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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av fysisk aktivitet hos personer med 

tarmstomi. Frågeställningarna var: 

 Hur ser den fysiska aktivitetsnivån ut bland personer med tarmstomi? 

 Upplever personer med tarmstomi att det sker en förändring i fysisk aktivitet efter 

operation? 

 Vilka faktorer upplever personer med tarmstomi påverkar den fysiska aktiviteten?  

 Vilken information samt uppföljning kring fysisk aktivitet får personer som genomgår 

en tarmstomioperation?  

Metod  

För att besvara syftet och frågeställningarna har en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer använts. 12 personer med tarmstomi, rekryterade genom ett  

lämplighetsurval från tre sjukhus i Stockholms län, deltog i studien. Deltagarna var mellan 30 

och 84 år och var opererade för minst tre månader sedan vid tillfället för intervjun. 

Intervjuerna transkriberades och analyserades därefter genom en induktiv innehållsanalys 

enligt Graneheim och Lundman (2004).  

Resultat  

Innehållsanalysen resulterade i tre stycken huvudkategorier; tiden före operation, tiden efter 

operation samt information. Huvudresultaten var 1) att studiedeltagarna hade en hög fysisk 

aktivitetsnivå efter operationen. 2) Att den fysiska aktivitetsnivån hos studiedeltagarna var 

densamma eller något högre efter operationen men att vissa hade gjort ändringar i aktivitets- 

eller miljöval. 3) Att studiedeltagarna inte såg stomin som ett hinder för fysisk aktivitet mer 

än i vissa särskilda miljöer men att den fysiska aktiviteten kunde påverkas av andra sjukdoms- 

och operationsrelaterade orsaker. 4) Att studiedeltagarna hade fått information kring fysisk 

aktivitet i det direkt postoperativa stadiet men upplevde en avsaknad av information samt 

uppföljning i ett senare stadie efter operationen.   

Slutsats 

Resultaten i studien tyder på att en stomi inte behöver vara ett hinder för fysisk aktivitet. 

Vidare visar resultaten att det är viktigt med information och uppföljning för att personer med 

stomi ska kunna återgå till sin preoperativa nivå av fysisk aktivitet.  

 



Abstract 

Aim  

The aim of the study was to investigate the experience of physical activity among people with 

intestinal stoma. The research questions were: 

 What is the level of physical activity among people with intestinal stoma?  

 Do people with intestinal stoma experience a change in physical activity after surgery? 

 What factors affect physical activity in people who have intestinal stoma? 

 What kind of information and follow-up on physical activity do people receive who 

have had intestinal stoma surgery?  

Method 

To answer the aim and research questions, a qualitative method of semi-structured 

interviews have been conducted. 12 people with intestinal stoma participated in the study and 

were recruited from three hospitals in Stockholm County using a non-random sample with a 

strategic selection. The participants were between 30 and 84 years old and were operated for 

at least three months before the time of the interview. The interviews were transcribed and 

then analysed by an inductive content analysis according to Graneheim and Lundman (2004).  

Results 

The content analysis resulted in three main categories; the time before surgery, the time after 

the operation as well as information. The main results were 1) the participants had a high level 

of physical activity after the surgery. 2) The physical activity level of the participants was the 

same or slightly higher after the surgery. However some participants had made changes in 

their activity or the environment of where the activity took place. 3) The participants did not 

see the stoma as a barrier to physical activity more than in certain specific environments. 

Physical activity could however be affected by other illness- and surgery-related causes. 4) 

The participants had received information regarding physical activity in the direct 

postoperative stage but experienced a lack of information and follow-up at a later stage after 

surgery.   

Conclusions 

The results of the study indicate that a stoma does not need be a barrier for physical activity. 

Furthermore, the results show the importance of information and follow-up for people with 

stoma in order for them to be able to return to their preoperative level of physical activity.  
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1 Inledning 

”Jag fick diagnosen ulcerös colit hösten 1985 och stomiopererades i augusti 1993. De sista tre åren före 

operationen var ett rent helsike med ständiga diarréer, låga blodvärden och en ökad medicinering med 

allvarliga biverkningar som följd. Under den tiden fick jag aldrig klart för mig att det fanns ett alternativ 

till att bli kvitt sjukdomen, nämligen en stomioperation. Det fick jag veta först då läget blev akut i 

augusti 1993 och då man opererade bort den sjuka tjocktarmen. Veckan efter operationen gick jag som i 

trans. Jag trodde inte det var sant. Så här bra hade jag inte mått på 10 år. Hade jag vetat tre-fyra år före 

min operation att man kan bli botad, hade jag opererat mig tidigare. Jag är idag inte ett dugg 

”handikappad”, tvärtom. Min livskvalitet har ökat med minst 200 procent. Jag känner nu att mina 

erfarenheter kan ha betydelse för andra med ulcerös colit. Man ska inte behöva genomlida 

sjukdomstiden med ständiga diarréer, medicinering och sjukhusvistelser. Det finns bot. Det enda piller 

jag äter idag är B12 vitamin. Jag badar och jag bastar. Jag tar ett glas vin till maten och någon gång likör 

till kaffet. Inget jag kunde tidigare. Jag rygg-gympar och går eller cyklar regelbundet. På vintern åker 

jag skidor både utför och på längden. Min kondition och kroppsliga smidighet har inte varit så här bra, 

sedan jag gick i skolan.” (Sjödahl & Månsson, 1998, s. 12)  

 

Ovanstående text är ett utdrag från en bok och är skriven av en person som genomgått en 

stomioperation. Utdraget beskriver hur en stomioperation har lett till ett nytt, aktivt liv. Men 

upplever alla individer med stomi samma sak som personen ovan?  

Min första anställning som sjukgymnast var på ett sjukhus inriktat på bukkirurgi. Flertalet av 

de patienter jag har arbetat med under åren har varit personer som har stomiopererats och ett 

intresse av att utforska området fysisk aktivitet efter stomioperation har växt sig större och 

större med tiden. Det finns mycket forskning kring stomins påverkan på personen. I vissa 

studier ingår fysisk aktivitet som en delkomponent men majoriteten av forskningen rör 

framför allt ämnen som livskvalitet, sexualitet och samliv, kroppsuppfattning samt 

komplikationer. Den aktuella studien fokuserar enbart på fysisk aktivitet i samband med 

stomioperation och fyller därmed en viktig kunskapslucka.  
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2 Bakgrund 

2.1 Stomi 

Ordet stomi kommer från grekiskans stoma och betyder ”mun” eller ”öppning” (Taylor, 

2005). En tarmstomi (hädanefter benämnt stomi) är en kirurgiskt anlagd öppning på buken där 

en del av tunn- eller tjocktarmen läggs ut och har som funktion att avleda avföring från en mer 

distal del av tarmen. För en beskrivning av medicinska facktermer se den bifogade ordlistan i 

bilaga 1. En stomioperation kan göras akut eller elektivt och stomin kan vara antingen 

permanent eller temporär beroende på orsaken till operationen (Brand & Dujovny, 2008; 

Ahmad, Sharma, Saxena, Choudharv & Ahmed, 2013). Enligt Riksförbundet för stomi- och 

reservoaropererade, ILCO, finns det runt 25 000 personer med stomi i Sverige, alla 

stomisorter inräknade (M. Eriksson, personlig kommunikation, 8 juni, 2016). 

 

Tjocktarmsstomier var tidigt ett nödvändigt ingrepp hos barn som föddes med analtresi. Men 

då morbiditeten och mortaliteten var hög vid stomioperationer utfördes de endast som en sista 

utväg vid allvarliga fall av inflammationer i tarmen. I slutet av 1800-talet förbättrades 

tekniken och mortaliteten minskade, framförallt då sulfa och antibiotika introducerades 

(Berndtsson, 2008, s. 17). År 1952 utvecklade Brian Brooke stomikirurgin med en ny teknik, 

samma teknik som används än idag. Efter att tarmen dragits ut ur en öppning på buken 

vrängdes den ut och in för att därefter fästas mot huden. Det man ser när man tittar på en 

stomi är alltså tarmens insida som bör vara röd i färgen och alltid fuktig. Stomin kan vara 

lättblödande men då den inte har några smärtreceptorer har den heller ingen känsel. Tarmens 

muskulatur är inte viljestyrd så som exempelvis slutmuskeln runt ändtarmen vilket innebär att 

en person som genomgått en stomioperation inte kan kontrollera tömning av avföring eller 

tarmgas. Innehållet måste därför samlas upp i ett stomibandage som fästs på huden kring 

stomin (Persson, 2008a, s. 59; Nilsen, 2011, s. 103-104). Det första stomibandaget var 

Koenig-Rutzen-bandaget som skapades på 1940-talet. Trots att bandaget var ett stort steg 

framåt jämfört med tidigare, då tygtrasor och träull användes som stomimaterial, var bandaget 

fortfarande opålitligt och svårt att dölja under kläderna. År 1957 konstruerades den första 

självhäftande stomipåsen för engångsbruk av den danska sjuksköterskan Elise Sörensen. 

Stomipåsen var mer hygienisk och gav patienterna en större säkerhet. I slutet av 1960-talet 

utvecklades en hudskyddsplatta i ett material som minskade hudskador och 1978 kom det 

första moderna tvådelsbandaget (Berndtsson, 2008, s. 19). Nu för tiden finns stomibandage i 
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många olika modeller och storlekar för att passa individernas olika behov och önskemål 

(Carlsson, Berndtsson & Persson, 2008, s. 69-70).   

 

Begreppet stomiterapi myntades på Cleveland-kliniken under sent 1950-tal. Norma Gill, den 

första stomiterapeuten, genomgick själv en kolektomi och fick en stomi efter en envis 

inflammation i tjocktarmen. Hon utvecklade ett intresse för stomihantering och tillsattes 1958 

som ansvarig för att ta hand om stomiopererade patienter. Den första skolan för stomiterapi 

öppnades 1961 på Cleveland-kliniken och en av studenterna där var sjuksköterskan Inger 

Palselius som 1974 blev den första stomiterapeuten i Sverige. Stomiterapeuter spelar en viktig 

roll i preoperativ bedömning och postoperativ hantering av patienter med stomi. Före 

operationen hjälper stomiterapeuten till med att markera en lämplig plats för stomin vilket är 

viktigt då en välplacerad stomi är associerad med en bättre funktionell förmåga, en lägre 

morbiditet och en förbättrad livskvalitet (Berndtsson, 2008, s. 19-20; Martin & Vogel, 2012). 

 

2.1.1 Orsaker till stomioperation 

De två huvudsakliga orsakerna till stomioperation är kolorektal cancer och inflammatorisk 

tarmsjukdom. Andra orsaker är divertikulit, familjär adenomatös polypos (FAP), 

avföringsinkontinens och fistelproblematik (Nilsen, 2011, s. 104-105).  

Kolorektal cancer (KRC) är den tredje vanligaste cancerformen med cirka en miljon nya fall 

per år världen över (Cancercentrum, 2008). I Sverige insjuknar cirka 3 000 personer i 

koloncancer och 1 700 personer i rektalcancer årligen (Lundstam, 2008). Sjukdomen är 

vanligast i västvärlden och de högsta incidenserna återfinns i Europa, USA, Australien och 

Nya Zeeland medan de lägsta incidenserna ses i utvecklingsländerna. Det finns i dagsläget 

ingen enskild utlösande faktor för KRC men det verkar som att omgivningsfaktorer, 

framförallt kostens sammansättning, spelar stor roll. Bland personer med hög konsumtion av 

fett har en ökad frekvens av vänstersidig koloncancer kunnat ses, troligtvis till följd av en 

ökad gallsekretion. Även ett lågt intag av fibrer i kosten anses öka risken att utveckla KRC. 

Bland personer med inflammation i tjocktarmen finns en ökad risk att insjukna och incidensen 

av KRC är 5-6 gånger större än den förväntade bland de med ulcerös kolit. Andra riskfaktorer 

är hög ålder, tidigare KRC och ärftlighet (Cancercentrum, 2008; Lundstam, 2008, s. 45). 

Vanliga symptom är förändrade avföringsvanor, positivt F-Hb, rektal blödning, anemi, 

buksmärtor, viktnedgång och trötthet (Fletcher, 2009). Kirurgi i form av tarmresektion är den 

primära behandlingen vid KRC och den faktor som är starkast associerad med överlevnad hos 

patienten. Kirurgin kan utföras öppet eller laparoskopiskt och innebär en resektion av 
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tarmsegmentet där tumören sitter. Resektionen görs med god marginal och med medtagande 

av tarmens mesenterium som innehåller lymfkärl och lymfkörtlar för att minska risken för 

lymfkörtelmetastaser (Cancercentrum, 2008). Vid koloncancer görs en resektion av höger 

eller vänster sida av tjocktarmen beroende på var tumören sitter. Vid rektalcancer väljs 

operationsmetod utifrån på vilken nivå tumören sitter. Vid en lågt sittande tumör görs ofta en 

rektumamputation och vid en högt sittande rektalcancer görs vanligen en främre resektion 

(Lundstam, 2008, s. 47).   

 

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är en kronisk sjukdom som karaktäriseras av skov. 

Vanliga symptom vid IBD är buksmärta, lös avföring (ibland blodtillblandad), illamående, 

trötthet och viktnedgång (Hall, Rubin, Dougall, Hungin & Neely, 2005; Farrell & Savage, 

2010). Under det senaste årtiondet har både incidensen och prevalensen för IBD ökat kraftigt. 

IBD drabbar människor världen över men incidensen är högre i norra Europa och Amerika än 

i södra Europa, Asien och utvecklingsländerna (Farrell & Savage, 2010). De två huvudsakliga 

typerna av IBD är ulcerös kolit och Crohn’s sjukdom (Podolsky, 1991). Ulcerös kolit 

kännetecknas av en sammanhängande inflammation och sårbildning i tjocktarmens 

slemhinna, med start från ändtarmen och med utsträckning mot tunntarmen. Crohn’s sjukdom 

karaktäriseras istället av oregelbundet återkommande områden med inflammation och 

sårbildning på ett eller flera ställen från matstrupen till ändtarmen (men vanligtvis lokaliserat i 

tunntarm eller tjocktarm). IBD kan utvecklas vid vilken ålder som helst men den vanligaste 

åldern för insjuknande är 15-29 år (Sykes, Fletcher & Schneider, 2015). För individer med 

IBD kan symptomen ha en stor påverkan på deras liv och det kan även resultera i 

begränsningar i den drabbades vardag. IBD kan påverka sömnen och därigenom energinivån 

och en ändrad kosthållning kan vara nödvändig för att minska symptomen. Skov kan leda till 

en oförmåga att delta i sociala aktiviteter och fysisk aktivitet. Det är vanligt att individer med 

IBD planerar sociala aktiviteter runt sjukdomen eller helt undviker det. Speciellt om mat är 

inblandat då det ofta finns en rädsla för en olycka ska ske bland andra och/eller bristen på 

privatliv vid användandet av offentliga toaletter. Längre utflykter eller semestrar kan planeras 

utefter vart det finns tillgängliga toaletter eller hanteras genom att undvika att äta om det inte 

finns någon toalett i närheten (ibid.). 

 

2.1.2 Stomityper 

Det finns två typer av tarmstomier; kolostomi och ileostomi. En kolostomi är en stomi som 

sitter på tjocktarmen, kolon. Den är vanligtvis placerad på vänster sida av buken då det ofta är 
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sigmoideum som stomin konstrueras av. Cirka 60 % av alla stomioperationer i Norden 

resulterar i en kolostomi och mer än hälften av alla kolostomier är permanenta (Persson, 

2008a, s. 62). Indikationerna för en akut kolostomioperation är hinder i tarmen, oftast orsakat 

av en strikturerande cancertumör, eller en perforation av tarmen med peritonit som följd. Vid 

en tarmperforation kan en temporär kolostomi vara aktuell som en avlastande åtgärd under 

tiden som tarmen läker (Persson, 2008a, s. 64; Martin & Vogel, 2012). Den vanligaste 

indikationen för en planerad kolostomioperation är en låg rektalcancer där en anastomos inte 

är möjlig och man istället behöver utföra en rektumamputation för att avlägsna cancertumören 

(Brand & Dujovny, 2008; Persson, 2008a, s. 64). En kolostomioperation kan även bli aktuellt 

bland äldre patienter som skulle ha svårt att hantera eventuella komplikationer följande en 

anastomosinsufficiens (t.ex. läckage) eller de med en dålig sfinkterfunktion (Martin & Vogel, 

2012).  

 

En ileostomi är en stomi som sitter på tunntarmen, ileum. Tjocktarmen har som funktion att 

absorbera vätska ur tarminnehållet och i sista delen av tjocktarmen och sigmoideum lagras 

avföringen i väntan på tarmtömning (Lundstam, 2008, s. 30). Vid en ileostomi är tjocktarmen 

borttagen eller bortkopplad vilket innebär att konsistensen på avföringen blir lös. En person 

med en ileostomi kan tömma upp till 1000 ml vattentunn avföring under ett dygn. Stomin kan 

vara permanent eller temporär och placeras vanligtvis på bukens högra sida (Persson, 2008a, 

s. 61). En ileostomin görs vanligen längre än en kolostomi för att minimera risken för läckage 

då tarminnehållet är löst och enzymrikt (Nilsen, 2011, s. 104). Den kan anläggas i samband 

med operation för rektalcancer, inflammatorisk tarmsjukdom eller familjär adenomatös 

polypos (FAP). Dessa patientgrupper kan behöva genomgå en resektion av rektum och ibland 

även hela kolon (Brand & Dujovny, 2008). En ileostomi kan skapas för att avlasta en distal 

anastomos och därigenom minska risken för anastomosläckage eller vid en tarmresektion då 

det hög risk att göra en anastomos. I de fall där en proktokolektomi är nödvändig är en 

ileostomi det enda alternativet för tömning av avföring (Brand & Dujovny, 2008; Martin & 

Vogel, 2012). 

 

2.1.3 Stomins påverkan 

En person som genomgår en stomioperation kan behöva gå igenom många olika utmaningar 

och måste anpassa sig till både kroppsliga och psykologiska förändringar. De kroppsliga 

anpassningarna innebär att praktiskt hantera sin stomi och de psykologiska anpassningarna 

kan röra den initiala sorgereaktionen då man får en förändrad kropp (Honkala & Berterö, 
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2009). Många studier har rapporterat om att individer med stomi har en sänkt hälsorelaterad 

och total livskvalitet jämfört med den generella populationen, framförallt den första tiden efter 

operationen (Brown & Randle, 2005; Krouse et al., 2007; Carlsson et al., 2010; Dabirian, 

Yaghmaei, Rassouli & Tafreshi, 2011; Anarki et al., 2012a).  

 

Det är vanligt att patienter som genomgått en stomioperation känner obehag vid matintag och 

ett behov av att ändra sin kosthållning efter operationen för att undvika snabba tarmtömningar 

och hålla avföringsfrekvensen på en låg nivå. Deltagare i olika studier har beskrivit att de är 

noga med att äta mat som inte orsakar gaser och vid tillfällen undviker att äta då de inte 

vill/kan besväras av gaser (Brown & Randle, 2005; Andersson, Engström & Söderberg, 2010; 

Dabirian et al., 2011; Grant et al., 2011; Anarki et al., 2012b; Shaffy, Das & Gupta, 2012). 

Det är även vanligt att individer med stomi känner ett behov av att ändra sin klädstil och börja 

klä sig i mer lössittande kläder, dels för att undvika tryck på stomin men även för att 

stomipåsen inte ska synas genom kläderna (Persson & Hellström, 2004; Brown & Randle, 

2005; Honkala & Berterö, 2009; Andersson et al., 2010; Grant et al., 2011; Shaffy et al., 

2012). Ett annat problem kan vara sömnsvårigheter och stor trötthet eller utmattning (eng. 

fatigue) vilket kan leda till begränsningar i det vardagliga livet. Sömnen kan påverkas av 

stomiläckage eller rädslan för sådana. Vissa har svårigheter att hitta bra sovställningar och att 

få en lång och sammanhängande sömn då de behöver gå upp på natten och tömma stomipåsen 

(Carlsson, Berglund & Nordgren, 2001; Honkala & Berterö; 2009; Carlsson et al., 2010; 

Dabirian et al., 2011; Grant et al., 2011; Shaffy et al., 2012; Jansen et al., 2015). 

 

Många stomiopererade har problem med läckage och att stomin ger ifrån sig ljud eller lukt. 

Mäkelä och Niskasaari genomförde en enkätstudie bland 119 personer som genomgått en 

stomioperation tre till nio år tidigare. Stomiläckage var vanligt förekommande framförallt 

bland de med en ileostomi där 37 % (19/51) av deltagarna uppgav läckage som ett problem 

jämfört med endast 9 % (6/68) bland de med en kolostomi. Vissa personer med stomi 

begränsar deltagandet i sociala aktiviteter så som restaurang- och biobesök eller shopping på 

grund av oro för ovanstående, i alla fall tills de känner att de har fått mer kontroll över 

situationen. Det finns de som undviker situationer som kan skapa problem och minskar sitt 

sociala deltagande istället för att söka hjälp, exempelvis hos sin stomiterapeut. Många 

upplever det som besvärligt att hitta ställen där de kan tömma sin stomipåse i fred och att det 

är generande att tömma eller byta påsen på en offentlig toalett. Att resa och åka på semester 

kan kräva mycket planering och förberedelse kring hur mycket stomimaterial som ska tas 
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med. Det kan även bidra till oro kring hur man ska få tag på mer material vid behov, rädsla att 

bagaget ska försvinna och hur man ska hantera lukten vid tömning eller påsbyte (Carlsson et 

al., 2001; Persson & Hellström, 2004; Honkala & Berterö, 2009; Carlsson et al., 2010; 

Dabirian et al., 2011; Grant et al., 2011; Notter & Chalmers, 2012; Liao & Qin, 2014; Jansen 

et al., 2015; Nichols, 2016). De som fortsätter att delta i sociala aktiviteter kan hitta strategier 

för att hantera den nya situationen, som att exempelvis ta reda på var toaletten finns då de 

besöker nya platser och vid restaurangbesök sätta sig så att de enkelt kan gå ifrån och byta 

eller tömma sin stomipåse (Andersson et al., 2010).   

 

Trots att många studier rapporterar om problem och begränsningar finns det studier där 

deltagarna uttrycker att livet blivit bättre efter stomioperationen, framförallt gällande kontroll 

av tarmtömningen. Patienter som genomgått en stomioperation av en annan orsak än cancer, 

exempelvis inflammatorisk tarmsjukdom, såg det som positivt när sjukdomen inte längre 

styrde deras liv och beskrev att det blev lättare att planera både jobb och fritid. De uttryckte 

en lättnad av symptom och restriktioner i det dagliga livet efter sin operation. De som innan 

operationen upplevt frekventa och hastiga tarmtömningar beskrev en enorm lättnad över att 

kunna planera sina toalettbesök efter operationen (Svantesson Martinsson, Josefsson & Ek, 

1991; Persson & Hellström, 2004; Jansen et al., 2015). Många uttryckte tacksamhet och såg 

på stomin som en chans att leva, något som även gjorde det lättare att acceptera stomin. Efter 

sin diagnos och operation var det många patienter som började värdesätta andra saker i livet 

och uppskatta varje dag mer. Det fanns de som beskrev känslor som en positiv attityd, att de 

haft tur och en vilja att fortsätta kämpa trots utmaningar (Honkala & Berterö, 2009; 

Andersson et al., 2010; Grant et al., 2011; Bulkley et al., 2013). 

  

2.2 Fysisk aktivitet 

I detta avsnitt kommer begreppet fysisk aktivitet att presenteras och beskrivas i form av dos-

responssambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa, rekommendationer kring fysisk aktivitet 

samt vilka hälsoeffekter man kan uppnå genom fysisk aktivitet. Vidare kommer begreppet 

fysisk aktivitet i relation till personer som genomgått en stomioperation att presenteras.  

 

Fysisk aktivitet definieras som ”all typ av rörelse som ger ökad energiförbrukning” (Schäfer 

Elinder & Faskunger, 2006, s. 12). Mängden energi som krävs för att utföra en aktivitet mäts i 

kilojoule (kJ) eller kilokalorier (kcal). Den totala energiförbrukningen från aktiviteten avgörs 
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av mängden muskelmassa som skapar kroppsrörelsen samt muskelkontraktionernas intensitet, 

duration och frekvens. Alla utför fysisk aktivitet som en del av det dagliga livet men mängden 

fysisk aktivitet skiljer sig åt från person till person (Caspersen, Powell & Christenson, 1985). 

Enligt Schäfer Elinder och Faskunger (2006, s. 12) utförs all muskelaktivitet/rörelse 

huvudsakligen inom följande områden:  

 Fysisk aktivitet i vardagen (att gå, bära, lyfta m.m.)  

 Aktiv transport (promenad eller cykling)  

 Fysisk aktivitet i arbetet  

 Fysisk aktivitet på fritiden i hemmet eller som hobby  

 Motion  

 Träning eller idrott med inriktning på tävling.  

Motion är en delaspekt av fysisk aktivitet och det finns många likheter bland de båda 

begreppen. Det som skiljer begreppen åt är att motion är fysisk aktivitet som är planerad och 

regelbundet återkommande. Motion syftar till att förbättra eller bibehålla en eller flera 

komponenter av fysisk kondition, så som aerob kapacitet (kondition), muskelstyrka eller 

balans (Caspersen et al., 1985). 

 

2.2.1 Dos-respons 

Mellan fysisk aktivitet och hälsa/risk föreligger ett så kallat ”dos-responssamband” (se figur 

1) vilket innebär att den totala dosen fysisk aktivitet, genom en kombination av intensitet, 

duration och frekvens, är relaterad till olika hälsovariabler (respons). För fysisk aktivitet 

gäller att lite aktivitet är bättre än ingen aktivitet och störst hälsoeffekter ses då de personer 

som är mest otränade blir fysiskt aktiva. En ytterligare ökning av fysisk aktivitet och  

kondition leder till ytterligare hälsovinster (Warburton, Nicol & Bredin, 2006; Jansson, 

Hagströmer & Anderssen, 2015). Kurvan som visar sambandet mellan fysisk aktivitet och 

hälsa planar efter ett tag ut vilket innebär att lika stora hälsovinster inte uppnås genom att få 

de som redan är aktiva att bli ännu mer aktiva. Den nedre kurvan visar dos-responssambandet 

mellan fysisk aktivitet och risker. Kurvan är förskjuten åt höger vilket innebär att riskerna, för 

exempelvis kardiovaskulära komplikationer och skador i rörelseapparaten, ökar mest då 

individen går från en medelhög/hög dos av fysisk aktivitet till en mycket hög dos (Jansson et 

al., 2015). 
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Figur 1. Dos-responssamband mellan fysisk aktivitet och hälsa/risk. 

(http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2015/11/Fysisk-aktivitet-nya-

vagar-och-val-i-rekommendationerna-for-vuxna/) 

 

2.2.2 Rekommendationer kring fysisk aktivitet 

För att främja hälsa, minska risken för sjukdomar och för att bevara eller förbättra den fysiska 

kapaciteten bör vuxna (> 18 år) vara aktiva sammanlagt minst 150 minuter/vecka på måttlig 

intensitet eller 75 minuter/vecka på hög intensitet alternativt en kombination av de båda 

intensitetsnivåerna. Vuxna bör även utföra muskelstärkande fysisk aktivitet (styrketräning) för 

kroppens stora muskelgrupper minst två gånger/vecka och försöka undvika långvarigt 

stillasittande (Jansson et al., 2015). För äldre (> 65 år) gäller samma rekommendationer som 

för vuxna men de rekommenderas även att inkludera balansträning. De som inte klarar av att 

komma upp i den rekommenderade dosen fysisk aktivitet rekommenderas att vara så aktiva 

som deras tillstånd tillåter (Frändin & Helbostad, 2015).  

 

2.2.3 Hälsoeffekter av fysisk aktivitet 

Fysisk inaktivitet är den fjärde största riskfaktorn för dödlighet och orsakar dödsfall i låg-, 

mellan- och höginkomstländer (World Health Organization [WHO], 2009). Fysisk inaktivitet 

förkortar den förväntade livslängden och ökar risken att drabbas av skadliga hälsotillstånd, 

däribland världens största icke smittsamma sjukdomar som hjärtkärlsjukdom, typ 2-diabetes 

och cancer i bröst och tjocktarm. Uppskattningsvis kan fysisk inaktivitet hållas ansvarig för 6-

10 % av de ovan nämnda sjukdomarna världen över. Om fysisk inaktivitet minskade med 10 
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% hade över en halv miljon dödsfall/år kunnat förhindras (Lee, Shiroma, Lobelo, Puska, Blair 

& Katzmarzyk, 2012). Det finns evidens för att fysisk aktivitet kan minska risken för förtida 

död och många av de stora folksjukdomarna så som hjärt-kärlsjukdom, metabola sjukdomar, 

cancer, övervikt/fetma och depression. Det finns även evidens för att man genom 

muskelstärkande fysisk aktivitet kan minska risken för sarkopeni, osteoporos och 

osteoporosrelaterade frakturer samt påverka hälsorelaterade faktorer så som blodtryck, 

blodfetter och insulinkänslighet. Muskelstärkande fysisk aktivitet är därför rekommenderat 

som ett komplement till aerob fysisk aktivitet (Wennberg et al., 2015).   

 

2.2.4 Fysisk aktivitet vid stomi 

Den stomiopererade patientens återgång till sin vanliga livsstil sker successivt. Efter 

operationen bör patienterna uppmuntras till att dagligen gå upp och klä på sig samt att röra på 

sig så mycket som de orkar (Burch, 2011). Det är normalt att snabbt bli trött första tiden efter 

utskrivning från sjukhuset och viloperioder bör vara en del av den dagliga rutinen. Under den 

första postoperativa tiden är promenader en bra och säker aktivitetsform. Patienten bör börja 

med korta promenader och gradvis öka sträckan (Varma, 2009; Burch, 2011). En stomi ska 

inte vara ett hinder för att utöva fysisk aktivitet. Det finns dock en risk för att utveckla bråck i 

såväl operationsärret som runt stomin. Det är därför rekommenderat att undvika tunga lyft och 

ansträngande aktiviteter som belastar bukmuskulaturen de första 6-12 veckorna efter 

operationen (Varma, 2009; Burch, 2011; Nilsen, 2011, s. 124). Två månader efter operation 

har ärrvävnaden runt stomin uppnått sin maximala styrka. Träning för bukmuskulaturen bör 

introduceras långsamt och byggas upp för att minska risken för bråck. Under tyngre träning 

bör patienten bära en gördel eller liknande för att stötta bukmuskulaturen. För stomiopererade 

som vill delta i kraftfulla sporter och kontaktsporter som cykling, rugby, fotboll och 

kampsport kan ytterligare stödförband vara bra. Både för att skydda stomin mot smällar eller 

tryck men även för att hindra påsen från att lossna. Simning är en populär och 

rekommenderad aktivitetsform för stomiopererade. Dock kan det finnas en rädsla för att 

exponera stomin i bassängen eller i omklädningsrummet samt för att stomipåsen ska läcka 

eller lossna i vattnet vilket ofta hindrar stomiopererade att gå och simma. Innan simningen bör 

patienterna endast äta en lätt måltid samt tömma påsen. Under träning förloras vätska genom 

svettning vilket ökar risken för uttorkning och en störd vätske- och elektrolytbalans 

framförallt för de med en ileostomi som kan förlora mycket vätska genom höga stomiflöden. 

Sportdrycker kan vara ett sätt att ersätta förlusten och minska risken för uttorkning (Varma, 

2009). 
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2.2.5 Begränsningar i fysisk aktivitet vid stomi 

De som behandlats för kolorektal cancer har ofta en låg nivå av fysisk aktivitet och en studie 

rapporterade att 20 % färre mötte riktlinjerna för fysisk aktivitet jämfört med innan 

cancerdiagnosen. De som får en stomi till följd av behandlingen är mer troliga att gå från att 

vara tillräckligt aktiva till att bli otillräckligt fysiskt aktiva eller inaktiva (Lynch, Cerin, 

Newman & Owen, 2007). “Oro över stomiläckage” och “påsen är obekväm och gör det svårt 

att träna” är frekvent rapporterade hinder för fysisk aktivitet det första året efter operationen. 

Andra hinder för att nå riktlinjerna kan vara fatigue eller att inte känna sig bra nog att vara 

fysiskt aktiv (Lynch, Owen, Hawkes & Aitken, 2010).  

 

Flertalet studier har rapporterat att stomiopererade patienter känner sig begränsade av sin 

stomi och är tvungna att anpassa sin fysiska aktivitetsnivå (Persson & Hellström, 2004; 

Honkala & Berterö, 2009; Dabirian et al., 2011; Grant et al., 2011; Notter & Chalmers, 2012; 

Shaffy et al., 2012). Nichols (2016) rapporterade att stomiopererade patienter upplever sig 

mer begränsade när det kommer till fysisk aktivitet än personer i den generella populationen. 

Dabirian et al. (2011) beskrev att individer med stomi upplevde ett minskat utförande av sina 

vanliga aktiviteter och en begränsning gällande att lyfta tunga objekt. Vissa av de 

stomiopererade deltagarna i Perssons och Hellströms (2004) studie simmade och bastade 

regelbundet innan operationen men båda aktiviteterna beskrevs av en deltagare som omöjliga 

efteråt. Deltagarna beskrev det även som besvärligt att vara naken och visa upp den nya 

kroppen och att det hindrade dem att duscha tillsammans med andra. Deltagarna i en annan 

kvalitativ studie upplevde att stomin hade en påverkan på den totala hälsan och ledde till 

trötthet. En av respondenterna vågade inte bada med rädsla för att påsen skulle förstöras i 

vattnet. En annan hade besvär att gå på sin sjukgymnastik på grund av svaghet i kroppen samt 

rädsla för stomiläckage (Shaffy et al., 2012). Honkala och Berterö (2009) intervjuade kvinnor 

som haft stomi i minst två år. Vissa av kvinnorna brukade innan operationen träna en eller två 

gånger i veckan och klarade efteråt inte av att utföra alla rörelser, exempelvis att ligga på 

magen, stretcha eller gå till simbassängen. Några av kvinnorna hade varit med om att 

stomipåsen lossnat och orsakat läckage och lukt och många var oroliga för att det skulle 

inträffa när de tränade. Kvinnorna upplevde även att det fanns andra som tittade på dem och 

deras stomi. (ibid.) Många stomiopererade hittar sätt att återuppta simning och andra 

aktiviteter exempelvis genom sättet att klä sig. Aktiviteter som vandring, bowling och 

trädgårdsarbete återupptas av vissa patienter när de hade anpassat sig till stomin (Grant et al., 
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2011). En majoritet (nästan 90 %) av patienterna i Marinez studie (2016) upplevde inga 

begränsningar i deras dagliga liv på grund av kolostomin 3 år efter att de hade opererats för 

rektalcancer. Det fanns dock de i studien som upplevde en oro över högljudda gaser och 

läckage. 

 

Bland individer som genomgått en stomioperation kan det finnas en osäkerhet kring vilka 

begränsningar och restriktioner det nya livet kan innebära samt en oro över att inte kunna göra 

de aktiviteter man hade kunnat göra innan operationen (Carlsson et al., 2010). Det är viktigt 

att patienten får detaljerad information om vad det innebär att leva med stomi innan 

operationen men även efter avslutad behandling. Långsiktig rådgivning och stöd så som 

regelbundna återbesök till stomiterapeut är till stor hjälp för nyopererade patienter för att 

hjälpa de att anpassa sig till den nya situationen. En dålig anpassning till stomin kan vara 

korrelerat med depression och det är viktigt att som vårdpersonal ha kunskap om de problem 

en patient som genomgått en stomioperation kan uppleva (Brown & Randle, 2005; 

Andersson, et al., 2010; Dabirian, et al., 2011; Anarki, et al., 2012b). 

 

2.3 Syfte  

Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av fysisk aktivitet hos personer med stomi. 

  

Frågeställningar 

 Hur ser den fysiska aktivitetsnivån ut bland personer med stomi? 

 Upplever personer med stomi att det sker en förändring i fysisk aktivitet efter operation? 

 Vilka faktorer upplever personer med stomi påverkar den fysiska aktiviteten?  

 Vilken information samt uppföljning kring fysisk aktivitet får personer som genomgår en 

stomioperation? 

2.4 Teoretisk utgångspunkt 

Enligt litteraturen har huvudsakligen fyra teoribaserade modeller använts inom forskning 

kring fysisk aktivitet: Social Cognitive Theory, Transtheoretical Model, Theory of Planned 

Behavior and Health Belief Model. (SBU, 2007) Den aktuella studien har teoretisk 

utgångspunkt/referensram i Albert Banduras socialkognitiva teori som är en vidareutveckling 

av den sociala inlärningsteorin. Enligt den socialkognitiva teorin påverkas beteendet fysisk 

aktivitet av det ständiga samspelet mellan individ, individens beteende och omgivningen. Vi 

kan både påverka och påverkas av den omgivande miljön genom en så kallad ömsesidig 
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determinism (eng: reciprocal determinism). (Glanz, Rimer & Viswanath, 2008; Faskunger, 

2013, s. 121ff) Enligt den socialkognitiva teorin krävs det tre insikter för att förändra ett 

beteende, exempelvis att öka den fysiska aktivitetsnivån (Faskunger & Nylund, 2014):  

 Medvetenhet om förhöjd risk med den nuvarande situationen (eng: risk perception) 

innebär en insikt och kunskap om att den nuvarande situationen innebär en ökad risk för 

sjukdom och ohälsa, både på kort sikt och som en potentiell risk i framtiden.  

 Förväntade effekter av att förändra (eng: outcome expectancy) innebär en insikt om att 

en beteendeförändring kan leda till en minskad risk för sjukdom och ohälsa samt positiva 

hälsoeffekter.  

 En tro på sin förmåga att genomföra förändringen (eng: self-efficacy) innebär en 

insikt om att man är kapabel att göra en specifik livsstilsförändring, det vill säga en tro på 

sin egen förmåga att genomföra förändringen.  

Self-efficacy är en betydelsefull faktor för att uppnå ökad fysisk aktivitet och begreppet 

innebär ”en människas tro på eller tillit till sin egen förmåga att genomföra en viss uppgift i en 

specifik situation”. (Faskunger, 2013, s. 114, 122) Tilliten är starkt situationsbunden och kan 

förändras beroende på omständigheterna. Förhållanden och situationer som kan påverka self-

efficacy för fysisk aktivitet är graden av socialt stöd, den omgivande sociala miljön 

(exempelvis normer, värderingar), den omgivande fysiska miljön (exempelvis väder, trygghet 

i miljön, promenadvänliga områden), val av aktivitet och målsättning. (Faskunger & Nylund, 

2014, s. 52) Self-efficacy kan stärkas på fyra övergripande sätt (Bandura, 1994; Faskunger & 

Nylund, 2014, s. 53-55): 

 Förebilder: Self-efficacy stärks genom att observera andra människor i samma situation 

som en själv vara fysiskt aktiva. Att se någon klara av att genomföra en uppgift genom 

ihärdig ansträngning ger en tro på att man själv har kapaciteten att klara av liknande 

uppgifter. På samma sätt sänks tron på sin egen kapacitet genom att se andra misslyckas 

trots ihärdig ansträngning. Påverkan av förebilder hänger på hur stor likheten med 

förebilden är, ju större likhet desto mer övertygande är förebildens framgångar och 

misslyckanden.  

 Uppmuntran, beröm, övertalning: Det är ännu oklart huruvida uppmuntran och beröm 

är effektivt för att stärka self-efficacy. Det verkar dock som att de som får höra att de har 

kapaciteten att klara av en viss uppgift är mer troliga att klara av det. Som coach kan man 

berätta att man tror att personen kommer klara av att genomföra uppgiften och ange 

specifika orsaker varför så är fallet.  



14 

 

 Färdighetsträning: Self-efficacy kan öka genom att träna upp sin kompetens steg för steg 

och utföra den aktuella aktiviteten i lagom ökade doser. På så sätt inges en känsla av att 

behärska situationen och en upplevelse av framgång. Framgångar bygger en starkare tro 

på den egna förmåga medan misslyckande kan sänka självtilliten. En känsla av självtillit 

kräver erfarenhet kring att överkomma hinder genom ihållig ansträngning. När människor 

blir övertygande att de har vad som krävs för att lyckas, fortsätter de trots motgångar och 

återhämtar sig snabbare från bakslag.  

 Hantera fysiologiska och somatiska effekter: Fysisk aktivitet kan upplevas som 

obehagligt (särskilt för ovana motionärer) och de fysiologiska effekterna kan tolkas som 

ett tecken på svaghet vilken kan leda till en sänkt self-efficacy för fysisk aktivitet. Genom 

att minska människors stressreaktioner och negativa misstolkningar av sitt fysiska tillstånd 

kan självtilliten stärkas. Det kan ske genom att förklara att snabbare andning, högre puls 

och svettning är normala fysiologiska effekter vid fysisk aktivitet. De med en hög self-

efficacy har oftast lättare att hantera de negativa känslorna som kan uppkomma i samband 

med fysisk aktivitet.   
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3 Metod 

3.1 Val av metod/studiedesign 

Studien genomfördes med en kvalitativ design genom semistrukturerade intervjuer. Valet av 

design gjordes för att kunna ta del av deltagarnas upplevelser av fysisk aktivitet i samband 

med stomioperation samt för att skapa en djupare förståelse för ämnet. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 41) är syftet med en kvalitativ studie att ”förstå ämnen från den levda 

vardagsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv”.  

 

3.2 Urval och studiedeltagare 

Undersökningsdeltagarna valdes ut genom ett lämplighetsurval. Urvalstypen innebär att 

individer engageras vartefter de blir tillgängliga och uppfyller de fastställda 

inklusionskriterierna till dess att man uppnått en i förväg bestämd urvalsstorlek (DePoy & 

Gitlin, 1999). Den aktuella studiens inklusionskriterier som användes vid urvalsprocessen var: 

- Individer som opererats med en tarmstomi för minst 3 månader sedan.   

- Individer över 18 år. 

- Individer som kan förstå och uttrycka sig på svenska. 

- Individer utan kognitiv nedsättning. 

Författaren inledde rekryteringen genom att initiera en kontakt med stomiterapeuter 

verksamma på sjukhus i Stockholms län. Studiens syfte presenterades och stomiterapeuterna 

tillfrågades om möjligheten att hjälpa till med rekrytering av deltagare till studien. Om en 

stomiterapeut ställde sig positiv till studien kontaktades även berörd verksamhetschef för att 

få ett godkännande att genomföra rekryteringen på det aktuella sjukhuset. Sex stycken 

stomiterapeuter, verksamma på tre olika sjukhus, ställde sig positiva till medverkan och 

informerades mer ingående om studien och rekryteringsprocessen. Därefter delade de ut 

informationsbrev (se bilaga 2) till patienter som kom på återbesök till stomimottagningen och 

som hade opererats med en stomi minst tre månader tidigare. Tidsgränsen valdes för att 

undvika vilseledande svar under intervjuerna till följd av fortsatta restriktioner efter 

operationen. Med informationsbrevet följde en svarstalong som patienterna fick fylla i efter 

att de hade tagit del av informationen. Svarstalongerna samlades successivt in från 

stomiterapeuterna och de patienter som fyllt i att de var intresserade av att delta i studien 

kontaktades via telefon eller e-mail för att bekräfta intresset och besvara eventuella frågor. 

Vid fortsatt intresse bokades en tid och plats för intervjun. Totalt tillfrågades 15 personer om 

deltagande i studien. Två av de tillfrågade avböjde att delta och en person lyckades författaren 
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inte, trots flertalet försök, få kontakt med genom de kontaktuppgifter som personen angett på 

svarstalongen. Totalt inkluderades tolv personer, sex män och sex kvinnor, mellan 30 och 84 

år i studien (se bilaga 3). Studiedeltagarna kommer hädanefter benämnas respondenter. 

Skillnaden mellan informanter och respondenter är enligt Hassmén och Hassmén (2008, s. 

108) att informanter ger information om faktiska förhållanden och respondenter ger 

information om hans/hennes tankar och känslor. 

 

3.3 Datainsamling 

Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide skapades utifrån 

studiens syfte och frågeställningar samt tidigare forskning (se bilaga 4). Intervjuns 

frågeområden var förutbestämda men med en möjlighet att ställa följdfrågor beroende på 

respondentens svar. Innan den aktuella studiens intervjuer genomfördes en pilotintervju som 

syftade till att utvärdera och vid behov ändra intervjuguiden, testa den tekniska utrustningen 

(för ljudinspelning), bedöma ungefärlig tidsåtgång för intervjuerna samt ge författaren en 

möjlighet att öva på intervjusituationen. Deltagaren i pilotintervjun var en stomiopererad 

patient som slumpmässigt valdes ut bland de som anmält sitt intresse att delta i studien. Då 

inga större ändringar gjordes i intervjuguiden efter pilotintervjun valde författaren att 

inkludera materialet från den intervjun i dataanalysen.  

 

Intervjuerna utfördes enskilt i en lugn miljö på en plats vald i samråd med respondenten för 

att de skulle kunna välja en miljö de kände sig trygga i. En deltagare valde att intervjun skulle 

genomföras på ett café i närheten av hemmet och övriga deltagare valde att låta intervjun äga 

rum i deras hemmiljö. Innan intervjun fick deltagarna möjlighet att ställa frågor och fick 

därefter skriva under en samtyckesblankett där de intygade att de hade tagit del av 

informationen och godkände deltagandet i studien. Intervjuerna, som varade mellan 17 och 57 

minuter, spelades in med hjälp av en mobiltelefon (iPhone 5s) och applikationen 

”Röstmemon”. Genom att registrera intervjuerna genom inspelning får intervjuaren möjlighet 

att fullt ut kunna koncentrera sig på intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 218). Intervjun 

avslutades med att intervjuaren frågade om respondenten hade något mer att tillägga som 

intervjun inte hade täckt in (Kvale & Brinkman, 2014, s. 171).  
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3.4 Dataanalys 

Efter intervjuerna transkriberades det inspelade materialet ordagrant med hjälp av Microsoft 

Office Word senast tre dagar efter intervjun då det är rekommenderat att transkriberingen görs 

i så nära anslutning till intervjun som möjligt tidsmässigt. För att undvika fel i 

transkriberingen kontrollerades den efteråt genom att lyssna på inspelningen och läsa 

utskriften samtidigt (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 112-113). Transkriften förvarades på 

författarens låsta dator, oåtkomligt för obehöriga, och för att garantera deltagarnas anonymitet 

avidentifierades det transkriberade materialet innan analysen inleddes.  

 

För att analysera datamaterialet användes en induktiv innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). En innehållsanalys är en systematisk metod för att vetenskapligt analysera 

och tolka innehållet i ett material. Analysen syftar till att identifiera teman, mönster och 

mening i datamaterialet (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 322). Transkriften, den så kallade 

analysenheten, lästes igenom flera gånger för att skapa en helhetsuppfattning. Därefter lästes 

materialet igenom för att finna och plocka ut meningsbärande enheter, lagom långa meningar 

vars innehåll är relaterat till studiens syfte och frågeställningar. Meningsbärande enheter som 

är för stora är svåra att hantera, då de troligtvis innehåller olika betydelser och för knappa 

meningsbärande enheter, exempelvis enstaka ord, kan resultera i splittring (Graneheim & 

Lundman, 2004). Nästa steg i processen var att kondensera de meningsbärande enheterna för 

att göra materialet lättare att hantera, men utan att tappa det centrala innehållet. Det 

kondenserade materialet kodades för att därefter grupperas in i underkategorier och 

kategorier utefter dess likheter. Kategorier måste vara uttömmande och uteslutande vilket 

innebär att ingen data, relaterad till syftet, ska exkluderas på grund av avsaknaden av en 

passande kategori. Vidare ska ingen data hamna mellan två kategorier eller passa in i mer än 

en kategori (Graneheim & Lundman, 2004). Ett exempel på analysprocessen redovisas i 

bilaga 5. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Inom kvalitativ forskning används inte begreppen validitet och reliabilitet på samma sätt som 

inom den kvantitativa forskningen. Man är mer intresserad av att studera det unika och 

använder istället begreppet trustworthiness (pålitlighet) då man diskuterar en studies kvalitet. 

Enligt Lincoln och Guba (1985) kan en kvalitativ studies trovärdighet bedömas utifrån fyra 

stycken kriterier: credibility, dependability, confirmability och transferability (Hassmén & 
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Hassmén, 2008, s. 155). Ett flertal olika tekniker, så som gedigen citering och peer debriefing, 

användes för att öka kvaliteten och trovärdigheten i studien. Att i resultatet uppvisa 

representativa citat från den transkriberade texten är ett sätt att uppnå trovärdighet då det visar 

på en koppling mellan datamaterialet och resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Författaren strävade efter att använda citat från så många deltagare som möjligt då det hjälper 

till att bekräfta ovanstående koppling (Elo et al., 2014). Efter genomförd innehållsanalys tog 

författaren hjälp av en före detta kollega för att granska tolkningen av det transkriberade 

materialet. Metoden kallas peer debriefing eller peer scrutiny och är ett sätt att validera 

resultatet i en kvalitativ studie. Ett nytt perspektiv från en utomstående person är ett bra sätt 

att utmana den tolkningen som författaren har gjort under arbetets gång (Shenton, 2004). 

Författaren strävade efter att ge en så tydlig beskrivning av urvalet, datainsamlingen samt 

analysprocessen som möjligt. Det är, enligt Graneheim och Lundman (2004), en metod för att 

öka en studies transferability, det vill säga, läsarens möjlighet att bedöma om studiens resultat 

och slutsatser kan överföras till andra situationer och studiegrupper (Shenton, 2004). 

 

3.6 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (VR) finns det fyra stycken forskningsetiska krav som forskaren ska 

följa för att skydda undersökningsdeltagarna; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att studiedeltagarna 

ska informeras om den aktuella studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en 

studie själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Enligt konfidentialitetskravet ska 

deltagarna i en studie ges konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras så att obehöriga 

inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlas in endast får 

användas för den aktuella forskningens ändamål (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 389-390). 

Forskaren beaktade under hela studiens gång de forskningsetiska kraven. 

Undersökningsdeltagarna fick vid studiens start både skriftlig och muntlig information om 

studiens syfte och tillvägagångssätt. De informerades om att deltagande i studien var frivilligt 

och att de hade rätt att när som helst avbryta deltagandet utan att behöva förklara varför 

(Kvale & Brinkman, 2014, s. 170). De personuppgifter (namn och telefonnummer/e-

mailadress) som samlades in för att kontakta de personer som uppgett att de var intresserade 

av att delta i studien förvarades på en låst dator som endast ansvarig för studien hade tillgång 

till. Resultatet har skrivits på ett sådant sätt att vare sig enskilda individer eller 

sjukhus/vårdgivare har kunnat identifieras. 
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4 Resultat 

Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av fysisk aktivitet hos personer med stomi. 

Intervjuerna och efterföljande innehållsanalys resulterade i tre stycken huvudkategorier med 

vardera tre till fem underkategorier. Resultatet presenteras nedan: 

 

Fysisk aktivitet 
och  tarmstomi

Tiden före 
operation

Fysisk aktivitet 

Besvärlig 
situation

Tankar kring 
stomi

Förebilder

Tiden efter 
operation

Fysisk aktivitet

Begränsningar 

P.g.a. stomin

P.g.a. andra 
orsaker

Positiva 
förändringar

Rädsla och oro

Motiv till fysisk 
aktivitet

Information

Typ av 
information

Källa till 
information

Uppföljning

Figur 2. Hierarkiskt träd över resultatet 
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4.1 Tiden före operation 

4.1.1 Fysisk aktivitet 

Majoriteten av deltagarna beskrev att de hade en fysiskt aktiv vardag före operationen, både 

genom regelbunden och planerad fysisk aktivitet så som löpning, styrketräning, yoga och 

cirkelgymnastik samt vardagsmotion i form av promenader, trädgårdsarbete och städning. 

Många uttryckte en tacksamhet över att de var i en god fysisk form vid tiden för operationen 

och var övertygade att det var till hjälp i deras återhämtning efteråt.  

 

”Grundfysisken var ju bra […] Så jag var ganska bra tränad när den här cancern upptäcktes då. Och det 

var väl tur det då för jag var tillbaks på jobbet två veckor därefter sen, efter operationen.” (Respondent 1) 

 

En av respondenterna valde att öka sin fysiska aktivitetsnivå då han fick reda på att han 

skulle opereras för att optimera sin kondition inför operationen. En annan gick på cellgifts- 

och strålbehandling före operationen och fick under den perioden rehabilitering genom 

sjukhuset för att bibehålla sin fysiska förmåga.  

 

”Under den tiden åt jag alltså cellgifter och strålades, så gick jag på ett rehab på ”sjukhusets namn” och 

där fick man hålla på med olika redskap och det var jättebra alltså, så jag stärkte mig innan 

operationen.” (Respondent 11) 

 

4.1.2 Besvärlig situation 

Flera av respondenterna beskrev sin situation innan operationen som besvärlig och mödosam 

som en följd av problem med tarmkanalen. De mest förekommande problemen var många 

toalettbesök varje dag, täta trängningar till avföring, smärtor och en rädsla för att olyckor 

skulle ske då de var ute i offentligheten. Det påverkade somliga så mycket att de vissa dagar 

undvek att gå ut.  

 

”Väldigt ofta var jag tvungen att gå på toaletten men det kom väldigt lite och ont som helskotta gjorde 

det ibland. Till slut då var det knappt att jag vågade gå ut för att jag tänkte, tänk om jag behöver gå på 

toaletten och så kanske det var falskt alarm igen. Nä, det var jobbigt.” (Respondent 4) 

 

Ett flertal strategier för att hantera besvären beskrevs. En respondent berättade att hon, för att 

kunna genomföra sina dagliga uppgifter, undvek att äta under vissa delar av dagen för att 

minska risken för att det skulle ske en olycka. Hon valde även att träna styrketräning enskilt 

på gymmet istället för att träna gruppträningspass för att lättare kunna avbryta aktiviteten då 
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hon behövde gå på toaletten En annan av respondenterna valde att ta bilen då hon skulle 

någonstans istället för att promenera eller ta bussen, det gav henne en trygghet och en känsla 

av kontroll ifall att hon plötsligt behövde gå på toaletten och snabbt behövde komma hem. 

Det fanns de som ville vara fysiskt aktiva men kände sig hindrade av sin situation. En av 

studiens deltagare, som opererades till följd av en inflammatorisk tarmsjukdom, beskrev att 

hon före operationen var väldigt trött på grund av de täta toalettbesöken, medicineringen samt 

inflammationen i tarmen. Tröttheten hindrade henne att vara fysiskt aktiv mer än promenader 

till affären och tillbaka. Flera av respondenterna beskrev även en känsla av att känna sig låsta 

i hemmet som en följd av problemen.  

 

”De dagar jag skötte magen […] så gjorde jag inte så mycket, utan då stannade jag hemma för att jag 

hade så ont och kraftiga blödningar och kallsvettades väldigt mycket och så och mådde väldigt dåligt… 

så man blev väldigt låst på det sättet.” (Respondent 5) 

 

4.1.3 Tankar kring stomi 

Vissa upplevde det som en jobbig tid då de fick reda på att de skulle få stomi. De beskrev en 

ledsamhet över att inte se ut som de alltid gjort, funderingar kring hur stomin skulle fungera, 

en oro för läckage samt att stomin skulle lukta, låta och synas.  

  

”Det var en sådan här psykisk blockering så jag tänkte inte så jättemycket på fysiska grejer faktiskt eller 

vad jag skulle kunna göra, jag tänkte mer på vad jag inte skulle kunna göra.” (Respondent 2) 

 

Bland vissa respondenter fanns en hög tilltro till att kunna fortsätta med sina sedvanliga 

aktiviteter även efter operationen. Dock var det vissa som hade funderingar kring när de 

skulle kunna komma igång med sitt normala liv och de aktiviteter som de brukade göra. 

Andra respondenter funderade kring hur operationen och stomin skulle påverka deras 

möjlighet att återuppta aktiviteter så som golf, jakt, yoga, bad/simning och segling. De 

beskrev framförallt en oro över att stomiplattan skulle lossna och att det skulle bli läckage och 

lukt. 

 

”Hur påverkar det här mitt hyfsat aktiva liv? Kan jag åka skidor som vanligt, kan jag vara uppe på 

fjället, vi seglar på sommaren, kan jag segla med det här på ett sätt vi brukar göra? Så det var en massa 

sådana funderingar.” (Respondent 7) 
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En deltagare var nybliven yogainstruktör då hon fick beskedet att hon skulle opereras. Hon 

planerade innan operationen att utarbeta en speciell yoga för stomiopererade och hade efter 

operationen insett att det var för att hon inte trodde att hon kunde vara fysiskt aktiv och yoga 

på samma sätt med stomi. 

 

Det fanns även de som såg positivt på att få stomi och såg på det som en möjlighet att bli frisk 

och att slippa problemen med smärtor samt täta och plötsliga toalettbesök som de hade haft 

före operationen. En deltagare såg fram emot att inte vara så låst i hemmet utan kunna göra 

det han alltid velat göra. En annan deltagare såg det som en möjlighet att få tillbaka sitt liv. 

 

”Desto fortare jag får den (stomin) desto fortare kommer jag få tillbaka mitt liv. Så att när det väl var 

dags såg jag mest bara fram emot hur det skulle bli”. (Respondent 6) 

 

4.1.4 Förebilder 

Många av studiens respondenter hade innan operationen varit i kontakt med någon som redan 

genomgått en stomioperation, exempelvis en vän, en granne, en bekant till en släkting eller 

via olika forum på internet. Alla som haft denna typ av kontakt hade fått positiv information 

kring hur det är att leva med stomi och många av kontakterna hade beskrivit en fysiskt aktiv 

vardag.  

 

”En bekant till min svärmor hon hade gjort en stomioperation och då fick jag ringa till henne och ställa 

de frågorna jag hade och hon, ja hon tränade väldigt mycket […] hon var ofta ute och sprang milslopp 

och milen varje kväll så då kände jag att, en sådan där förhoppning att då går det ju i alla fall”. 

(Respondent 6) 

 

En av respondenterna hade flera bekanta som var stomiopererade. Han berättade att det 

ingöt mod i honom att se sina bekanta fortsätta med sitt vardagliga liv trots stomin. 

Respondenten stod inför sin första utlandssemester efter operationen och ställde sig 

tveksam till att bada i poolen med stomi men resonerade som följande: 

 

”Det klart jag kan ju bada. Det finns en person som är stomiopererad som bor på området som också 

brukar simma i poolen, så visst går det”. (Respondent 3) 

 

Respondenterna beskrev det som positivt att få tala med andra stomiopererade patienter. 

De upplevde det som skönt att ha kontakt med någon som kunde relatera till deras 



23 

 

situation samt att få information från någon som levt med stomi under en period istället för 

enbart från vårdpersonal.  

 

”Det är på något sätt något som alla borde få, någon kontaktperson så där som man, för det är ju mycket, 

det känns så mycket bättre att höra det från någon som har varit där”. (Respondent 6) 

 

En av respondenterna hade efter sin operation fått frågan från sin stomisjuksköterska om hon 

skulle kunna tänka sig att vara kontaktperson åt någon som stod inför en stomioperation. En 

annan deltagare berättade att hon skulle kunna tänka sig att agera stödperson om det skulle 

behövas. 

 

4.2 Tiden efter operation 

4.2.1 Fysisk aktivitet 

De flesta av deltagarna beskrev en successiv upptrappning av sin fysiska aktivitetsnivå efter 

operationen, en upptrappning som började redan under tiden på sjukhuset genom promenader 

i sjukhuskorridorerna. Efter utskrivning valde de flesta av respondenterna att vara fysiskt 

aktiva genom promenader som började med något varv runt kvarteret och som sedan blev 

längre och längre i takt med att energin och orken kom tillbaka.  

 

”Det tar väl tid att bygga upp orken för att, jag tror att det liksom kommer mer och mer med den fysiska 

aktiviteten.” (Respondent 2) 

 

”Den (fysiska aktiviteten) har liksom börjat med promenader, kortare promenader som jag har utökat 

och i takt med att jag har blivit piggare och starkare så har jag kunnat promenera längre.” (Respondent 

8) 

 

Vissa av respondenterna uppgav att det hade tagit runt två till tre månader innan de var 

tillbaka på samma fysiska nivå som innan operationen. För andra hade återhämtningstiden 

varit längre, runt fyra till fem månader. En av studiens deltagare beskrev att han trappade upp 

sin fysiska aktivitetsnivå successivt under cirka sex till åtta månader, en tid han hade intalat 

sig själv innan operationen att återhämtningen skulle ta. Han tränade styrketräning innan 

operationen och var tillbaka på gymmet relativt tidigt efter operationen. Till en början, då det 

fortfarande förelåg restriktioner efter operationen, valde han att anpassa aktiviteten och gå på 

löpband och träna handstyrka för att därefter återuppta styrketräningen och successivt trappa 



24 

 

upp vikterna. Han beskrev att det hade varit viktigt för honom socialt att fortsätta vara på 

gymmet även om han inte kunde göra samma övningar som han tidigare hade gjort.  

 

”Man tar det lugnt va, små, små vikter och sådär. Men när man har kört med det i en 14 dagar-tre veckor 

bygger man på och hittar på något mer, så det har jag nog alltid gjort.” (Respondent 1) 

 

Majoriteten av respondenterna beskrev en fysiskt aktiv livsstil efter operationen med 

aktiviteter så som promenader, löpning, styrketräning, längdskidåkning, fjällvandring, yoga 

och simning. De flesta beskrev den fysiska aktiviteten efter operationen som relativt lik den 

innan operationen sett till valet av aktiviteter men att miljön i vilken aktiviteten utfördes eller 

durationen kunde ha ändrats.   

  

”Det är ungefär samma typ av aktiviteter, sen har det väl inte varit samma, du vet man är inte ute 6-7 

timmar i längdspåret och så här, men man är ute en 2-3 kanske. Och det räcker ju rätt okej alltså.” 

(Respondent 7) 

 

Vissa av respondenterna uppgav att de, oberoende av bakomliggande orsak till operationen, 

hade en högre fysisk aktivitetsnivå efter operationen. En deltagare tränade lättare styrke- och 

konditionsträning i sitt hemmagym. Innan operationen brukade han träna en stund varje 

morgon och efter operationen hade han utökat sin träning och tränade även en gång på kvällen 

vissa dagar. En annan respondent beskrev att fysiska aktivitetsnivån som högre efter 

operationen och att han kände sig starkare. En av deltagarna som genomgick 

stomioperationen på grund inflammatorisk tarmsjukdom och som hade upplevt hinder i sin 

fysiska aktivitetsnivå till följd av sjukdomen berättade att operationen hade inneburit ett nytt 

liv, ett fysiskt aktivt liv. Hon beskrev att hon efter operationen kunde ägna sig åt de aktiviteter 

som hon innan endast hade kunnat drömma om.  

 

”När jag var sjuk då gick jag väl i princip 500 steg om dagen, det var fram och tillbaka till dagis. Nu är 

jag uppe på 15 000 om dagen så att det känns jätteskönt att man tränar upp sin kropp för det behöver 

man. Även om det bara är vardagsmotion så känns det skönt.” (Respondent 6) 

 

4.2.2 Begränsningar  

4.2.2.1. På grund av stomin 

Även om studiens deltagare beskrev en fysiskt aktiv livsstil efter sin operation fanns det 

situationer där stomin innebar begränsningar för fysiska aktivitet. Den aktivitet som flest 
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kände sig begränsade i på grund av stomin var simning och bad, antingen i badhus eller 

utomhus. Dels framkallade aktiviteten en rädsla för läckage av stomiinnehåll men det 

inkluderade även en oro för att stomin skulle synas, antingen genom badkläderna eller i 

omklädningsrummet.  

 

”Man står ju naken och har den här påsen på magen och så vidare och inte vet jag om folk tycker det är 

obehagligt att se, jag vet inte. För det är ju inget äckligt så, det är det ju inte […] Det är lite psykiskt, så 

är det nog.” (Respondent 11) 

 

En deltagare berättade att han innan operationen brukade bada med sina barnbarn, från sin 

segelbåt och i fjällbäckar under vandringar men att han efter stomioperationen kände sig 

hindrad att göra det på grund av stomin. Han tyckte att det kändes jobbigt att behöva tänka på 

hur han skulle skyla sig samt besvärligt att torka och byta om med rätt saker efteråt så han 

valde många gånger att avstå. En annan deltagare berättade att hon till en början hade tyckt att 

det var jobbigt att gå och bada men att hon nu gärna gick till badhuset med sitt barnbarn och 

inte upplevde att stomin begränsade henne i den aktiviteten.  

 

”Jag var inne och duschade och det först då men det var ingen som la, brydde sig helt enkelt. […] Att 

man har en påse på magen det kan ju inte vara så konstigt. Och vill de titta och fråga, ja varsågod!” 

(Respondent 4)    

 

Under intervjuerna framkom att vissa av respondenterna med tiden hade hittat strategier för 

att våga bada och känna sig trygga i situation så som att använda stomigördel eller höga 

badbyxor/bikinitrosor. En respondent berättade att hon efter operationen hade köpt en ny 

baddräkt med rynkigt tyg över magen för att stomipåsen inte skulle synas under baddräkten.  

 

En deltagare beskrev att han innan operationen hade tränat styrketräning och gruppträning på 

gym men att han efteråt hade valt att förlägga styrketräningen till hemmet med ett program 

från sin sjukgymnast istället. Han upplevde att det kändes jobbigt att gå till gymmet nu när 

han var stomiopererad. Även en annan deltagare föredrog att träna i sitt hemmagym hellre än 

på ett offentligt gym, både för att han såg det som mer lättillgängligt men även för att han inte 

kände sig bekväm att visa upp sin nya kropp i omklädningsrummet före och efter träningen. 

Det fanns dock flera respondenter som inte upplevde stomin som ett hinder för att träna på 

gym. Flera berättade att de redan hade gått tillbaka till sitt gamla gym och tränade där medan 
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andra berättade att de planerade att börja träna på gym i framtiden och inte såg stomin som ett 

hinder för det.  

 

”Ingen kommer ju märka att jag har den (stomin), man tömmer innan man går dit och så syns, det syns 

ju inte.” (Respondent 6) 

 

4.2.2.2 På grund av andra orsaker 

Det framkom ett antal andra faktorer, bortsett från stomin, som begränsade den fysiska 

aktiviteten så som nedsatt ork, vätskeflöden från stomin, lågt blodvärde samt adjuvant 

behandling. En respondent beskrev att hon upplevde en mental begränsning, att 

sjukdomsbeskedet och operationen hade inneburit ett avbrott i livet och att det hade svårt att 

återgå till ett vanligt liv med jobb och allt som ska göras i vardagen. Flera upplevde sig 

begränsade av själva operationen och vad den hade inneburit. Vissa av de som hade 

genomgått en rektumamputation upplevde flera månader efter operationen fortfarande smärta 

från det rektala såret vilket gjorde det jobbigt att sitta längre stunder och att cykla.  

 

”Man cyklar ju inte lika gärna. Jag cyklade ganska mycket, kanske cyklar något mindre nu. Det är inte 

med samma njutning längre. Jag kan ju sitta på sadeln men man försöker ju… Man får sitta lite snett så 

där.” (Respondent 3)   

 

En deltagare hade genomgått en stor tarmoperation som innefattade en vaginalplastik. Hon 

berättade att stomin inte var något som hindrade henne att vara fysiskt aktiv men att hon 

upplevde en skavkänsla i underlivet vilket begränsade hennes gångsträckor och att hon inte 

hade kunnat cykla eller springa efter operationen. En deltagare hade i samband med 

operationen fått ett långt operationsärr på magen som hon första tiden efter operationen 

upplevde begränsade henne i vissa aktiviteter.  

 

”Det stramade väldigt mycket i operationsärret på magen den första tiden så det var väldigt otäckt att 

simma och jag kunde inte göra bakåtböjningar i yogan för då tog det helt enkelt stopp här fram.” 

(Respondent 8) 

 

4.2.3 Positiva förändringar 

De som hade haft en besvärlig situation innan operationen beskrev att operationen och stomin 

hade inneburit positiva förändringar i deras dagliga liv. Två respondenter upplevde att de var 

piggare och orkade mer när de slapp smärtor samt många och besvärliga toalettbesök. Det 
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fanns även de som beskrev att stomioperationen hade inneburit en ökad frihet att utföra 

aktiviteter som de länge hade velat göra men som de hade känt sig hindrade att göra innan 

operationen. En av deltagarna berättade att hon efter operationen hade varit med på en 

hundkurs med övernattning: 

 

”Och då skulle man också ut i skogen och viltspåra så där och det hade jag inte gjort förut för då hade 

jag tänkt att jag skulle, att jag inte vågade vara ute i skogen, alltså utan toalett. Men nu så gjorde jag 

det.” (Respondent 2)   

 

Andra aktiviteter som deltagarna efter operationen kände en ökad frihet samt tilltro till att 

kunna utföra var resor, camping, konserter, lek med barnen, löpning samt att arbeta.  

 

4.2.4 Rädsla och oro 

Efter operationen fanns det bland respondenterna en rädsla och oro kopplat till stomin och 

framförallt en rädsla för att skada stomin eller att stomiplattan skulle lossna och orsaka 

läckage.  

 

”Man är lite rädd om den, man törs inte riktigt ligga på mage, man törs inte riktigt böja sig fram. Jag har 

ju knutit skorna med rak rygg här nu väldigt länge därför jag inte har vågat böja mig fram.” (Respondent 

8) 

 

Flera beskrev en oro för att bada, de var oroliga för hur stomipåsen skulle klara av att vara i 

vattnet, om vatten skulle läcka in i påsen eller om vattnet skulle göra få stomiplattan att 

lossna. En av respondenterna gick regelbundet på yoga innan operationen och tyckte efter 

operationen att det till en början kändes otäckt att ligga på mage samt att göra bakåtböjningar. 

En annan deltagare sov dåligt första tiden efter operationen då det fanns en oro för att 

stomipåsen skulle läcka på natten. Många kämpade med att våga förlita sig på stomipåsen i de 

olika aktiviteter de ville utföra. De beskrev det som en ständigt pågående process att utmana 

sina rädslor och att ta mod till sig att våga mer.  

 

”Jag tror att det funkar alltså men jag tror att man är lite försiktig där. Så jag tror bara att det är att ge sig 

i vattnet alltså, det är det man måste göra.” (Respondent 11) 
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Respondenternas svar under intervjuerna genomsyrades ändå av en tilltro till den egna 

förmågan, att de med tiden och lite mer mod skulle våga ta sig an aktiviteter som de för 

stunden kände sig tveksamma att utföra på grund av stomin.  

 

4.2.5 Motiv till fysisk aktivitet 

Ett flertal olika motivatorer till fysisk aktivitet beskrevs under intervjuerna. Några uppgav att 

de tyckte det var en skön känsla att fysiskt aktiv samt att känna sig stark och klara av saker i 

vardagen. Andra motiverades av att orka leka med sina barn och barnbarn. En deltagare 

upplevde en härlig känsla i kroppen då han hade gått och tränat och att han mådde bättre och 

kände sig nyttigare efteråt. En annan berättade att fysisk aktivitet gjorde henne piggare och 

gladare och att träning gav henne en känsla att ta hand om sin kropp.  

 

”Motiverar mig det är ju givetvis för att det är bra för hälsan, det är ju bra för hela min kropp alltså […] 

det ingår ju liksom i hela hälsopaketet.” (Respondent 11) 

 

Att orka med vardagen och att förbereda sin kropp för framtiden framgick som en viktig 

motivator för fysisk aktivitet. Flera av studiens deltagare var äldre och såg fysisk aktivitet som 

ett sätt att sakta ner åldrandet, vara frisk i kroppen så länge som möjligt, minska risken för 

andra åkommor så som artros och för att öka livskvaliteten. En av respondenterna såg fortsatt 

fysisk aktivitet som ett viktigt inslag i den kommande cellgiftsbehandlingen han stod inför. En 

annan beskrev sig själv som livsnjutare och såg fysisk aktivitet som ett sätt att kunna njuta av 

livets goda. 

 

”Det är ju rätt kul om man är rätt aktiv för att kunna käka det där fläsk med löksås och kunna ta sig en 

borre till, så är det tänker jag.” (Respondent 1)  

 

4.3 Information 

4.3.1 Typ av information 

Respondenterna i studien uppgav att de hade fått information kring vikten av att tidigt efter 

operationen komma upp och röra på sig för att minska risken för komplikationer så som 

lunginflammation och blodpropp. De hade även fått information kring uppstigningsteknik ur 

sängen samt vilka restriktioner som förelåg efter operationen så som att undvika tunga lyft 

och att anstränga bukmuskulaturen. Vissa av deltagarna upplevde att informationen hade haft 

mest fokus på vad de skulle vara försiktiga med att göra samt att ta det lugnt och inte 
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överanstränga sig. De saknade information kring fysisk aktivitet i framtiden och uppbackning 

kring att ingenting är omöjligt att göra med stomi.  

 

”Kanske att man skulle ha haft, att de skulle ha varit tydliga med att du kommer kunna göra allting som 

du har gjort innan, för det är ju ingen som uttryckligen har sagt det.” (Respondent 8) 

 

Andra beskrev en annan bild av det. En respondent berättade att den information hon hade fått 

av sin stomisjuksköterska kring fysisk aktivitet var att ingenting är omöjligt att göra och att 

det går att träna precis som vanligt efteråt. Även andra uppgav att de hade fått höra att de efter 

operationen skulle kunna leva som vanligt och göra vad de hade gjort innan. En av deltagarna 

beskrev vikten av tydlig information:  

 

”Jag tror att man ska vara tydlig med att de här restriktionerna nu, de är för att du är nyopererad, det är 

inte för att du har en stomi, det är för att den är ny och för att allting måste läka först.” (Respondent 8)  

 

En deltagare hade fått information kring fysisk aktivitet med stomi men hade haft svårt att 

föreställa sig hur det skulle vara och beskrev det som något som behövde upplevas. En annan 

tryckte på vikten av att även få skriftlig information samt ett telefonnummer att kunna ringa 

om det uppstod frågor efter hemgång.   

 

Det framkom att det fanns de som hade saknat information kring om det finns någon 

särskild, anpassad träning som de skulle göra efter att de hade opererats och fått stomi. En 

annan deltagare hade funderingar kring om det var okej att göra sit-ups eller hur hon 

skulle träna magen som hon upplevde hade blivit svag efter operationen. Hon berättade att 

hon inte var säker på vem hon skulle vända sig till för att få svar på sina funderingar.  

  

4.3.2 Källa till information 

Många beskrev stomisjuksköterskan som en viktig källa till information och den person i 

vårdkedjan man vände sig till om det uppstod frågor, oavsett vad frågorna gällde.  

 

”De är verkligen jätteviktiga, alla de här frågorna som har att göra med fysisk aktivitet, kost, sexliv, allt 

sånt får ju de ta emot och svara på och försöka vägleda en och ja, de är ju fantastiska.” (Respondent 8) 

 

En av respondenterna berättade att stomisjuksköterskan hade vidarebefordrat hennes frågor 

och kontaktuppgifter till sjukgymnasten på sjukhuset som sedan ringde upp henne för att ge 



30 

 

svar på frågorna. En annan respondent passade på att fråga sin läkare kring fysisk aktivitet på 

återbesöket efter operationen. Hon hade frågor kring när hon fick komma igång med mer 

intensiv fysisk aktivitet så som styrketräning och cykling i gymmet. Flera hade valt att 

använda internet som en informationskälla både före och efter operationen, vissa trots att de 

hade blivit avrådda till det av sin familj och vänner. En deltagare tyckte att hon hade fått 

mycket kunskap före operationen via internet som var positiv och som hade hjälpt henne att 

skapa en positiv bild av att leva med stomi. En annan deltagare, som hade opererat sig för ett 

år sedan, berättade att om det skulle uppstå frågor kring träning eller fysisk aktivitet skulle 

han ha ställt frågorna till personal på gymmet han tränade på. Detta då han upplevde att det 

hade gått för lång tid sedan operationen för att vända sig till sjukhuset för att få svar. Några 

nämnde att den pärm från Regionalt Cancercentrum (RCC) som de hade fått innan 

operationen var en bra källa till information men vissa upplevde att det fanns begränsad 

information kring fysisk aktivitet med stomi i den.  

 

”Man får ju en sån här tjock pärm där man kan läsa sig till allt ifrån före, under och efter operationen 

och hur operationen går till i stort sett och vad stomi är och där står det väl inte så värst mycket om 

fysisk aktivitet tycker jag.” (Respondent 3) 

 

4.3.3 Uppföljning  

Många av studiens deltagare beskrev en avsaknad av uppföljning kring fysisk aktivitet efter 

operationen. Endast ett fåtal av studiens deltagare hade varit i kontakt med sjukgymnast efter 

utskrivning. En deltagare berättade att han hade regelbunden kontakt och uppföljning med 

sjukgymnast via sjukhuset där han opererats. Vissa andra beskrev att de hade kontaktuppgifter 

till sjukgymnast och kände att de kunde kontakta sjukgymnasten ifall frågor skulle uppstå 

medan andra ställde sig frågande till vad en sjukgymnast skulle kunna göra för de efter tiden 

på sjukhuset.  

 

”Där vet jag ju inte om det är någon vits med ja, alltså att det ska ingå efter en stomioperation att nu ska 

du träffa en sjukgymnast och sen lägga upp ett program. Det kanske är något man ska göra, jag vet inte, 

eller åtminstone diskutera det.” (Respondent 3)  

 

Många av respondenterna upplevde det som viktigt med fortsatt kontakt och uppföljning efter 

utskrivning då det skulle ge en känsla av att vara följd. En respondent resonerade som att det 

räcker med något samtal eller två efter utskrivning för att stämma av hur det har gått efter 

operationen. 



31 

 

 

”Information och uppföljning är ju bra, det är ett samtal liksom, hur går det, hur mår du, funkar det? […] 

Jag tror inte att du uppfattas som tjatig utan det är bara ett samtal med omtanke ja.” (Respondent 1) 

 

 

 

En respondent berättade att hon hade fått information kring fysisk aktivitet både före och efter 

operationen. Hon hade upplevt det som svårt att ta in information före operationen då hon 

hade varit mycket nervös men även svårt att ta in informationen under tiden hon låg inne på 

sjukhuset då hon hade fått stora mängder smärtlindring. Vid utskrivning hade hon ånyo fått 

information kring fysisk aktivitet men hon upplevde att det kändes långt fram i tiden att vara 

fysiskt aktiv och hade därför svårt att ta till sig det som sades. Hon berättade under intervjun 

att det vore bra med ett uppföljande samtal från sjukgymnast för att det då skulle kunna dyka 

upp frågor.  

 

Den bästa tidpunkten för uppföljning och vidare information om fysisk aktivitet var enligt en 

respondent beroende på typen av operation samt hur lång tid efteråt som det förelåg 

restriktioner.  

 

”Det är ju lite grann beroende på vad man har gjort, varför man har fått stomin och vad det är för typ av 

operation man genomgått. Det är nästan avhängigt det faktiskt.” (Respondent 8) 

 

”Och så måste man kanske få lite chans att landa men kanske två månader, två-tre månader kanske. Och 

också som i mitt fall, jag fick inte lyfta tungt på tre månader, men sen får man ju börja sätta igång igen 

och träna och där kanske man skulle behöva ha någon (uppföljning).” (Respondent 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

5 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av fysisk aktivitet hos personer med stomi. 

Frågeställningarna var:  

 Hur ser den fysiska aktivitetsnivån ut bland personer med stomi? 

 Upplever personer med stomi att det sker en förändring i fysisk aktivitet efter operation? 

 Vilka faktorer upplever personer med stomi påverkar den fysiska aktiviteten?  

 Vilken information samt uppföljning kring fysisk aktivitet får personer som genomgår en 

stomioperation? 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Tiden före operation 

Flertalet av studiens deltagare beskrev en fysiskt aktiv livsstil innan operationen men det 

fanns även de som, oavsett bakomliggande orsak till operationen, beskrev sina tarmproblem 

som ett stort hinder till fysisk aktivitet och att de vid många tillfällen kände sig låsta till 

hemmet. Sykes, Fletcher och Schneider (2015) genomförde i sin studie semistrukturerade 

intervjuer med åtta kvinnor med IBD. Kvinnorna beskrev hur sjukdomen och dess symptom 

ledde till begränsningar i det dagliga livet sett till kosthållning, sömnvanor, sociala aktiviteter 

och fysisk aktivitet. De som hade en minskad grad av fysisk aktivitet menade att det berodde 

på trötthet och en oro för att en olycka skulle ske när de var ute. Det var något som framkom 

även bland deltagarna i den aktuella studien.  

 

I intervjustudien beskrev deltagarna olika känslor kring beskedet att de skulle få en stomi. Det 

fanns de som hade sett fram emot det då de kände sig låsta i hemmet och såg framför sig en 

större frihet och ett mer aktivt liv efter operationen. Men det fanns även de som hade negativa 

tankar kring stomin och hade en bild av att den skulle innebära begränsningar i det dagliga 

livet samt lukta och synas. De personer som hade opererats med stomi på grund av kolorektal 

cancer kände före operationen en tacksamhet för att tumören skulle kunna avlägsnas genom 

en operation och ansåg att huvudsaken var att bli frisk. Vid kolorektal cancer är kirurgi den 

primära behandlingen (Cancercentrum, 2008) och i många fall slutar operationen med en 

permanent stomi. Andersson, Engström och Söderberg (2010) visade i sin studie att det fanns 

de som upplevde det som lättare att acceptera sin stomi om de såg det som en chans att 

överleva och att de efter cancerbeskedet började uppskatta varje dag mer. 
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Flera av studiens deltagare berättade att det hade varit viktigt med förebilder. De som innan 

operationen hade varit i kontakt med en person som hade stomiopererats såg positivt på den 

kontakten och något som ingöt mod och gav förhoppningar om att kunna vara fysiskt aktiv i 

framtiden. Det stämmer överens med Bandura (1994) som menar att influensen av förebilder 

är ett av fyra sätt att stärka self-efficacy, tilltron på den egna förmågan. Enligt Bandura (ibid.) 

söker människor kunniga förebilder som besitter kompetenser som de själva strävar efter att 

få. Genom sitt beteende och sätt att tänka överför förebilder kunskap och lär den som 

observerar effektiva färdigheter och strategier för att klara av kraven från den omgivande 

miljön och från dem själva. Genom den aktuella studiens resultat har författaren fått en insikt i 

hur mycket stödet från en person som levt med stomi under en tid kan betyda. Författaren 

anser därför att den typen av kontakt borde erbjudas till alla som ska opereras med en stomi 

om det är något de önskar och om det finns personer med stomi som frivilligt vill ställa upp 

som kontaktperson. 

 

I den aktuella studien fanns det deltagare som berättade att de innan operationen var osäkra på 

om de skulle kunna återuppta de aktiviteter som de hade gjort innan operationen och andra 

hade funderat kring när efter operationen de skulle kunna leva sitt normala liv igen. Carlsson 

et al. (2010) fann, i sin enkätstudie bland patienter som opererats på grund av rektalcancer och 

fått en stomi, liknande tankar. Deltagarna i den studien beskrev en osäkerhet kring vilka 

begränsningar i det dagliga livet som stomin skulle innebära. Det fanns även personer som 

uttryckte en oro över att inte kunna göra de aktiviteter som de hade kunnat göra före 

operation. Till skillnad från den aktuella studien fanns dessa tankar framförallt hos deltagarna 

under återhämtningstiden efter operationen men även till viss grad före operationen (ibid.). 

Att deltagarna uttrycker den typen av funderingar kan tyda på otillräcklig information till 

patienten kring hur livet efter operationen kan se ut och vad de kan förvänta sig. Cheng, Xu, 

Dai och Yang (2012) undersökte effekten av tre veckors patientutbildning genomförd av 

expertpatienter (patienter med stomi som en del av studien blev tränade att bli utbildare) hos 

kolostomipatienter. Resultaten i studien visade att programmet signifikant ökade deltagarnas 

self-efficacy samt deras självhantering och kunskaper om stomiskötsel. Studien belyser dels 

informationens påverkan på tilltron på den egna förmågan men även betydelsen av förebilder 

som befinner sig i samma situation som en själv.    
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5.1.2 Tiden efter operation 

Faskunger och Nylund (2014) beskriver att såväl den omgivande sociala miljön som den 

omgivande fysiska miljön kan ha en påverkan på tilltron till den egna förmågan att vara 

fysiskt aktiv. Exempel på förhållanden i den omgivande fysiska miljön som kan påverka 

graden av self-efficacy är enligt författarna väderlek, om man känner trygghet i miljön samt 

promenadvänliga områden. I den aktuella studien fanns det respondenter som beskrev att de 

efter operationen inte kände sig lika bekväma att vara fysiskt aktiva i samma miljöer som före 

operationen. De miljöer som framkom att deltagarna kände en osäkerhet kring att vistas i var 

gym och simbassäng samt tillhörande omklädningsrum. En möjlig förklaring till det kan vara 

en rädsla att visa upp sin kropp som efter operationen har förändrats. Det kan också vara en 

rädsla för hur personer i omgivningen ska reagera om de skulle se stomin. Deltagarna i 

Perssons och Hellströms studie (2004) tyckte att stomin hindrade dem att duscha tillsammans 

med andra då de upplevde det som jobbigt att vara naken och visa upp sin förändrade kropp. 

De deltagare i den aktuella studien som upplevde en osäkerhet i en viss miljö valde att 

förlägga den fysiska aktiviteten till en annan miljö som de kände sig tryggare och mer 

bekväma i.     

 

Bandura (1994) beskriver att det mest effektiva sättet att öka self-efficacy är genom 

färdighetsträning (eng: mastery experience). Att lyckas genomföra något skapar en stark 

tilltro till den egna förmågan medan misslyckanden sänker den, särskilt om misslyckandet 

inträffar innan en tilltro riktigt har etablerats. Enligt Faskunger och Nylund (2014) kan en 

persons self-efficacy att vara fysiskt aktiv stärkas genom att utföra den aktuella aktiviteten i 

lagom ökade doser då det skapar en känsla av att behärska situationen. Det var en metod som 

användes bland många av intervjustudiens respondenter. De beskrev en successiv 

upptrappning av den fysiska aktiviteten efter operationen, i vissa fall under så lång tid som ett 

halvår. Deltagarna beskrev även en ständigt pågående process att våga mer och ta sig för de 

aktiviteter de hade utfört innan operationen. Majoriteten av deltagarna hade efter utskrivning 

inlett sin fysiska aktivitet genom promenader vilket enligt Varma (2009) och Burch (2011) är 

en bra och säker aktivitetsform efter stomioperation.  

 

Positivt i den aktuella studien var respondenternas beskrivning av en fysiskt aktiv livsstil efter 

operationen. Samtliga respondenter beskrev sin fysiska aktivitetsnivå som relativt lik nivån 

året före operationen och vissa beskrev även en ökning av fysisk aktivitet efter operation. 

Lynch et al. (2007) visade i sin studie att den fysiska aktivitetsnivån bland patienter som 
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behandlats för kolorektal cancer var låg. Författarna kunde även se att de av patienterna som 

även fått stomi, fått adjuvant behandling (strål- eller cellgiftsbehandling) eller upplevde 

fatigue, var mer troliga att gå från tillräckligt aktiva före operationen till otillräckligt aktiva 

eller inaktiva efteråt. Det var få respondenter i den aktuella studien som hade fått adjuvant 

behandling efter operationen vilken skulle kunna vara en förklaring till den höga 

postoperativa nivån av fysisk aktivitet. Det fanns dock deltagare som beskrev en nedsatt ork 

flera månader efter operationen och att det begränsade den fysiska aktivitetsnivån. Tidigare 

forskning har visat att personer med stomi kan uppleva sömnsvårigheter och efterföljande 

trötthet då de behöver tömma påsen på natten, har svårt att hitta bra sovställningar samt oroar 

sig för stomiläckage (Carlsson, Berglund & Nordgren, 2001; Honkala & Berterö; 2009; 

Carlsson et al., 2010; Dabirian et al., 2011; Grant et al., 2011; Shaffy et al., 2012; Jansen et 

al., 2015). Det var dock endast en respondent i den aktuella studien som hade upplevt en oro 

för stomiläckage på natten. Annars beskrev deltagarna att de kände sig trygga med stomipåsen 

på natten vilket kan ha bidragit till en ökad ork att vara fysiskt aktiv. Resultaten i den aktuella 

studien är något överraskande då det motsäger tidigare forskning som visat att en stomi kan ha 

en stor påverkan på fysisk aktivitet. Återigen ska nämnas att gruppen som studerades var liten 

sett till det totala antalet personer med stomi i Sverige och att mer forskning inom ämnet 

behövs. 

 

Det finns ett flertal tidigare studier som har visat att individer med stomi upplever sig 

begränsade att vara fysiskt aktiva (Honkala & Berterö, 2009; Dabirian et al., 2011; Shaffy, 

2012). Majoriteten av deltagarna i studien av Shaffy et al. (2012) var under 35 år och mer än 

hälften (65 %) var opererade för mindre än nio månader sedan. Deltagarna i Honkala och 

Berterös studie (2009) var kvinnor mellan 33 och 80 år som hade haft sin stomi mellan två 

och 38 år och de som deltog i studien av Dabirian et al. (2011) var män och kvinnor mellan 14 

och 57 år som hade haft sin stomi i ett till tio år. Deltagarna i den aktuella studien var 30-84 år 

och majoriteten av deltagarna (elva av tolv) hade haft sin stomi i ett år eller mindre. Olikt 

tidigare forskning beskrev de flesta respondenterna inte stomin som det största hindret till 

fysisk aktivitet. Resultatet överensstämmer mer med Marinez et al. (2016) som i sin studie 

kunde konstatera att majoriteten av personer med stomi inte upplever begränsningar i det 

dagliga livet 3 år efter operationen. Många av den aktuella studiens respondenter konstaterade 

att livet med stomi fortfarande var relativt nytt för dem och att det skulle bli lättare att utföra 

olika aktiviteter med tiden då de hade blivit mer vana och trygga med sin stomi. Men fynden 

från de tidigare studierna visar att personer med stomi kan uppleva en begränsning i fysisk 
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aktivitet även många år efter operationen. Deltagarna i två av studierna (Dabirian et al., 2011; 

Shaffy, 2012) var yngre än de som deltog i den aktuella studien. En förklaring till att de 

deltagarna upplevde stomin som en begränsning till fysisk aktivitet kan vara att man som 

yngre tänker mer på hur andra ska se på stomin och reagera om det exempelvis blir läckage 

eller låter från stomin.   

 

Den aktivitet som de flesta av intervjustudiens deltagare kände sig mest oroliga för och 

begränsade i som en följd av stomin var bad och simning. Deltagarna beskrev framförallt en 

oro för att vattnet skulle få stomiplattan att lossna eller att innehållet i påsen skulle läcka ut i 

vattnet, en oro som även Varma (2009) belyser är vanlig bland personer med stomi. Dock 

beskrev respondenterna en vilja att utmana sina rädslor och det var ingen aktivitet som 

beskrevs som omöjlig att utföra efter operationen. Deltagarna i studien av Grant et al. (2011)  

beskrev ett antal aktiviteter som de hade slutat göra som en följd av sin stomi. Vidare beskrev 

deltagarna att de hade hittat strategier för att kunna återuppta simning och andra aktiviteter, 

exempelvis genom sättet att klä sig. Flertalet olika strategier beskrevs även i intervjustudien 

så som att använda en stomigördel vid aktivitet, använda särskilda badkläder, köpa en 

dramaten för att kunna promenera till affären och handla samt att använda ett tajt linne vid 

löpning för att hålla stomipåsen på plats. Flera av respondenterna redogjorde för att det var 

andra orsaker än stomin som hindrade dem att vara så fysiskt aktiva som de önskade. Bland 

annat nämndes vätskeflöden från stomin, lågt blodvärde samt operationsrelaterade orsaker, 

exempelvis efter öppen bukoperation, rektumamputation eller vaginalplastik. Författaren 

anser att det är viktigt att vårdpersonal inom bukkirurgi är medvetna om vilka hinder till 

aktivitet denna patientgrupp kan uppleva för att kunna vägleda patienterna till alternativa 

former av fysisk aktivitet vid behov.  

 

De av studiens respondenter som besvärades av problem med tarmkanalen så som täta och 

plötsliga toalettbesök före operationen beskrev ett flertal positiva förändringar efter 

operationen så som minskad smärta och en ökad frihet. Liknande fynd har framkommit i ett 

flertal tidigare studier (Svantesson Martinsson, Josefsson & Ek, 1991; Persson & Hellström, 

2004; Jansen et al., 2015) och förstärker bilden av stomin som ett viktigt 

behandlingsalternativ i de fall där medicinering inte är tillräckligt. Det fanns de deltagare i 

intervjustudien som efter operationen upplevde att de var piggare och hade lättare att resa, gå 

på konserter, leka med barnen samt att arbeta, aktiviteter som många tar för givet.     

 



37 

 

5.1.3 Information 

Enligt litteraturen ska en stomi inte vara ett hinder för att utöva fysisk aktivitet. Det är dock 

rekommenderat att under de första 6-12 veckorna efter en stomioperation undvika tunga lyft 

samt aktiviteter som anstränger bukmuskulaturen då det kan innebära en risk för bråck. 

(Varma, 2009; Burch, 2011; Nilsen, 2011, s. 124) Det är vanligt att man till en början efter 

operationen snabbt blir trött och det är viktigt att inkludera vila under rehabiliteringsperioden. 

Deltagarna i studien beskrev att de hade fått information av sjukgymnast kring att komma upp 

ur sängen så fort som möjligt efter operationen samt information kring vilka restriktioner som 

förelåg efter operation. Dock fanns det personer som upplevde en avsaknad av information 

kring att allt skulle kunna gå att göra efter operationen, utan de upplevde istället att 

informationen hade fokuserat på vad de skulle undvika att göra. En av respondenterna 

uttryckte vikten av tydlig information och att det framgår att restriktionerna gäller under en 

begränsad tid efter operationen och är till för att operationsområdet ska få en chans att läka. 

Det kan annars finnas en risk för att patienten tror att restriktionerna är till för att hen har 

opererats med en stomi och därför inte vågar återgå till sin vanliga fysisk aktivitet efter 

operationen. Den aktuella studiens deltagare såg fysisk aktivitet som en del i det dagliga livet 

och såg det som en självklarhet att återgå till att vara fysiskt aktiv efter operationen. Men det 

kan finnas de som genomgår en stomioperation och efteråt blir rörelserädda och osäkra på vad 

de får göra. Det är därför viktigt att vårdpersonal, kanske framförallt sjukgymnasten, ser till 

att informationen om att man som stomiopererad ska kunna utöva fysisk aktivitet som vanligt 

når fram till patienterna.  

 

Under intervjuerna blev det tydligt vilken betydelsefull roll som stomisjuksköterskan har för 

personer som genomgår en stomioperationen. Många berättade att det var 

stomisjuksköterskan som de vände sig till då de undrade något, oavsett vilket område som 

frågan gällde. Det tyder på en stor tillit och kan möjligtvis förklaras med att avföring och 

stomihantering är ett intimt område som deltagarna har släppt in stomisjuksköterskan i efter 

operationen då de har fått lära sig om stomiskötsel. Även Martin och Vogel (2012) belyser 

stomisjuksköterskans viktiga roll för personer som genomgår en stomioperation. Innan 

operationen ger stomisjuksköterskan patienten information och stöttar patienten i det, för 

vissa, tuffa beskedet att få en stomi. Efter operationen fyller stomisjuksköterskan en viktig 

funktion då patienten ska lära sig att hantera och leva med sin stomi.  
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Utöver stomisjuksköterskan var det vissa deltagare som beskrev att de hade använt internet 

som en informationskälla medan andra vände sig till sin kirurg, sjukgymnast eller personal på 

gymmet för att få sina frågor besvarade. Det fanns dock de som uppgav att de inte visste vem 

de skulle vända sig till om det uppstod frågor kring fysisk aktivitet. Att vid utskrivning från 

sjukhuset ge tydlig information kring fysisk aktivitet med stomi samt information om vart 

patienten kan vända sig om det skulle uppstå frågor skulle enligt författaren kunna bidra till en 

aktiv livsstil hos de som fått en stomi.  

 

Enligt studiens respondenter fanns det en avsaknad av uppföljning kring fysisk aktivitet efter 

operationen. Endast en deltagare beskrev en regelbunden kontakt och uppföljning av 

sjukgymnast på sjukhuset där operationen hade utförts, en kontakt som deltagaren hade 

upplevt som betydelsefull. Det fanns de som beskrev att uppföljning efter operationen skulle 

ha ingivit en positiv känsla av att vara under uppföljning och att det hade räckt med ett 

telefonsamtal eller två en tid efter operationen. En deltagare beskrev att det skulle ha varit 

lättare att ställa frågor vid ett uppföljningssamtal som initierades av sjukgymnasten jämfört 

med att själv ta kontakt med sjukgymnast. Zhang, Wong, You och Zheng (2012) kunde visa 

att personer som opererats med en kolostomi hade otillfredsställda behov efter utskrivning 

och var i behov av uppföljning då de hade kommit hem. Författarna kunde konstatera att en 

telefonuppföljning från stomiterapeuten tillfredsställde patienternas behov av information och 

underlättade deras anpassning till stomin. På samma sätt skulle man kunna tänka sig ett en 

telefonuppföljning från sjukgymnasten om fysisk aktivitet skulle vara betydelsefull för 

patienter som genomgått en stomioperation. En bra tid för uppföljning kring fysisk aktivitet 

verkar vara då det inte längre föreligger restriktioner efter operationen. Då är personen 

mottaglig för ny information kring fysisk aktivitet som inte enbart fokuserar på restriktionerna 

utan ur ett mer långsiktigt perspektiv.  

5.2 Metoddiskussion 

Författaren valde att genomföra studien med en kvalitativ metod genom intervjuer för att få en 

fördjupad bild av deltagarnas tankar och upplevelser kring fysisk aktivitet. Metodvalet kan ses 

som en styrka i studien då det för författaren var viktigt att få kunskap om hur personer som 

genomgått en stomioperation upplever sin situation och hur de kan stöttas i att vara fysiskt 

aktiva. En enkätstudie var ett alternativt metodval som författaren övervägde. Metoden hade 

kunnat resultera i ett större urval men det hade samtidigt varit svårt att uppnå djupet i svaret 

som författaren var ute efter. Deltagarna rekryterades till studien genom ett lämplighetsurval 
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och grundade sig på vilka patienter som kom på återbesök till stomimottagningarna vid tiden 

för rekryteringen (DePoy & Gitlin, 1999). Valet av urval kan ses som en svaghet i studien då 

författaren önskade en variation bland deltagarna gällande ålder, kön och bakgrundsorsak till 

stomioperationen, något som inte kunde styras genom urvalet. Dock blev urvalet i slutändan 

bra då studiegruppen hade ett stort åldersspann (30-84 år), inkluderade både män (n=6) och 

kvinnor (n=6) och hade ett flertal olika bakomliggande orsaker till sin operation så som 

kolorektal cancer, inflammatorisk tarmsjukdom och rektalprolaps. Studieurvalet var litet sett 

till det totala antalet personer med tarmstomi i Sverige. Slutsatserna kan med andra ord endast 

gälla för deltagarna i den aktuella studien och kan inte ses som representativt för alla som 

lever med en stomi. Däremot kan studiens resultat bidra till en ökad kunskap kring ämnet 

fysisk aktivitet och tarmstomi och fylla den kunskapsluckan som finns. Författaren hade innan 

studien kommit i kontakt med enbart en av de tolv deltagarna i sitt ordinarie arbete på 

sjukhuset. I den intervjun uteslöts frågorna rörande information och uppföljning då det hade 

kunnat innebära en risk för svarsbias (eng: response bias), det vill säga att deltagaren skulle ha 

svarat vad hen trodde var önskvärt hos intervjuaren. I övrigt har författaren inte haft någon av 

de inkluderade deltagarna som patient i sin yrkesroll som sjukgymnast.  

 

Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer. Valet av intervjutyp gjordes för att 

under intervjuerna ha en möjlighet att ställa följdfrågor utifrån respondenternas svar 

(Hassmén & Hassmén, 2008, s. 254). Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att det ger 

deltagaren en möjlighet att utveckla sin tankegång vilket kan ge författaren en ökad insyn i 

ämnet. Nackdelen är att intervjuerna kan skilja sig åt från varandra vilket skulle kunna 

påverka studiens pålitlighet och upprepbarhet. För att deltagarna skulle känna sig trygga nog 

under intervjun att uttrycka sina åsikter fick de information om att datamaterialet skulle 

avidentifieras så att det som framkom under intervjun inte kunde refereras till dem 

personligen eller till sjukhuset där de behandlats. De inspelade intervjuerna transkriberades av 

författaren själv. Transkriberingen måste inte nödvändigtvis utföras av samma person som 

utfört intervjuerna, men om den utförs av olika personer finns det en risk för 

missuppfattningar som kan påverka resultatet och slutsatserna (Hassmén och Hassmén, 2008, 

s. 113). Datamaterialet analyserades med en induktiv innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). En induktiv ansats är rekommenderat, framför en deduktiv ansats, då det 

inte finns så mycket tidigare forskning i ämnet eller då resultaten från tidigare forskning är 

splittrad (Elo & Kyngäs, 2008) vilket var fallet för det aktuella ämnet.  Som tidigare beskrivet 

använde författaren ett flertal olika tekniker för att öka studiens kvalitet och pålitlighet.  
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6 Slutsats 

Resultaten i studien tyder på att en stomi inte behöver vara ett hinder för fysisk aktivitet. 

Vidare visar resultaten att det är viktigt med information och uppföljning för att personer med 

stomi ska kunna återgå till sin preoperativa nivå av fysisk aktivitet.  
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Ordlista        Bilaga 1 

 Analtresi – avsaknad av ändtarmsöppning 

 Anastomos – sammankoppling av två tarmändar 

 Anemi – blodbrist 

 Divertikulit – inflammerade tarmfickor 

 Familjär adenomatös polypos (FAP) – slemhinneknottror i tjocktarmen 

 Främre resektion - operation vid ändtarmscancer där en del av ändtarmen tas bort men 

sfinktrar sparas. Anastomosen som skapas avlastas ofta med en tillfällig stomi.  

 Ileum – tunntarm 

 Insufficiens – funktionssvaghet eller otillräcklig funktion 

 Kolit – inflammation i tjocktarmen 

 Kolektomi – resektion av tjocktarmen 

 Kolon – tjocktarm 

 Kolorektal cancer (KRC) – cancer i tjock- och ändtarm 

 Laparoskopisk operation – titthålsoperation 

 Mesenterium – tarmkäx 

 Metastas - dottertumör 

 Osteoporos – benskörhet 

 Peritonit – bukhinneinflammation 

 Positivt f-Hb – blod i avföringen 

 Proktokolektomi – operationsmetod där tjocktarmen, ändtarmen och analkanalen 

avlägsnas och det anala såret sys igen 

 Rektalprolaps - ett tillstånd där ändtarmen buktar ut genom ändtarmsöppningen i 

samband med krystning 

 Rektum – ändtarm 

 Rektumamputation – operationsmetod där ändtarmen och analkanalen avlägsnas och 

det anala såret sys igen. 

 Resektion - kirurgiskt borttagande av organdel 

 Sarkopeni – muskelförlust vid åldrande och sjukdom 

 Sigmoideum – tjocktarmens sista del 

 Skov – tillfälliga försämringar av sjukdomsförloppet 

 Strikturerande – med förträngningar 
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Informationsbrev samt svarstalong    Bilaga 2 

 
Informationsbrev gällande deltagande i studie 

Hej! 

Jag heter Josephine Engstam och är legitimerad sjukgymnast. Jag läser masterprogrammet i 

idrottsvetenskap på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och håller för stunden på med 

min D-uppsats inom ämnet fysisk aktivitet efter stomioperation.  

I Sverige finns det ca 25 000-30 000 personer som lever med stomi och årligen utförs ca 

3 000 stomioperationer. Syftet med min intervjustudie är att undersöka vilken påverkan en 

stomi har på den fysiska aktivitetsnivån. Du får detta informationsbrev då du är opererad 

stomiopererad för minst 3 månader sedan och jag skulle uppskatta om du ville delta i studien.  

Om du vill delta i studien kommer du vid ett tillfälle under hösten intervjuas av mig. Intervjun 

kommer att ske enskilt och beräknas ta cirka 30 minuter. Du väljer själv plats för intervjun 

som planeras äga rum någon gång mellan veckorna 37-43. Intervjuerna kommer att spelas in 

för att senare kunna analyseras. Det inspelade materialet kommer att förvaras på en låst dator 

som endast ansvarig för studien har tillgång till och materialet kommer att avidentifieras så att 

det inte går att koppla till enskild person. Medverkan i studien är frivillig och du har rätt att 

avbryta deltagandet när som helst under studiens gång.   

Uppsatsen beräknas vara färdig i januari 2017 och kommer då finnas tillgänglig på DiVA, 

GIH:s publikationsdatabas. 

Vänligen fyll i svarstalongen nedan. Om du är intresserad av att delta: kryssa i den första 

rutan och fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar jag dig. Om du inte önskar delta: kryssa i 

den nedersta rutan. Du behöver fylla i svarstalongen oavsett om du är intresserad av att delta i 

studien eller inte, detta för att jag ska kunna skriva ut statistik i den kommande uppsatsen.   
Tack på förhand! 

Ansvarig för studien:    Handledare: 

Josephine Engstam, leg. Sjukgymnast   Anna Bjerkefors                         

073-656 80 20    Med.dr, specialistsjukgymnast 

josephine.engstam@student.gih.se      

 

mailto:josephine.engstam@student.gih.se
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMfzyvyzisgCFQOLLAod9zIOiQ&url=http://oldwww.gih.se/templates/ihsNormalPage.aspx?id%3D451&psig=AFQjCNE0vw0J3KqMhOrxDsd2-vu-B4lcVQ&ust=1443003195202473
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Svarstalong gällande deltagande i studie 

 

Jag har tagit del av informationen och är intresserad av att delta i studien. Jag godkänner 

att forskningsledaren kontaktar mig med mer information.  

Mitt namn: 

………………………………………………………………… 

Mitt telefonnummer/e-mailadress:   

……………………………………………………………….... 

 

       Jag vill inte delta i studien 
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Undersökningsdeltagare     Bilaga 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kön Ålder Orsak bakom operationen 

Respondent 1 Man 63 år Kolorektal cancer  

Respondent 2 Kvinna 41 år Inflammatorisk tarmsjukdom 

Respondent 3 Man 73 år Kolorektal cancer  

Respondent 4 Kvinna 73 år Kolorektal cancer 

Respondent 5 Man 44 år Rektalprolaps 

Respondent 6 Kvinna 30 år Inflammatorisk tarmsjukdom 

Respondent 7 Man 65 år Kolorektal cancer 

Respondent 8 Kvinna 53 år Analcancer 

Respondent 9 Man 70 år Kolorektal cancer 

Respondent 10 Man 75 år Kolorektal cancer 

Respondent 11 Kvinna 73 år Kolorektal cancer 

Respondent 12 Kvinna 84 år Analcancer 
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Intervjuguide      Bilaga 4 

Deltagaren får information kring definitionen av fysisk aktivitet och de områden som fysisk 

aktivitet kan utövas inom.  

 

Innan operationen: 

1. Beskriv hur din fysiska aktivitetsnivå såg ut året innan operationen med tanke på ovan 

nämnda områden.  

2. Innan operationen, vad hade du för tankar kring stomi?  

a) Vad hade du för tankar kring fysisk aktivitet med stomi? 

b) Hur såg du på möjligheten att kunna fortsätta med de aktiviteter du brukade göra? 

(self-efficacy) 

Operationen 

1. När gjorde du din operation? 

2. Vilken typ av operation gjorde du? 

3. Vad var den bakomliggande orsaken bakom operationen? 

4. Vilken typ av stomi har du? Permanent eller temporär stomi?   

Efter operationen 

1. Hur har tiden efter operationen varit?  

2. Beskriv hur din fysiska aktivitetsnivå har sett ut efter operationen? 

3. Hur skulle du beskriva din fysiska aktivitetsnivå idag? (I relation till de olika delarna 

kring fysisk aktivitet) 

4. Skulle du säga att det skett en förändring i den fysiska aktivitetsnivån jämfört med 

innan operationen? 

a) Utveckla på vilket sätt aktivitetsnivån förändrats. 

b) Vad skulle du säga ligger bakom förändringen i aktivitetsnivå?  

c) Har stomin haft en påverkan på din fysiska aktivitetsnivå? 

5. Finns det någon aktivitet som du skulle vilja utföra men känner dig hindrad att utföra 

p.g.a. stomin? 

a) Beskriv vad det är som hindrar dig att utföra den?  

6. Vad motiverar dig till att vara fysiskt aktiv?  
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Information 

1. Har du fått information kring fysisk aktivitet med stomi?  

a) Från vilka professioner har du fått informationen? 

b) Vilken information har du fått? 

c) Är det någon information du saknat? 

2. Har du haft någon uppföljning kring fysisk aktivitet efter operationen?  

a) Vilka professioner har stått för uppföljningen?  

3. Skulle du önskat uppföljning/vägledning kring fysisk aktivitet efter operationen?  

a) Beskriv vad du skulle vilja att uppföljningen bestod av.  

Framtiden 

1. Beskriv hur du ser på möjligheterna att vara fysiskt aktiv i framtiden?  

 

Är det något du vill tillägga?  
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Exempel på analysprocess                     Bilaga 5 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod Underkategori Kategori 

”En bekant till min svärmor hon 

hade gjort en stomioperation 

och då fick jag ringa till henne 

och ställa de frågorna jag hade 

och hon, ja hon tränade väldigt 

mycket […] hon var ofta ute 

och sprang milslopp och milen 

varje kväll så då kände jag att, 

en sådan där förhoppning att då 

går det ju i alla fall”. 

”Fick ringa en bekant som hade 

gjort en stomioperation och ställa 

frågor. Hon tränade väldigt 

mycket och sprang milen varje 

kväll så då kände jag en 

förhoppning att då går det i alla 

fall.”  

Förhoppning om 

fysisk aktivitet 

Förebilder Tiden före 

operation 

”Man är lite rädd om den, man 

törs inte riktigt ligga på mage, 

man törs inte riktigt böja sig 

fram. Jag har ju knutit skorna 

med rak rygg här nu väldigt 

länge därför jag inte har vågat 

böja mig fram.” 

”Man är rädd om den, törs inte 

ligga på mage eller böja sig fram. 

Jag har knutit skorna med rak 

rygg därför jag inte har vågat böja 

mig fram.” 

Rädd att skada 

stomin 

Rädsla och oro Tiden efter 

operation 

”Jag tror att man ska vara tydlig 

med att de här restriktionerna 

nu, de är för att du är 

nyopererad, det är inte för att du 

har en stomi, det är för att den är 

ny och för att allting måste läka 

först.” 

”Man ska vara tydlig med att 

restriktionerna är för att du är 

nyopererad och för att allting 

måste läka först, inte för att du har 

en stomi.”  

Viktigt med tydlig 

information 

Typ av information Information 

”Kanske att man skulle ha haft, 

att de skulle ha varit tydliga 

med att du kommer kunna göra 

allting som du har gjort innan, 

för det är ju ingen som 

uttryckligen har sagt det.” 

”De skulle ha varit tydliga med att 

du kommer kunna göra allting du 

har gjort innan. Det är ingen som 

uttryckligen har sagt det.” 

Avsaknad av 

hoppfull 

information  

Typ av information Information 

 

 

 

 

 


