd hade lättare att anpassa sig till sin stomi (Piwonka & 

Merino, 1999). En stödjande partner framstår således som en viktig resurs i acceptansen av 

stomin varför denne, liksom patienten, behöver information och stöd under hela processen, 

från beslutet om det kirurgiska ingreppet och framgent. Vidare påverkar förändringar i 

patientens sexualitet givetvis också partnern, vilket ytterligare motiverar att denne bör 

inkluderas i vården. Partner till patienter med långt framskriden kolorektalcancer berättade i 

en studie att de upplevde att sjukdomen förändrade deras förhållanden på flera sätt, 

däribland förutsättningarna för intimitet (Sjövall, Gunnars, Olsson & Thomé, 2011). Då 

kolorektalcancer är en av de vanligaste grundsjukdomarna hos patienter med stomi (Brown 

& Randle, 2005) kan det därmed antas att många patienter upplever sexuell problematik 

redan innan de genomgått stomioperationen. Piwonka och Merino (1999) menar att 

sjuksköterskan bör uppmuntra en eventuell partner att anta en aktiv roll i patientens 

rehabiliteringsprocess. Det är dock uppenbart att partnern i många fall behöver stöd och 

information, inte bara för den sjukes skull, utan kanske lika mycket för sin egen och för 

förhållandets skull. 

 

Många av informanterna upplevde genans i samband med intima stunder. Det förekom 

dock att de som levde med fast partner upplevde att genansen var hanterbar i den nuvarande 
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relationen. Oberoende av fast eller potentiell partner hade många av informanterna svårt att 

visa sig nakna och det upplevdes viktigt att på olika sätt dölja stomin under sexakten. Detta 

illustreras vidare av andra patienter med stomi där genans framkommit som en av de största 

utmaningarna i livet efter operationen. Framförallt visade sig detta hos respondenter som 

levde utan partner, vilka i högre utsträckning upplevde genans, jämfört med de som levde i 

ett förhållande. Respondenterna utan partner uppgav även att stomin hämmade personliga 

relationer och intimitet vilket resulterade i isolering (Mitchell m.fl., 2007). 

 

8.2.3  Försoning 

En stomi, med allt den för med sig, framstod som ett stort hinder i informanternas möjlighet 

att uttrycka sig sexuellt. Samtidigt menade vissa att de försonats med ett liv utan sex – att 

det inte längre var viktigt. Flera av dessa informanter var äldre och menade att sexlivet hade 

passerat och att förväntningarna på sex hade förändrats. Även om behovet av kärlek och 

intimitet inte avtar med åldern (Sprunk & Alteneder, 2000) är det en inställning som är 

utbredd i samhället och många äldre uppfattar sig därför som för gamla för att ha sex 

(Bouman, Arcelus & Benbow, 2006). Detta illustreras i en studie om sexuell dysfunktion 

hos patienter med rektalcancer, där kvinnorna under 65 år visade sig lida mer av sexuella 

svårigheter än de som var äldre (Schmidt m.fl., 2010). Fenomenet kan således hänga 

samman med hur individens värderingar och personlighet förändras över tid, vilket 

resulterar i nya prioriteringar och mål i livet (Kingsberg, 2000). Även om människan har 

behov av att uttrycka sig sexuellt genom hela livet (Sprunk & Alteneder, 2000) betyder det 

inte att alla människor vill ha sex eller känner lust. Kingsberg (2000) påpekar bland annat 

att den biologiska lusten minskar med åldern av rent fysiologiska faktorer. Även om 

människan har ett grundläggande behov av sexualitet varierar således önskan om att 

uttrycka den. Slutligen är det viktigt att lyfta fram att det förekom informanter som 

upplevde att de sexuella problemen hade överkommits med tiden och att sexlivet ibland till 

och med upplevdes som förbättrat. 

 

8.2.4  Sjuksköterskans roll 

Inför stomioperation upplever många patienter stark ängslan vilket gör att de får svårt att ta 

till sig all information som ges (Turnbull, 2001). Detta innebär att sjuksköterskan har en 

viktig roll i den fortsatta kontakten med patienten postoperativt. Vad beträffar sexualitet 

presenterar Williams (2012b) tre utmaningar för sjuksköterskans arbete med att gynna 

patienters sexuella välbefinnande. Initialt menar författaren till studien att sjuksköterskan 
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måste känna sig bekväm med att ta sig an dessa frågor, vilket delvis sker genom att hon 

undersöker känslor och tankar kring sin egen sexualitet. Utöver detta bör hon erhålla 

kunskap i området vilket omfattar såväl anatomi, fysiologi och patofysiologi som 

psykosexuell utveckling och funktion. Den tredje utmaningen berör kommunikation och 

vikten av att vara ödmjuk avseende patienters kulturella och religiösa bakgrund, samt den 

etiska innebörden av patientens redan sårbara situation.  

 

Även om det kan kännas svårt att prata med patienter om sexualitet innebär ett undvikande 

av ämnet att patienten inte får hjälp att hantera de problem som upplevs som mest 

utmanande (Mitchell m.fl., 2007). Patienten bör påminnas om att den första sexuella 

upplevelsen efter operationen kan vara en besvikelse och att alternativa sätt att ge och få 

njutning bör utforskas (Turnbull, 2001). Alla personer som genomgått kirurgi som påverkar 

kroppsfunktionen bör vidare tillfrågas om hur de uppfattar förlusten, bland annat med 

avseende på sexualitet (Maguire & Parkes, 1998). I en enkätstudie designad att representera 

den brittiska befolkningen framkom att över hälften de respondenter som upplevde sexuella 

problem skulle vilja ha hjälp med dessa (Dunn, Croft & Hackett, 1998). Likaså redovisas 

att kvinnor med bröstcancer vill ha information om hur de kan anpassa sitt sexliv efter 

postoperativa komplikationer, exempelvis med glidmedel och vibratorer samt var de kan 

inhandlas (Gilbert m.fl., 2010). Det är därmed rimligt att anta att stomiopererade patienter 

med likartade problem även de önskar sexualrådgivning.  

 

Sjuksköterskan har dock möjligheter att hjälpa patienten reducera sina sexuella problem på 

andra sätt än via direkt sexualrådgivning. Denna studie visar att flera indirekta problem som 

orsakats av stomin påverkar sexualiteten, såsom rädsla för läckage. Handfasta råd kring val 

av uppsamlingspåse och kostintag kan därför ges för att minimera konsekvenserna av den 

förlorade kontrollen över mag-tarmfunktionen och känslan av att vara mindre attraktiv 

(Turnbull, 2001). Även tillämpandet av PLISSIT-modellen (Permission, Limited 

Information, Specific Suggestions, Intensive Treatment) har i en interventionsstudie av 

Ayaz och Kubilay (2009) visat sig hjälpa stomiopererade patienter att reducera sexuella 

svårigheter, genom att sjuksköterskan angriper de specifika problem patienten upplever. 

Interventionsgruppen i studien fick förslag på lösningar för de bekymmer de upplevde, så 

som förändringar i kroppsuppfattning, självkänsla, oro, erektil dysfunktion, nedsatt 

lubrikation, smärtsamma samlag och nedsatt lust. Detta resulterade i att interventions-
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gruppen skattade sin sexualitet nästan lika tillfredsställande som innan stomioperationen, 

medan kontrollgruppen upplevde en klar försämring (Ayaz & Kubilay, 2009). 

 

8.3  Slutsats 

Denna studie visar ur flera olika perspektiv att patienterna betraktade sin sexualitet som 

förändrad efter stomioperationen och att dessa förändringar i regel upplevdes som 

problematiska, även om somliga med tiden upplevde den som lika bra eller bättre. Stomin 

var svår att förena med upplevelsen av kroppen och beskrevs som ett hot mot patienternas 

identitet. Rädslan för hur kroppen skulle uppenbara sig under sex var så påtaglig att flera 

informanter valde att helt avstå från sexuella eller intima stunder. Avståndstagandet var 

även relaterat till rädslan för att bli avvisad, varför det var viktigt att lära känna och lita på 

sin partner innan en sexuell relation inleddes. Sexlivet begränsades därtill av faktorer som 

smärta, nedsatt lust och genans. Detta upplevdes emellertid som mindre problematiskt när 

informanternas svårigheter respektive ovilja till sex och att visa sig nakna respekterades av 

en partner. Även om flera informanter beskrev stomioperationens sexuella konsekvenser 

som negativa, upplevde andra att de försonats med ett liv utan sex, eller med alternativa 

former av sex och intimitet. I studien framstår därtill en stödjande partner som en viktig 

resurs i acceptansen av den förändrade sexualiteten.  

 

8.4  Klinisk betydelse 

Sjuksköterskor och andra yrkeskategorier som kommer i kontakt med stomiopererade har 

möjligheten, om inte plikten, att identifiera de patienter som upplever sexuella problem. 

Sjuksköterskan kan ge stöd, information och tillsammans med patienten och eventuell 

partner utveckla strategier för att hantera de problem som individen upplever. 

Sjuksköterskor har också möjligheten att preoperativt förbereda patienten på att 

sexualiteten kan förändras och att innan utskrivning ge handfasta tips och råd kring hur 

vanliga problem som exempelvis flatulens, läckage och lukt kan minimeras.  

 

8.5  Förslag på vidare forskning 

Då kvalitativa studier om upplevelserna av att leva med stomi är få till antalet anser 

författarna att mer empiri behövs – inte minst med fokus på sexualitet. Dessa studier skulle 

med fördel kunna genomföras med fokus på hur upplevelserna av kropp och sexualitet 

upplevs av olika samhällsgrupper utifrån genus, ursprung, ålder, civilstatus och sexuell 

läggning. Dessutom skulle studier med enskilt fokus på ileostomi-, kolostomi- respektive 
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urostomipatienter för sig, tillsammans med forskning kring hur patienterna själva vill bli 

bemötta i vården, öka förutsättningarna för en bättre förståelse av patienternas individuella 

omvårdnadsbehov. Utöver patientperspektivet behövs därtill mer kvalitativ forskning om 

varför så många sjuksköterskor väljer att inte prata om sexualitet. 
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BILAGA 1: ARTIKELMATRIS 

Studie Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Resultat (datareducerat) Analysmetod 

1. Andersson, G., Engström, Å. & 

Söderberg, S. (2010). A chance to 

live: Women’s experiences of 

living with a colostomy after rectal 

cancer surgery. 

Kvalitativ ansats 

med narrativ 

design. 

5 kvinnor.  

Ålder: 60-65 år.  

Grundsjukdom: rektalcancer.  

Haft stomi i 1-6 år.  

Typ: kolostomi. 

Nationalitet: Sverige. 

Intervjuguide med 

klassificerande frågor. 

 

Kvinnornas sexliv förändrades efter 

rektalamputationen. De som hade 

partner tyckte det var viktigt att kunna 

prata om framkomna problem. Sex var 

inte möjligt på grund av anala ärr och 

stark smärta i vagina. Kvinnorna 

hoppades få hjälp med sexuella problem 

vid tillfälle. 

Tematisk 

innehållsanalys. 

2. Dázio, E., Sonobe, H. & Zago, 

M. (2009). The meaning of being a 

man with intestinal stoma due to 

colorectal cancer: an 

anthropological approach to 

masculinities. 

Kvalitativ ansats 

med antropo-

logisk/etnografisk 

referensram. 

16 män.  

Ålder: 40-79 år. 

Grundsjukdom: kolorektalcancer. 

Haft stomi: > 1 månad. 

Typ: ospecificerad enterostomi. 

Nationalitet: Brasilien. 

Semistrukturerad 

intervju och 

deltagarobservation. 

Att återfå kontrollen över livet var 

problematiskt på grund av oro över 

sexuell aktivitet. Upplevelser av att vara 

mindre manlig förekom. 

Induktiv analys. 

3. de Paula, M. A. B., Takahashi, R. 

F. & de Paula, P. R. (2012). 

Experiencing sexuality after 

intestinal stoma. 

Kvalitativ ansats 

med ”Social 

representation 

theory” som 

teoretisk 

referensram. 

15 informanter (8 kvinnor, 7 män).  

Ålder: >50 år.  

Grundsjukdom: tarmcancer, IBD. 

Haft stomi: 2->21 år.  

Typ: kolostomi, ileostomi.  

Nationalitet: Brasilien. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Enterostomin störde den 

sexualitetsupplevelsen. Betydelsen 

kännetecknas av individuella 

livsberättelser, kvaliteten av personliga 

relationer och upplevelsen av 

sexualiteten även utöver stomin. 

Innehållsanalys. 

4. Erwin-Toth, P. (1999). The effect 

of ostomy surgery between the 

ages of 6 and 12 years on 

psychosocial development during 

childhood, adolescence, and young 

adulthood. 

Kvalitativ ansats 

med etnografisk 

design. 

10 personer (6 kvinnor, 4 män).  

Ålder: 25-39 år. 

Grundsjukdom: ryggmärgsbråck, 

blåsextrofi, neurogen blåsstörning, 

ulcerativ kolit, Crohns sjukdom. 

Haft stomi: 23,2 år (medel).  

Typ: ospecificerad. 

Nationalitet: USA. 

Strukturerade 

intervjuer med 

deskriptiva, 

strukturella och 

kontrastiva frågor. 

Djupintervjuer med 2 

utvalda informanter. 

Kroppsbilden var ett bekymmer under 

tonåren, speciellt i relation till 

utvecklingen av sexualitet och intimitet. 

Bland annat upplevde de sig då 

oattraktiva. Informanterna ville känna 

och lita på sin partner innan intimitet. 

Som unga vuxna var inte stomin ett 

problem i sexuella relationer. 

Domänanalys, 

taxonomisk 

analys och 

komponentiell 

analys. 

5. Grant, M., McMullen, C. K., 

Altschuler, A., Mohler, M., 

Hornbrook, M. C., Herrinton, L. J., 

… Krouse, R. S. (2011). Gender 

Differences in Quality of Life 

Among Long-Term Colorectal 

Cancer Survivors With Ostomies. 

Kvalitativ ansats. 33 informanter (16 kvinnor, 17 män).  

Ålder: >18 år (medel 63-67 år). 

Grundsjukdom: kolorektalcancer.  

Diagnostiserad: > 5 år sedan.  

Typ: ospecificerad enterostomi. 

Nationalitet: USA. 

8 fokusgrupper (4 med 

kvinnor, 4 med män) 

indelade i HRQOL. 

Informanter av båda kön upplevde 

utmaningar med sexualitet och intimitet. 

Det förekom att informanterna inte ville 

visa sig nakna framför det motsatta 

könet, kände smärta och att sexlivet helt 

hade gått förlorat. 

Riktad 

innehållsanalys. 
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6. Manderson, L. (2005). Boundary 

breaches: the body, sex and 

sexuality after stoma surgery. 

Kvalitativ ansats. 32 informanter (21 kvinnor, 11 män). 

Ålder: 24-82 år. 

Grundsjukdom: ospecificerad (IBD, 

cancer nämns). 

Haft stomi: 0,5-42 år. 

Typ: ospecificerad (kolostomi, 

ileostomi, urostomi nämns). 

Nationalitet: Australien. 

Ostrukturerade 

intervjuer med 18. 

Resterande med 

frågeformulär, skrivna 

och självinspelade 

narrativ. 

Stomiopererade måste vara vaksamma 

över sin elimination, dölja stomin och 

påsen under intima stunder. Det 

förekommer ett behov av att fastställa 

kroppsliga gränser med etablerade och 

nya partner. Detta resulterar i 

självmedvetenhet och social ängslan 

samt ett behov av att omdefiniera 

integritet och värdighet så att inte 

sexuella relationer undermineras. 

Innehållsanalys. 

7. Persson, E. & Hellström, A. 

(2002). Experiences of Swedish 

men and women 6 to 12 weeks 

after ostomy surgery. 

Kvalitativ ansats 

med fenomeno-

logiskt 

perspektiv. 

9 informanter (4 kvinnor, 5 män).  

Ålder: 44-67 år. Grundsjukdom: 

rektalcancer, ulcerativ kolit, 

urinblåsecancer, divertikulit, 

rektovaginal fistel.  

Haft stomi: 6-12 veckor. 

Typ: ileostomi, kolostomi, urostomi. 

Nationalitet: Sverige. 

Intervjuer med öppna 

frågor. 

Alla hade inte återupptagit sexuell 

aktivitet eller hade lust att så göra. 

Rädsla för smärta förekom. Upplevelsen 

av att vara attraktiv hade minskat. 

Innehållsanalys. 

8. Ramirez, M., McMullen, C., 

Grant, M., Altschuler, A., 

Hornbrook, M. & Krouse, R. 

(2009). Figuring out sex in a 

reconfigured body: experiences of 

female colorectal cancer survivors 

with ostomies. 

Kvalitativ ansats 

med antropo-

logiskt 

perspektiv. 

30 kvinnor. 

Ålder: 44-93 år.  

Grundsjukdom: kolorektalcancer.  

Haft stomi: >5 år.  

Typ: ileostomi.  

Nationalitet: USA. 

Semistrukturerad 

intervju med öppna 

frågor. 

Stomiopererade kvinnor grupperades 

utifrån deras upplevelser av sexuella 

utmaningar och anpassningar: Inga 

långsiktiga problem, långsiktiga 

problem, livs- och åldersrelaterade 

förändringar, inga sexuella erfarenheter 

efter operation. 

Grounded theory. 

9. Rozmovits, L. & Ziebland, S. 

(2004). Expressions of loss of 

adulthood in the narratives of 

people with colorectal cancer. 

Kvalitativ ansats 

med 

antropologisk och 

sociohistorisk 

referensram. 

39 informanter (19 kvinnor, 20 män).  

Ålder: 33-87 år.  

Grundsjukdom: kolorektalcancer. 

Haft stomi: ospecificerat. 

Typ: kolostomi, ileostomi. 

Nationalitet: Storbritannien. 

Djupintervjuer med 

narrativ del och 

semistrukturerade 

frågor. 

Informanterna upplevde bland annat sin 

sexuella identitet förändrad, rädsla att 

avvisas och stomin som ett hinder. 

Innehållsanalys. 

10. Salter, M. J. (1992b). What are 

the differences in body image 

between patients with a 

conventional stoma compared with 

those who have had a conventional 

stoma followed by a continent 

pouch?. 

Kvalitativ ansats 

med fenomeno-

logiskt 

perspektiv. 

7 informanter (3 kvinnor, 4 män). 

Ålder: ospecificerat. 

Grundsjukdom: Ulcerös kolit.  

Haft stomi: ospecificerat. 

Typ: ileostomi. 

Nationalitet: Storbritannien. 

Ostrukturerade 

djupintervjuer. 

Upplevelser av att ha förlorat sin 

identitet som vuxen och svårigheter att 

skapa kontakt med personer av det 

motsatta könet. 

Innehållsanalys. 



 

 

 


