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... ég er svo ótrúlega sátt við að vera á lífi, ég er svo ofboðslega sátt við að vera laus 

við verki og geta gert allt sem mig langar til að gera og vera komin með annað líf... 

maður lærir að meta lífið allt öðruvísi... ég upplifði þetta sem hreina lífsbjörg... 

[Viðmælandi 3]. 
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Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna lífsgæði fólks sem fengið hafði stóma vegna 

bólgusjúkdóma í meltingarvegi. Einnig að kanna stuðning og fræðslu sem veittur var og 

hvernig aðlögun að stómanu hefði gengið. Rannsóknaraðferðin sem notast var við var 

eigindleg. Þátttakendur voru fimm einstaklingar á aldrinum 24-34 ára, einn karl og fjórar 

konur. Þeir höfðu verið með bólgusjúkdóma í meltingarvegi og voru 12 mánuðir eða meira 

liðnir frá því að  þeir fengu stóma. Rannsóknargagna var aflað með hálf stöðluðum viðtölum 

(semi structured interviews). Við greiningu gagna var notuð Grunduð kenning (Grounded 

Theory). Við gagnagreiningu komu fram þrjú meginþemu sem þátttakendur áttu 

sameiginlega. Þessir þættir voru: Að fá stóma í kjölfar bólgusjúkdóma í meltingarvegi; 

Stuðningur og fræðsla til stómaþega; Aðlögun. Hvert þema samanstóð af 2-4 undirþemum. 

Síðasta skref gagnagreiningar var að finna sameiginlegt yfirþema sem væri lýsandi fyrir 

upplifun flestra þátttakenda og sem endurspeglaði öll þemun, það var: Að fá stóma er hrein 

lífsgjöf: Lífsgæði einstaklinga með bólgusjúkdóma í meltingarvegi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru að miklu leiti í samræmi við fyrri rannsóknir á efninu en fram kom að 

þátttakendur upplifðu erfiðleika við að takast á við stómað í byrjun meðal annars í tengslum 

við breytta sjálfsmynd. Þátttakendur náðu þó góðri aðlögun og sátt við stómað og voru 

almennt sáttir við þá fræðslu og stuðning sem þeir fengu frá fagfólki, þó fram hafi komið 

nokkur atriði sem hefðu mátt fara betur svo sem að fá skriflegar upplýsingar og að 

stuðningsteymi sérfræðinga væri ávallt til staðar. Einnig kom fram að þátttakendum var mjög 

létt eftir að þeir fengu stóma og lífsgæði þeirra voru mun betri er þeir voru lausir úr viðjum 

verkja, vanlíðunar og félagslegrar skerðingar sem fylgdi sjúkdómi þeirra. 

Lykilhugtök: Stóma, bólgusjúkdómar, meltingarvegur, lífsgæði, sjálfsmynd, aðlögun. 
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Abstract 

The aim of this reserch was to explore the quality of life of individuals with stoma and to look 

at the support and instruction they received. The aim was also to investigate how well they 

adjusted to the situation of having to deal with stoma. The research method was qualitative. 

The particpants were five and their age range was from 24-34 years old, one male and four 

females. All had suffered from inflammatory bowel disease and had had the stoma inserted 

for 12 months or more. Data collection was conducted using semi structured interviews. 

Grounded theory was used for analysing the data. Three major themes emerged which 

reflected the participants´ experiences. They were: Having stoma as a result of an 

inflammatory bowel disease, support from other stoma users, and adaptation. Each theme had 

2-3 subthemes. The last step in the analysis was to find a main theme which reflected 

participants´ experiences as seen in all the subthemes, that was: Having stoma after decreased 

quality of life as a result of an inflammatory bowel disease is a gift of life. The results are 

consistent with earlier research on this subject. It was found that participants had difficulties 

adjusting to the stoma in the beginning, especially with their self -image. As time passed they 

accepted the stoma and were generally satisfied with the education and support delivered by 

health care professionals. Few things needed improvement such as getting written instructions 

and having a professional support team on hand at all times. Participants described a feeling 

of relief after having the stoma and their quality of life had improved as they were now free of 

pain, had increased feeling of well being and were more socially satisfied than before.  

Key words: Stoma, inflammation, bowel, quality of live, self-image, adjustments.  
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Kafli 1  

 Inngangur  

 

Í þessum kafla er fjallað um bakgrunn verkefnisins og rökstuðning fyrir vali á 

rannsóknaraðferð. Fjallað er um tilgang verkefnisins og gildi þess fyrir hjúkrun. Meginhugtök 

eru skilgreind og gildismati rannsakenda lýst. Rannsóknarspurningarnar eru kynntar og 

takmörkunum rannsóknarinnar lýst. Í lokin er greint frá uppbyggingu rannsóknarverkefnisins í 

heild. 

 

1.1. Bakgrunnur viðfangsefnisins 

 Á síðustu árum hefur orðið vitundarvakning um mikilvægi rannsókna varðandi 

lífsgæði sjúklinga. Leitin að bestu aðferðinni við að rannsaka og útskýra þetta hugtak er 

vandasöm og erfið (McLeod og Baxter, 1998). Til að meta lífsgæði er ekki nægjanlegt að líta 

aðeins á líkamlega virkni, heldur þarf einnig að horfa til tilfinningalegra og félagslegra þátta. 

Sem dæmi um lífsgæði eru þættir eins og almenn heilsa, líkamleg einkenni, tilfinningaleg 

virkni, vitræn virkni, félagslegt heilbrigði, kynvirkni og virkni í hlutverkum  (Dubinsky, 

2007; McLeod og Baxter, 1998). 

 Sáraristilbólga (Colitis Ulcerosa) og svæðisgarnabólga (Chron´s) eru langvarandi, 

ólæknandi meltingarsjúkdómar þar sem skipst  geta á góð og slæm tímabil með tilliti til 

sjúkdómseinkenna (Palmer, Penman og Paterson-Brown, 2006). Rannsóknir sýna að 

langvinnir bólgusjúkdómar hafa veruleg áhrif á lífsgæði fólks. Má þar nefna að, þreyta, slen 

og verkir eru þekkt og almenn andleg vanlíðan og áhrif á kynlíf eru einnig algeng vandamál 

(Dudley-Brown, 1996; Guthrie o.fl., 2002; Schneider og Fletcher, 2008). 

  Stundum er sjúkdómurinn það svæsinn að lyfjameðferðir duga ekki og sjúkdómurinn 

nær að eyðileggja ristil eða smáþarma (Monahan og Aronovitch, 2007). Þá þarf fólk að fara í  
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aðgerð þar sem allur ristilinn er tekinn eða hluti hans og eða hluti þarmanna eru fjarlægð og 

tengt er út á kviðinn svokallað stóma (Palmer o.fl., 2006). 

 Lítið hefur verið rætt um áhrif þess á einstaklinga að fá stóma og eru áhrif þess á 

lífsgæði oft vanmetin. Rannsóknir hafa sýnt að það að fá stóma getur haft neikvæð áhrif á 

lífsgæði og lífstíl fólks á margan hátt (Brown og Randle, 2005; Karadag o.fl., 2003). Fram 

kemur í rannsóknum að aðlögunin getur verið erfið og einstaklingarnir glíma við breytta 

sjálfsmynd. Kvíði og skömm yfir stómanu getur leitt til minnkaðs sjálfstrausts og félagslegrar 

einangrunar. Í rannsóknum kemur fram að stómaþegar upplifa til dæmis hindranir við þátttöku 

í félagslífi, vanda tengdu kynlífi og að stunda vinnu og ferðast (Brown og Randle, 2005; 

Karadag o.fl., 2003; Persson og Hellström, 2002).             

Margir stómaþegar ná þó að aðlagast vel og fræðsla og stuðningur hjúkrunarfræðinga 

og stómasérfræðinga er í því samhengi mikilvægur. Aðilar innan bresku stómasamtakanna 

leggja áherslu á að sjúklingar sem fara í aðgerð og fá stóma aðlagist nýrri líkamsímynd og 

lífinu fyrr ef þeir fái faglega fræðslu bæði fyrir og eftir uppskurð (Black, 2004). Fram kemur í 

rannsóknum að fræðsla og stuðningur fagfólks skiptir sjúklinga miklu máli og góð eftirfylgni 

og ráðgjöf frá hjúkrunarfræðingum eða stómasérfræðingum er nauðsynleg og að slík 

eftirfylgni myndi leiða til betri lífsgæða fyrir þennan hóp (Karadag o.fl., 2003; Nugent, 

Daniels, Stewart, Patankar, og Johnson, 1999). 

Rannsakendur telja mikilvægt að hjúkrunarfræðingar sem og annað 

heilbrigðisstarfsfólk sé vel meðvitað um líðan og lífsgæði stómaþega. Þannig verði þeir 

meðvitaðri um að hugað sé að heildrænni hjúkrun þessara einstaklinga með því að gefa gaum 

að andlegri líðan ekki síður en líkamlegri og að eftirfylgni við þessa einstaklinga sé 

nægjanleg. 
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1.2. Rökstuðningur fyrir vali á rannsóknaraðferð 

 Sú aðferð sem rannsakendur kusu að byggja rannsókn sína á, er eigindleg 

rannsóknaraðferð sem byggir á fyrirbærafræði. Fyrirbærafræði er talin hentug aðferð til að 

safna upplýsingum um skoðanir og reynslu fólks þar sem leitast er við að skilja félagsleg 

fyrirbæri út frá sjónarhóli þátttakenda. Aðferðin er einnig góð þegar leita skal dýpri skilnings 

á fyrirbærum (Lincoln og Guba, 1985). Viðtöl eru oft notuð við gagnaöflun í eigindlegum 

rannsóknum. Þau eru árangursrík  leið við gagnasöfnun í rannsóknum í heilbrigðisvísindum 

og eiga vel við þegar skoðuð er reynsla fólks af sjúkdómum, meðferð og samskiptum. Viðtöl 

fela í sér bein samskipti á milli rannsakenda og viðmælenda og endurspegla samskipti þar sem 

flókið samspil hugsana, hegðunar, skynjana og tilfinninga kemur fram (Helga Jónsdóttir, 

2003). 

Í þessari rannsókn var stuðst við háf staðlaðar spurningar í viðtölunum (semi 

structured interviews). Sú aðferð er talin henta vel þar sem ekki er verið að einblína á einhver 

tiltekin atriði og veitir það viðmælenda möguleika á að tjá sig frjálst um viðfangsefnið. Með 

hálf stöðluðum spurningum er hægt að ná fram meiri dýpt í þá reynslu sem rannsökuð er, 

heldur en ef notaðar eru lokaðar spurningar. Einnig var talið að þessi aðferð við öflun 

upplýsinga væri hentug vegna reynsluleysis rannsakenda í rannsóknum þar sem háf staðlað 

spurningaform auðveldar spyrjandanum að stýra umræðunni (Helga Jónsdóttir, 2003).  

 

1.3. Tilgangur rannsóknar og  gildi fyrir hjúkrun 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna lífsgæði fólks sem hefur fengið stóma vegna 

bólgusjúkdóma í meltingarvegi. Einnig að kanna hvernig fræðslu var háttað í aðgerðarferlinu 

og hvernig aðlögun að stómanu hafi gengið. Þetta er mjög verðugt viðfangsefni til rannsóknar 

þar sem lítið hefur verið fjallað um lífsgæði stómaþega í íslenskum rannsóknum.  
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Niðurstöðurnar gætu þannig haft gildi fyrir einstaklinga sem fá stóma í kjölfar 

bólgusjúkdóma í meltingarvegi og orðið þeim hjálp í að aðlagast breyttum aðstæðum í 

kjölfarið. Einnig gætu niðurstöðurnar nýst hjúkrunarfræðingum sem annast þennan 

sjúklingahóp. Með því að skoða þarfir og skoðanir þessara einstaklinga varðandi fræðslu og 

stuðning er hægt að meta hvort eitthvað megi þar betur fara. Mikilvægt er einnig að skoða það 

sem stómaþegar telja að vel sé gert. Hjúkrunarfræðingar ættu að geta nýtt sér þessar 

upplýsingar til að bæta enn frekar þjónustu við stómaþega og hafa þannig áhrif á líðan þeirra 

og lífsgæði.  

 

1.4. Skilgreining meginhugtaka  

Lífsgæði: Það er hvers og eins að meta hvað hann telur að gefi lífinu gildi. Samkvæmt 

(Raphael o.fl., 1999) er talað um að grundvallarþættir lífsgæða séu eftirfarandi:  

 Að vera, sem felst í líkamlegri, andlegri og trúarlegri upplifun hvers og eins.  

 Að tilheyra, sem tekur til samskipta og samfélags.   

 Að verða eitthvað, en það er grundvallarþörf manneskjunnar til að ná auknum þroska í 

lífinu.  

Líkamsímynd: Meðvitað og ómeðvitað viðhorf einstaklingsins gagnvart eigin líkama og 

hvernig hann starfar. 

Sáraristilbólga (Colitis ulcerosa): Langvinnur bólgusjúkdómur í neðri hluta meltingarvegar.   

Svæðisgarnabólga (Crohns): Langvinnur bólgusjúkdómur sem venjulega er í smágirninu en 

getur verið hvar sem er í meltingarveginum.  

Stóma: Gert í skurðaðgerð, hluti garna eða ristils er tekinn í gegnum kviðvegginn og búið er 

til op er kallast stóma. Poki er límdur við kviðinn yfir stómað, hægðir skiljast út í gegnum 

stómað og safnast í pokann. 
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Stómaþegi: Einstaklingur sem hefur fengið stóma. 

 

1.5. Gildismat rannsakenda  

Rannsakendur telja mikilvægt að rannsóknir á lífsgæðum íslenskra stómaþega fari 

fram, þar sem mjög fáar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi. Þær upplýsingar gætu nýst 

til að bæta fræðslu og þjónustu við stómaþega og yrðu þeim hjálp við aðlögun að þeim 

breytingum sem orðið hafa.  

Rannsakendur telja að lífsgæði þeirra sem eru með langvinna bólgusjúkdóma í 

meltingarvegi á borð við sáraristilbólgu og svæðisgarnabólgu séu skert. Rannsakendur telja 

einnig að það geti verið einstaklingum erfitt að fá stóma. Þessar ályktanir eru dregnar af því 

að rannsakendur hafa í námi sínu á hinum ýmsu deildum, hitt einstaklinga með 

bólgusjúkdóma í meltingarvegi þar sem líðan virtist oft vera mjög slæm. Einnig hafa 

rannsakendur hitt einstaklinga sem nýverið höfðu fengið stóma og áttu í sumum tilfellum 

verulega erfitt með að sætta sig við breytingu á líkamsímynd sinni. 

 Einnig telja rannsakendur að það sé þessum einstaklingum mikill léttir að losna við 

slæm einkenni þessara sjúkdóma og þeim líði betur þrátt fyrir hugsanlega erfiðleika sem 

fylgja því að fá stóma. Það er því fróðlegt að kanna hvernig einstaklingarnir í rannsókninni 

lýsa lífsgæðum sínum þegar þeir eru lausir við einkenni sjúkdómanna í kjölfar 

stómaísetningar.   

 

1.6. Rannsóknarspurningar 

Í upphafi voru setta fram þrjár rannsóknarspurningar.  

 Hver eru lífsgæði einstaklinga með bólgusjúkdóma í meltingarvegi áður en þeir fá 

stóma? 
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 Hvernig er fræðslu og stuðningi við stómaþega háttað í aðgerðarferlinu? 

 Hvernig aðlagast einstaklingar því að hafa stóma og hver eru lífsgæði þeirra? 

 

1.7. Takmarkanir rannsóknarinnar  

Takmarkanir rannsóknarinnar eru nokkrar. Má nefna reynsluleysi rannsakenda í 

rannsóknarvinnu, þar sem þeir eru að gera sína fyrstu rannsókn og hafa litla reynslu í 

viðtalstækni og gagnagreiningu. Einnig kemur til stuttur tími sem er til gagnaöflunar og 

úrvinnslu þeirra. Rannsakendur telja að ójafnt hlutfall kynja geti hugsanlega haft áhrif á 

niðurstöður rannsóknarinnar en hópurinn samanstendur af fimm konum og einum karlmanni. 

Líta má á að stærð úrtaksins sé einnig takmarkandi þáttur, þar sem þátttakendur eru einungis 

sex talsins og er því ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum. Þess ber þó að geta að með því 

að nota eigindlega rannsóknaraðferð er markmiðið ekki að alhæfa niðurstöður yfir á þýði 

heldur fyrst og fremst að öðlast skilning á reynslu þeirra sem tóku þátt í rannsókninni. Slíkar 

niðurstöður eru mikilvægar og geta gefið gagnlegar vísbendingar um rannsóknarefnið.    

 

1.8. Uppbygging verkefnis 

Rannsóknarskýrslan er byggð upp á eftirfarandi hátt. Í fyrsta kafla er rannsóknin og 

ferli hennar kynnt. Í öðrum kafla er fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar kynntur. Fjallað 

verður um lífsgæði einstaklinga með bólgusjúkdóma í meltingarvegi og í framhaldi af því 

verður fjallað um lífsgæði stómaþega. Fjallað er um helstu niðurstöður rannsókna sem gerðar 

hafa verið á þessu sviði. Í þriðja kafla er aðferðarfræði rannsóknarinnar lýst. Þar er 

rannsóknaraðferðin kynnt, vali þátttakenda og einkennum þeirra lýst. Fjallað er um réttmæti 

og áreiðanleika rannsóknarinnar tengt  rannsóknarferlinu. Í fjórða kafla er umfjöllun um  
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niðurstöður rannsóknarinnar. Í fimmta kafla eru niðurstöður úr fjórða kafla bornar saman við 

rannsóknir og fræðilegt efni og mat rannsakenda sett fram. Í sjötta kafla er fjallað um  

takmarkanir rannsóknarinnar og einnig eru þar vangaveltur um notagildi rannsóknarinnar, 

tillögur að framtíðarrannsóknum, samantekt og lokaorð. 
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Kafli 2 

Fræðileg umfjöllun 

 

Í þessum kafla verður í upphafi fjallað almennt um lífsgæði og um líkamsímynd 

stómaþega. Fjallað verður um bólgusjúkdóma í meltingarvegi þar sem stór hluti þess 

sjúklingahóps þarf að fá stóma. Sagt er frá sjúkdómsmynd tveggja helstu bólgusjúkdómanna, 

sem eru sáraristilbólga og svæðisgarnabólga og fjallað um líðan og lífsgæði fólks með 

bólgusjúkdóma út frá rannsóknum og fræðilegu efni. Því næst er útskýrt hvað stóma er og 

sagt frá fylgikvillum þess að hafa stóma. Rætt er um lífsgæði stómaþega og mikilvægi fræðslu 

og stuðnings til þessa hóps út frá rannsóknum og fræðilegu efni 

 

2.1. Lífsgæði og líkamsímynd 

 Á síðustu árum hefur orðið vitundarvakning á meðal heilbrigðisstarfsmanna um 

mikilvægi rannsókna varðandi lífsgæði sjúklinga. Leitin að bestu aðferðinni við að rannsaka 

og útskýra þetta hugtak er vandasöm og erfið (McLeod og Baxter, 1998). 

Lífsgæði er flókið hugtak, margar skilgreiningar eru til á hugtakinu og telst engin 

ákveðin réttari en önnur. Erfitt er að nálgast fullkomið viðmið um bestu lífsgæðin, vegna þess 

hversu mismunandi fólk er og hversu mismunandi það metur líðan sína og þær aðstæður sem 

hafa áhrif á hana (Tómas Helgason, Júlíus K. Bjarnsson, Kristinn Tómasson, og Erla 

Grétarsdóttir, 2000). 

 Til að meta lífsgæði er ekki nægjanlegt að líta aðeins á líkamlega virkni, heldur þarf 

einnig að horfa til tilfinningalegra og félagslegra þátta. Sem dæmi um lífsgæði eru þættir eins 

og almenn heilsa, líkamleg einkenni, tilfinningaleg virkni, vitræn virkni, félagslegt heilbrigði, 

kynvirkni og virkni í hlutverkum (Dubinsky, 2007; McLeod og Baxter, 1998). 
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Líkamsímynd er það hvernig við sjáum okkur sjálf og hvernig viðhorf við höfum til 

okkar eigin líkama. Eðlilegt er að líkaminn breytist eftir því sem árin líða og venjulega er það 

ekki vandamál hjá fólki. Þegar fólk þarf að fara í aðgerð og breytingar verða á líkamanum 

getur það þó haft mjög mikil áhrif á líkamsímyndina (Weerakoon, 2001).       

Líkamsímynd hefur verið skilgreind sem meðvitað og ómeðvitað viðhorf 

einstaklingsins gagnvart eigin líkama og hvernig hann starfar. Börn þróa með sér sjálfsmynd í 

tengslum við umhverfið á fyrstu árum lífsins og sjálfsmynd og sjálfstraust þeirra byggist á 

þessari skynjun. Umhverfið hefur áfram áhrif á sjálfsmyndina og tekur það mið af því hvernig 

tíðarandinn er. Mikil líkams- og tískudýrkun dagsins í dag gerir miklar kröfur til einstaklinga 

sem erfitt getur verið að standast. Þessi staðall getur haft neikvæð áhrif gagnvart líkamsímynd 

til dæmis hjá þeim einstaklingum sem fengið hafa stóma (Persson og Hellström, 2002).  

 

2.2. Bólgusjúkdómar 

Bólgur í meltingarvegi eru oftast bráðar og hverfa venjulega án sérstakrar meðferðar. 

Þær orsakast meðal annars af bakteríum eða veirum og einkenni vara þá sjaldnast lengur en 

mánuð. Við vissa sjúkdóma getur bólga í meltingarvegi varað lengur, marga mánuði eða 

jafnvel ár (Palmer o.fl., 2006). Þessir sjúkdómar kallast langvinnir bólgusjúkdómar í 

meltingarvegi (Inflammatory Bowel Disease). Orsakir þeirra eru enn óþekktar en uppi eru 

hugmyndir um þátt erfða og er fjölskyldusaga helsti áhættuþáttur (Monahan og Aronovitch, 

2007). Ekki er vitað fyrir víst hvaða þættir það eru sem koma bólgusjúkdómum af stað. 

Rannsakað hefur verið hvort ástæðan geti tengst sýkingum, mataræði, sjálfsofnæmi eða hvort 

um umhverfisþætti geti verið að ræða. Ekki hefur verið sannað að mataræði eða 

umhverfisþættir tengist myndun bólgusjúkdóma í þörmum með einni mikilvægri 

undantekningu þó, reykingarmenn eru í tvöfalt til fjórfalt meiri áhættu á að þróa með sér  
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svæðisgarnarbólgu en þeir sem ekki reykja. Bólgusjúkdómar í meltingarvegi koma oftast fram 

á aldrinum 15-25 ára (Monahan og Aronovitch, 2007).  

Algengustu tegundir þessara sjúkdóma eru sáraristilbólga (Colitis Ulcerosa) og 

svæðisgarnabólga (Crohn´s). Þessir tveir sjúkdómar eru að mörgu leyti ólíkir en hafa engu að 

síður mörg sameiginleg einkenni og við þeim er svipuð meðferð. Það sem helst greinir á milli 

sjúkdómanna tveggja er að sáraristilbólga leggst einkum á ristilinn en svæðisgarnabólga getur 

lagst á hvaða hluta meltingarvegarins sem er, allt frá munni til endaþarms. Um er að ræða 

langvarandi, ólæknandi sjúkdóma þar sem geta skipst á góð eða slæm tímabil með tilliti til 

sjúkdómseinkenna (Palmer o.fl., 2006).  

Helstu sameiginlegu einkenni þessara sjúkdóma eru kviðverkir, niðurgangur, 

vindgangur, þreyta og slappleiki og þyngdartap. Engin lækning er þekkt en markmið 

meðferðar er að halda bólgunni í skefjum. Finna verður rétt lyf og rétta lyfjaskammta til að 

halda sjúkdómnum niðri. Mjög einstaklingsbundið er þó hvernig meðferð er uppbyggð. 

Lyfjameðferð er hornsteinn meðferðar bólgusjúkdóma og eru lyfin notuð til að draga úr 

einkennum sjúkdómanna (Palmer o.fl., 2006). Stundum er sjúkdómurinn það svæsinn að 

meðferðir með lyfjum duga ekki og sjúkdómurinn nær að eyðileggja ristil eða smáþarma 

(Monahan og Aronovitch, 2007). Þá er hægt að grípa til aðgerðar þar sem hluti ristils eða 

þarma eru fjarlægð og tengt er út á kviðinn svokallað stóma (Monahan og Aronovitch, 2007; 

Palmer o.fl., 2006). 

 

2.3. Sáraristilbólga 

Sáraristilbólga er bólgusjúkdómur í slímhúð ristils sem veldur þar sárum og 

blæðingum. Sjúkdómurinn takmarkast við ristilinn. Algengast er að bólgan sé staðbundin við 

neðsta hluta ristils eða í endaþarmi en stundum er allur ristillinn bólginn og vegna mikillar  
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bólgu í slímhúð ristilsins fylgir oft blóð og slím með hægðum. Langtímaáhrif sjúkdómsins eru 

þau að ristillinn þykknar, örmyndun hefur áhrif á teygjanleika ristilsins og frásog verður skert. 

Sjúkdómurinn er langvarandi, en köstin eru misslæm og standa mislengi yfir. Þó er mögulegt 

að vera einkennalaus um lengri tíma og fæstir sjúklingarnir hafa stanslaus langvarandi 

einkenni. Fyrsta kast er oft verst og síðan fylgja endurtekin köst með mislöngum hléum. 

Dæmigerð einkenni sjúkdómsins eru blóðugur niðurgangur jafnvel með slími eða greftri, hiti 

vegna sýkinga og einstaklingurinn þarf oft að hafa hægðir. Önnur einkenni eru til dæmis 

þyngdartap, þreyta, minnkuð matarlyst, hægðatregða og endaþarmskrampi (Monahan og 

Aronovitch, 2007; Palmer o.fl., 2006).    

 

2.4. Svæðisgarnabólga 

Svæðisgarnabólga er bólgusjúkdómur og getur verið hvar sem er í meltingarvegi, frá 

munni að endaþarmi en sjúkdómurinn leggst þó aðallega á smágirnið og ristilinn. Þar sem 

sjúkdómurinn er verða bólgubreytingar. Sár geta myndast sem leiða stundum til mikilla 

blæðinga og um það bil 50% þeirra sem eru með sjúkdóminn fá sprungur (fissura) eða fistla 

(fistulae). Ör myndast þegar sárin eru að gróa sem geta leitt til þrenginga og þar með geta 

þarmarnir stíflast. Einkenni þeirra sem eru með svæðisgarnabólgu svipar til einkenna hjá 

sjúklingum með sáraristilbólgu. Helstu einkenni sjúkdómsins eru magaverkir, hiti, 

niðurgangur með eða án án blóðs og slíms, tíð hægðarlosun, þyngdartap og blóðleysi. 

Þyngdartapið er oft afleiðing þess að fólk forðast mat sem veldur magaverknum eða vegna 

þess að frásog næringarefna er skert. Skert frásog er afleiðing þess að örmyndun hefur orðið í 

þarmaveggjunum eða vegna þess að gerð hefur verið þarmastytting. Ekki er hægt að lækna 

sjúkdóminn en hægt er að minnka óþægindin og draga úr tíðni kasta sem verða þegar bólgan 

er hvað mest, með lyfjagjöf (Monahan og Aronovitch, 2007; Palmer o.fl., 2006).  
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2.5. Líðan og lífsgæði fólks með bólgusjúkdóma 

Bólgusjúkdómum í meltingarvegi fylgja oft ýmsir erfiðir kvillar eins og tíð losun 

hægða, niðurgangur, kviðverkir og slappleiki. Eiga þessir sjúklingar því oft erfitt með að taka 

þátt í athöfnum dagslegs lífs.  

Rannsóknir sýna að langvinnir bólgusjúkdómar hafa áhrif á lífsgæði  þessara 

sjúklinga. Í fyrirbærafræðilegri rannsókn frá árinu 1996 kemur fram að sáraristilbólga hafði 

áhrif á lífsgæði þeirra þriggja einstaklinga sem þátt tóku, með tilliti til að stunda vinnu og 

sinna fjölskyldunni. Þátttakendum fannst það erfitt og ósanngjarnt gagnvart maka, börnum og 

sjálfum sér ef þeir gátu ekki tekið þátt í athöfnum fjölskyldunnar vegna sjúkdómsins (Dudley-

Brown, 1996).  

Gerð var fyrirbærafræðileg rannsókn af Schneider og Fletcher (2008) þar sem viðtöl 

voru tekin við sjö konur á aldrinum 18 til 22 ára með ristilkrampa (Irritable Bowel Syndrome) 

og/eða sáraristlibólgu. Flestar konurnar töluðu um að þær gætu ekki tekið þátt í eðlilegum 

athöfnum daglegs lífs vegna sjúkdóms síns. Upplifðu þær mikla skömm þegar kom að því að 

nota almenningssalerni þegar köstin stóðu yfir, einnig var upplifunin svipuð við að nota 

salerni á heimilum vina og fjölskyldu eða í vinnu. Þá kom fram að þær upplifðu erfiðleika í 

nánum samskiptum við gagnstæða kynið. Þær upplifðu skömm í tengslum við sjúkdóminn og 

voru hræddar við að segja frá hvaða fylgikvillar fylgdu sjúkdómnum. Þreytan sem tengist 

sjúkdómnum hafði mikil áhrif á líf kvennanna þær upplifðu sig sífellt þreyttar og voru 

orkulausar sem hafði áhrif á athafnir daglegs lífs. Einfaldar athafnir daglegs lífs gátu jafnvel 

virst sem óyfirstíganleg hindrun. 

Andleg vanlíðan hjá einstaklingum með bólgusjúkdóma í meltingarvegi er þekkt eins 

og fram kemur í rannsókn sem gerð var í Bretlandi á líðan þessa sjúklingahóps. Þátttakendur 

voru 37 sjúklingar með sáraristilbólgu og 75 sjúklingar með svæðisgarnabólgu. Þrjátíu  
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sjúklingar (25.9%) fengu yfir 11stig á ákveðnum þunglyndiskvarða sem notaður var og sýndu 

því líkleg merki um þunglyndi eða kvíða. Fimmtíu og fimm (47,4%) fengu yfir 8 stig á 

þunglyndiskvarðanum og sýndu því möguleg merki þunglyndis og kvíða. Fram kemur í 

rannsókninni að ef þunglyndi og kvíði er til staðar hjá einstaklingum með bólgusjúkdóma í 

meltingarvegi stuðlar það að verri lífsgæðum án tillits til hversu slæm einkenni eru til staðar. 

Einnig kemur fram að ef slík andleg vanlíðan er til staðar, myndi greining og meðferð auka 

möguleika einstaklinganna á bættum lífsgæðum (Guthrie o.fl., 2002).    

Í rannsókn sem gerð var í Japan var spurningarlisti lagður fyrir 72 

göngudeildarsjúklinga með sáraristilbólgu í rénun. Kannað var hvernig andleg líðan þeirra var 

í tengslum við sjúkdóminn. Niðurstaðan var sú að stór hluti sjúklinganna upplifði minnkaðan 

lífskraft og þrek þrátt fyrir að sjúkdómurinn væri í rénun og kemur fram að líkamlegt 

kraftleysi vegna sjúkdómsins helst í hendur við andlega vanlíðan (Tanaka og Kazuma, 2005).  

Í sænskri rannsókn sem gerð var 2008, var kannað með spurningalistum hvernig 73 

einstaklingum með sáraristilbólgu eða svæðisgarnabólgu gengi að lifa með sjúkdómnum. 

Fram kom í svörum þeirra að ýmsir þættir tengdir sjúkdómnum voru þeim erfiðir eins og 

versnandi sjúkdómsástand, streita, svefnleysi, þreyta, verkir, slen, tilfinningaleg vanlíðan og 

þunglyndi og vandamál í sambandi við að stunda skóla eða vinnu. Í rannsókninni kom fram 

að einstaklingarnir töluðu um skert lífsgæði og tilfinningalega vanlíðan í tengslum við 

versnun á sjúkdómnum og var það algengara meðal svæðisgarnabólgusjúklinga, borið saman 

við sjúklinga með sáraristilbólgu. Fram kom að einstaklingar sem þátt tóku í rannsókninni 

voru hræddir við að fá krabbamein af völdum sjúkdómsins og einnig voru áhyggjur yfir því að 

þurfa ef til vill að fá stóma (Larsson, Lööf, Rönnblom og Nordin, 2008).  

Tracter, Rogers og Leiblum (2002) fjalla í grein sinni um áhrif bólgusjúkdóma í 

meltingarvegi á kynlíf en fram hefur komið í rannsóknum að þessir einstaklingar eiga í  
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erfiðleikum í nánum líkamlegum samskiptum. Að hafa hægðir er hluti af eðlilegri 

líkamsstarfsemi einstaklinga.Vegna þess hve óútreiknanlegur gangur bólgusjúkdóma í 

meltingarvegi er og óttinn við að einkenni hans geti komið á hvaða tímapunkti sem er, hafa 

þessir einstaklingar stöðugar áhyggjur af hægðalosun og reyna sífellt að vera sem næst 

salerni. Að missa skyndilega hægðir á fullorðinsaldri getur skiljanlega haft mikil áhrif á 

andlegt og kynferðislegt sjálfstraust. Áhyggjur af hægðaleka á meðan á samförum stendur 

getur haft mikil áhrif á áhugann til að stunda kynlíf. Í samböndum er nauðsynlegt að geta 

talað um hlutina, að loka sig af og vilja ekki tala um veikindin og áhrifin sem þau hafa á líðan 

getur orðið til þess að pör fjarlægjast hvert annað. 

 

2.6.  Stóma 

Ákveðnir sjúkdómar eins og bólgusjúkdómar í meltingarvegi geta verið það 

óviðráðanlegir að lyfjameðferðir duga ekki og getur niðurstaðan jafnvel orðið sú að 

viðkomandi þarf að fá stóma annaðhvort tímabundið eða varanlega. Skurðaðgerð er gerð 

gegnum kviðvegginn og hluti garna eða ristils er tekinn þar í gegn, búið er til op er kallast 

stóma (Perry, 2005). Í stað þess að hægðirnar skiljist út í gegnum endaþarm fara þær út í 

gegnum stómað. Við stómað er límdur svokallaður stómapoki á kviðinn þar sem hægðirnar 

safnast í og þarf að tæma pokann reglulega. Þær stómagerðir sem notaðar eru til hægðalosunar 

eru garnastóma (ileostomy) sem er myndað þegar hluti garnar er tekinn út í gegnum 

kviðvegginn og ristilstóma (colostomy) en þá er hluti ristils tekinn út í gegnum kviðvegginn. 

Garnastóma og ristilstóma geta verið tímabundin eða varanleg lausn (Monahan og 

Aronovitch, 2007). Þegar um er að ræða garnastóma eru hægðirnar sem þar skiljast út 

þunnfljótandi. Renna hægðirnar í pokann jafnt og þétt og losa þarf úr pokanum nokkrum 

sinnum á dag. Garnainnihald er ríkt af meltingarvökvum sem eru ertandi fyrir húðina, ef leki  
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verður meðfram pokanum getur það ert húðina og valdið kláða og jafnvel sárum. Við 

ristilstóma eru hægðirnar yfirleitt formaðar og tíðni hægðalosunar í pokann svipuð og var fyrir 

aðgerð. Algengt er að skipt sé um ristilstómapoka um það bil einu sinni á sólahring (Perry, 

2005).   

Hjá einstaklingum með sáraristilbólgu er stundum möguleiki á að gera aðgerð þar sem 

gerður er innvortis poki, svokallaður J-poki (ileoanal pouch), úr neðsta hluta garnanna. Til 

þess að unnt sé að gera slíka aðgerð verður endaþarms- eða hringvöðvinn að vera í lagi og  

neðsti hluti ristilsins að hafa verið skilinn eftir. Hægðirnar safnast í J-pokann og varna því að 

stöðug hægðalosun eigi sér stað (Monahan og Aronovitch, 2007).  

Góðkynja og illkynja sjúkdómar geta valdið því að einstaklingar þurfa að fara í 

stómaaðgerðir. Algengustu ástæður fyrir að fá garnastóma eru langvinnu bólgusjúkdómarnir 

sáraristilbólga og svæðisgarnabólga en helstu ástæður fyrir að fá ristilstóma geta til dæmis 

verið krabbamein í endaþarmi eða ristli og ristilsepar (Perry, 2005).  

 

 2.7. Fylgikvillar 

Einstaklingar með stóma þurfa að takast á við ýmsa fylgikvilla, bæði andlega og 

líkamlega. Ótti við leka, vonda lykt, útbungun á poka, vond staðsetning stómans og áhyggjur 

yfir að pokinn sé ekki á sínum stað eru dæmi um þau daglegu vandamál sem stómaþegar eiga 

við að etja (Nugent o.fl., 1999). Einnig eru þrengsli, inndráttur, kviðslit, framfall og húðerting 

algeng vandamál. Húðerting getur myndast ef lekur meðfram stómapokanum og getur það 

einnig orsakað lykt (Robertson o.fl., 2005).  

 Fylgikvilla má flokka í síðkomna og snemmkomna. Þeir sem eru snemmkomnir 

tengjast oft óhentugri staðsetningu stómans en þegar um seinkomna fylgikvilla er að ræða þá  
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er meðal annars um að ræða breytingu á stærð stúfsins, kviðslit myndast meðfram stómanu 

eða að þrenging verður á stómanu (Robertson o.fl., 2005). 

Gerð var rannsókn sem stóð yfir frá árinu 1985-1992, þar sem sendur var 

spurningalisti til stómaþega innan stómasamtaka í Bretlandi. Spurt var  meðal annars um 

vandamál í tengslum við stómað. Fram kom að helstu vandamálin voru útbrot hjá 51% 

svarenda, leki hjá 36%, og kviðslit hjá 90% þeirra sem voru með garnastóma (Nugent o.fl., 

1999). Í annarri rannsókn sem náði til 140 stómaþega þar sem 43 svöruðu, var skoðaður vandi 

tengdu stómaútbúnaðinum sjálfum. Stómaþegarnir tjáðu að fimm helstu vandamál sem þeir 

upplifðu tengdu stómanu væru húðerting (76%), leki (62%), lykt (59%), einnig kom fram að 

dregið hafði úr virkni í daglegu lífi (54%) og þeir áttu við þunglyndi eða kvíða að stríða 

(53%) (Richbourg, Thorpe og Rapp, 2007). 

Robertson og félagar (2005) rannsökuðu fylgikvilla hjá 408 stómasjúklingum með 

ristilstóma eða garnastóma. Rannsóknin fór fram á árunum 1999-2004 þar sem 

stómaþegunum var fylgt eftir í allt að tvö ár. Niðurstöður úr rannsókninni eru þær að almenn 

vandamál tengd stómanu virtust ekki lagast með tímanum. Meiri vandamál komu fram hjá 

garnastómaþegum en ristilstómaþegum. Fleiri garnastómaþegar voru með húðvandamál tengd 

stómapokanum, dag- og næturleki úr pokanum var algengari og einnig þurftu þeir oftar að 

tæma pokann á nóttunni en ristilstómaþegar og er það hugsanlega út af því að hægðirnar eru 

vatnskenndari hjá garnastóma- en ristilstómaþegum. Um það bil 50% garnastómaþeganna 

þurftu að tæma pokann tvisvar á nóttinni og 11% oftar en tvisvar sinnum og ber þeim 

niðurstöðum saman við fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á tæmingu pokans. Þörf á 

næturtæmingu pokans og kviðslit við stómað virtust aukast með tímanum. Þrátt fyrir almenna 

trú á að fylgikvillar tengdu stómanu batni með tímanum þá kom fram í rannsókninni að 

vandamálin héldu áfram út rannsóknartímabilið. Þó kom fram að þeir sem upplifðu lítinn eða  
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engan vanda tengdu stómanu í upphafi gerðu það áfram út rannsóknartímann (Robertson o.fl., 

2005).  

 

2.8.  Líðan og lífsgæði stómaþega 

Rannsóknir hafa sýnt að það að fá stóma getur haft neikvæð áhrif á lífsgæði og lífsstíl 

fólks á margan hátt og einstaklingar sem fá stóma eiga margir hverjir erfitt með að sætta sig 

við þær breytingar sem verða á líkamanum (Brown og Randle, 2005; Weerakoon, 2001). Þó 

kemur fram í eigindlegri rannsókn sem gerð var í Svíþjóð sem skoðaði áhrif stómaísetningar á 

líf einstaklinga með bólgusjúkdóm í meltingarvegi, að þessir einstaklingar höfðu gengið í 

gegnum miklar þolraunir vegna einkenna sjúkdómsins en þar sem þau dvínuðu í kjölfar 

stómaísetningarinnar var stómað þeim viss léttir (Carlsson, Berglund, og Nordgren, 2001). 

Karadag og félagar (2003) tala um að stómaþegar geti fundið fyrir djúpstæðum 

andlegum áhrifum vegna breyttrar líkamsímyndar og skertrar sjálfsmyndar. Kvíði og skömm 

yfir stómanu getur leitt til breytinga á lífsstíl eins og t.d. tregðu við að fara í ferðalög, 

möguleikanum á að finna atvinnu og almennt áhrif á sjálfsmynd. Einnig getur breyting á 

líkamsímynd haft áhrif á samskipti þeirra við fjölskyldu og vini og vandamál í kynlífi eru 

einnig þekkt. Sumir einstaklingar upplifa vandamál með mataræði og klæðnað en flestir 

aðlagast því með tímanum. Í rannsókn Karadag sem gerð var í Tyrklandi og skoðaði lífsgæði 

fjörtíu og þriggja sem vegnað hafði vel með ristil- eða garnastóma, kemur fram að 

þátttakendum fannst stómað ógna þeirra daglega lífi og að félagslegt óöryggi og minnkað 

sjálfstraust þeirra gæti jafnvel leitt til algjörrar félagslegrar einangrunar.  

Eins og fram kom hjá Karadag og félögum (2003) upplifa sumir stómaþegar vandamál 

í tengslum við mataræðið. Í bók Whitney, Cataldo og Rolfes (1994) þar sem fjallað er um 

næringu í tengslum við sjúkdóma er sagt frá því að eftir stómaaðgerðir sé fólki ráðlegt  
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venjulegt mataræði en sumar fæðutegundir hafi þó áhrif á meltinguna, valdi niðurgangi, 

vindgangi og öðrum óþægindum. Þessi viðbrögð séu einstaklingsbundin og þurfi stómaþegar 

sjálfir að læra inná líkama sinn og bera kennsl á þær fæðutegundir sem valda óþægindum.   

 Fyrirbærafræðileg rannsókn sem gerð var í Svíþjóð segir frá viðhorfum og 

viðbrögðum níu karla og kvenna, sex til tólf vikum eftir að þeir höfðu farið í aðgerð og fengið 

stóma af ýmsum sjúkdómsástæðum. Borin voru kennsl á sjö þemu í viðtölunum, þau voru; 

breytt líkamsmynd, þátttakendum fannst stómað hafa þau áhrif að þetta væri ekki þeirra 

líkami, áhrif voru á kynlíf, óvissa um hvernig gengi að aðlagast stómanu, áhrif á félagslíf og 

áhyggjur yfir hvernig gengi að taka þátt í íþróttum og tómstundum og að lokum líkamlegir 

fylgikvillar tengdir stómanu. Allir þátttakendur rannsóknarinnar töluðu um að það hefði haft 

neikvæð áhrif á lífsgæði sín að fá stóma. Nefndu þeir til dæmis lélegri sjálfsmynd og 

sjálfsöryggi, þeir fylltust óbeit og fengu áfall, sérstaklega við að sjá stómað í fyrsta sinn. 

Aðlögunin gagnvart stómanu var þó tiltölulega fljót eftir að heim var komið en þeir glímdu 

samt áfram við mikið breytta sjálfsmynd. Þátttakendur töluðu um áhrif á kynlífið, lítil eða 

engin löngun var til staðar og þeir upplifðu sig ekki aðlaðandi. Þátttakendur óttuðust að 

stómapokinn væri sýnilegur vegna lofts, lykt myndi finnast og að stómað myndi skaddast. 

Flestar kvennanna kusu víð föt til að fyrirbyggja að stómapokinn væri sýnilegur eða 

skaddaðist. Það olli stómaþegunum áhyggjum og var umhugsunarefni hverjum og hvernig 

ætti að segja frá stómanu og hver viðbrögð fólksins yrðu. Fæstir áttu þó í vandræðum með að 

segja nánasta fólki frá stómanu. Einhverjir höfðu sagt vinum og kunningjum frá stómanu og 

fannst það ekki erfitt. Einnig kom fram að þeim þótti þessi vitneskja ekki hafa áhrif á 

samskiptin við vinina eftir á. Þátttakendur gátu ekki hugsað sér að fara í sund eða gufu þó 

hluti þeirra hefði stundað sund fyrir aðgerð og tjáðu að ein helsta ástæðan væri sú að þeir 

vildu forðast að afklæðast innan um annað fólk. Samkvæmt Persson má þó búast við að  
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þessi viðkvæmni minnki með tímanum. Einnig þótti þátttakendum óþægilegt að tæma pokann 

í almenningssalerni vegna lyktarinnar. Tveir þátttakendurnir sem voru með bólgusjúkdóm í 

meltingarvegi töluðu um að þeir væru frjálsari með að fara í verslunarferð því að nú þyrftu 

þeir ekki sífellt að huga að hvar næsta salerni væri (Persson og Hellström, 2002). Eins og 

fram kemur í rannsókn Persson og Hellstöm (2002) upplifðu þátttakendur meira frjálsræði í 

tengslum við að þurfa ekki að vera sífellt sem næst salerni og í rannsókn Karadag o.fl., 2003 

kemur fram að eftir stómaísetningu upplifðu aðeins 8,3% garnastómaþegana vandamál tengdu 

ferðalögum samanborið við að 75% upplifðu þess konar vanda áður en þeir fengu stóma.  

Fram hefur komið að einstaklingar með stóma upplifa vandamál tengdu kynlífi sínu 

vegna breyttrar líkamsímyndar (Nichols og Riemer, 2008; Nugent o.fl., 1999; Karadag o.fl., 

2003). Þeir þurfa að horfast í augu við margvíslegar breytingar í tengslum við kynlíf sitt bæði 

líkamlegar og andlegar. Kynhneigð er hluti af persónunni og þrátt fyrir fötlun eða veikindi 

halda einstaklingar áfram að hafa þörf fyrir náin tengsl í samskiptum. Kynhneigð lýtur að 

mörgum þáttum eins og líffræðilegum, sálfræðilegum og félagslegum þáttum og hafa þættir 

eins og sjálfsmynd, tilfinningar og tengsl áhrif á kynhegðun (Sprunk og Alteneder, 2000).   

Í heimildasamantekt Dubinsky (2007) er fjallað um kynlíf í tengslum við 

bólgusjúkdóma og að fá stóma. Þar kemur meðal annars fram að einstaklingar sem ekki eru í 

föstu sambandi og þurfa að fara í stómaaðgerð muni líklega velta því fyrir sér hvort stómað 

hafi hamlandi áhrif varðandi ný og náin sambönd. Upplifun fólks á þessu er eflaust misjöfn en 

í ljós kom að aldur og kyn geti skipt máli. Unglingar með ómótaða sjálfsmynd séu viðkvæmir 

fyrir slíkum breytingum á líkama sínum og konur finni ef til vill meira fyrir slíkum 

breytingum á líkama sínum í tengslum við að finnast þær aðlaðandi kynferðislega. ´ 

Í fyrrgreindri rannsókn Nugent og félaga sem var gerð á stómasjúklingum í Bretlandi 

kemur fram í tengslum við lífsgæði þeirra að meirihlutinn tjáði breytingu á lífstíl (80%) og  
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meira en 40% tjáðu vanda tengdu kynlífi sínu. Meira en helmingur taldi stómaísetninguna 

ekki hafa áhrif á að stunda vinnu eða möguleika til fá vinnu en um 20% sögðu þó að stómað 

væri hamlandi í að stunda vinnu. Einnig kom fram í rannsókninni að yfir 80% þátttakenda 

höfðu fengið góðan stuðning frá maka og fjölskyldu. Margir sjúklingarnir náðu að aðlagast 

því mjög vel að hafa stómað en sumir glímdu við töluverðan vanda og vanlíðan. Samkvæmt 

rannsóknaraðilum styður rannsóknin það að erfitt getur verið aðlagast lífinu eftir stómaaðgerð 

(Nugent ofl., 1999). Fram kemur í heimildarsamantekt að aðlögunin að því að fá stóma geti 

verið erfið en flestir aðlagist því vel og öðlist góð lífsgæði (Vella, Masood og Hendry, 2007).  

Margir þættir hafa áhrif á aðlögun og lífsgæði þessara einstaklinga, eru það til dæmis 

stöðugleiki í vinnu og að eiga traustan lífsförunaut (Nichols og Riemer, 2008) og eins og fram 

kemur víða í rannsóknum er fræðsla og stuðningur hjúkrunarfræðinga og stómasérfræðinga til 

þessa hóps mjög mikilvægur ( Karadag o.fl. 2003; Persson, Gustavsson, Hellström, Lappas, 

og Hultén, 2005; Simmons, Smith, Bobb og Liles, 2007). 

 

2.9. Fræðsla og stuðningur  

Eins og fram hefur komið veldur það  meiriháttar breytingum í lífi einstaklings að fá 

stóma og hefur það áhrif á líkamsímynd, líkamsstarfssemi og á persónulegt hreinlæti hans. 

Breytingar af þessu tagi hafa mikil áhrif á einstaklinginn, gæði ummönnunar og fræðsla þarf 

að vera til fyrirmyndar til að sem best aðlögun náist (Persson o.fl., 2005).  

Í lögum um réttindi sjúklinga er kveðið á um að sjúklingar eigi rétt á upplýsingum um 

allt er varðar heilsufar þeirra og meðferð. Þar segir að: „Við útskrift af heilbrigðisstofnun skal 

sjúklingur fá, eftir því sem þörf krefur, leiðbeiningar um þýðingarmikil atriði er varða 

eftirmeðferð, svo sem lyfjagjöf, mataræði, þjálfun og hreyfingu. Ef þess er óskað skulu 

leiðbeiningar gefnar skriflega“ (Lög um réttindi sjúklinga nr. 74, 1997).  
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Markmið með fræðslu sem veitt er af heilbrigðisstarfsfólki, er að hafa áhrif á hvernig 

sjúklingurinn og fjölskylda hans tekst á við þessar breyttu aðstæður. Mikilvægt er að þessi 

fræðsla sé samstarfsverkefni þeirra fagaðila sem sinna sjúklingnum eins og lækna, 

hjúkrunarfræðinga, sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa, næringarráðgjafa, félagsráðgjafa, sálfræðinga og 

fleiri. Einnig er  munnleg og skrifleg fræðsla við útskrift og markviss eftirfylgni með 

símaviðtölum eða heimsóknum hjúkrunarfræðinga sjúklingum mikilvæg (Hafdís Skúladóttir, 

2007). 

Stómaþegar í rannsókn Persson og félaga (2005) töldu að ýmsu væri ábótavant í 

meðferð þeirra og að sérstaklega þyrfti að huga að úrbótum varðandi upplýsingagjöf og gefa 

ætti stómaþegum meira færi á að vera þátttakendur í eigin meðferð. Stöðugt endurmat þyrfti 

að vera varðandi aðgengi upplýsinga og bæta þyrfti ráðgjöf fyrir stómaþega um hin ýmsu 

vandamál sem upp kunna að koma varðandi þessa miklu breytingu í lífi þeirra. Þátttakendur 

nefndu að þeir hefðu viljað fá fræðslu frá næringarfræðingi eftir aðgerðina og einnig hefðu 

þeir viljað ræða við hjúkrunarfræðing um breytta líkamsímynd og málefni tengdu kynlífi sínu. 

Þrátt fyrir þetta voru flestir þátttakendurnir ánægðir með hjúkrunina sem þeir fengu í 

aðgerðarferlinu.  

Í áður nefndri fyrirbærafræðilegri rannsókn sem gerð var í Svíþjóð á níu manns sem 

höfðu fengið stóma sex til tólf vikum áður, kemur fram að átta af þessum níu fengu fræðslu 

um stóma og áhrif á lífstíl fyrir aðgerðina (Persson og Hellström, 2002). Fram kemur í öðrum 

rannsóknum að fræðsla og stuðningur fagfólks skiptir sjúklinga miklu máli og góð eftirfylgni 

og ráðgjöf frá hjúkrunarfræðingum eða stómasérfræðingum er nauðsynleg. Slík eftirfylgni 

myndi leiða til betri lífsgæða fyrir þennan hóp (Karadag o.fl. 2003; Nugent o.fl., 1999). 
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Aðilar innan bresku stómasamtakanna leggja áherslu á að sjúklingar sem fara í aðgerð 

og fá stóma aðlagist nýrri líkamsímynd og lífinu fyrr ef þeir fái faglega fræðslu bæði fyrir og 

eftir uppskurð (Black, 2004). Baxter og Salter (2000) benda á mikilvæg atriði sem 

hjúkrunarfræðingar þurfi að leggja áherslu á til að hjálpa stómaþegum við aðlagast lífinu eftir 

að hafa fengið stóma. Það sem þeir leggja áherslu á er að leiðbeina um atriði varðandi 

umönnun stómans, ræða um málefni varðandi fjölskylduna og stuðningsnet viðkomandi og 

vinnu, einnig um líkamsímynd viðkomandi og kynlíf.  

Fram hefur komið að mörgum stómaþegum þykir mjög erfitt að ræða tilfinningar sínar 

varðandi kynlíf eftir að orðið hefur breyting á líkamsímynd þeirra (Karadag o.fl., 2003). Black 

(2004) og Persson og félagar (2005) tala um að þörf sé á úrbótum varðandi upplýsingar og 

ráðgjöf þar að lútandi. Fram kemur hjá Black (2004) að hjúkrunarfræðingar ættu að ræða 

þessi mál við sjúklingana og hjálpa þeim þannig að auka sjálfstraust sitt og aðlagast nýrri 

líkamsímynd. Hjúkrunarfræðingar ættu að samræma þá fræðslu sem veitt er stómaþegum og 

ræða öll málefni af virðingu og með uppbyggilegum hætti við sjúklinginn og fjölskylduna. 

Að læra á rétta umhirðu stómans er mikilvægt. Bresk rannsókn var gerð á árunum 

2000-2002 til að meta hvernig 51 einstaklingi gengi að aðlagast því fá ristilstóma, hversu vel 

þeim gekk að vera sjálfbjarga með umhirðu stómans og hvernig þeim gengi í félagslegum 

samskiptum. Fram kom að fólk sem hefur fengið stóma þarf að takast á við miklar breytingar 

tengdu matræði, meltingu og líkamsímynd. Að aðlagast þessum breytingum getur verið mikil 

áskorun en að kunna á meðhöndlun stómans flýti fyrir þessu ferli. Fræðsla frá 

heilbrigðisstarfsfólki er mikilvæg því fram kom að ef einstaklingurinn lærði rétta umhirðu í 

kringum stómað gekk honum betur í aðlögun sinni (Simmons o.f., 2007). 

 

 



23 

Kafli 2 – Fræðileg umfjöllun 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

 

2.10.  Samantekt 

Lífsgæði er flókið hugtak og ekki er nægjanlegt að líta eingöngu á líkamlega virkni 

heldur þarf að líta til tilfinningalegra og félagslegra þátta þegar lífsgæði fólks eru skoðuð. Á 

þetta til dæmis við þegar skoðuð eru áhrif þess á líf og lífsgæði einstaklinga að vera með 

bólgusjúkdóma í meltingarvegi og einnig þeirra sem fengið hafa stóma. Margar rannsóknir 

sýna að langvinnir bólgusjúkdómar í meltingarvegi hafa veruleg neikvæð áhrif á líf 

einstaklinga og skerða lífsgæði þessa fólks bæði andlega og líkamlega. Þessir einstaklingar 

eiga erfitt með að taka þátt í athöfnum daglegs lífs og upplifa þeir ýmsa kvilla tengdum 

sjúkdómnum. Rannsóknir sýna einnig að það hefur mikil áhrif á líkamsímynd og lífsgæði 

fólks að fá stóma. Margir einstaklingar ná þó að aðlagast því vel meðan aðrir glíma við 

töluverðan vanda og vanlíðan. Fræðsla og stuðningur frá fagfólki er nauðsynlegur fyrir 

stómaþega og sýna rannsóknir að slíkur stuðningur eykur lífsgæði þessa hóps.  
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Kafli 3  

 Aðferðarfræði  

 

Í þessum kafla er lýst þeirri aðferðarfræði sem notuð var við gerð rannsóknarinnar. 

Fjallað er um undirbúning gagnasöfnunar, val á þátttakendum og söfnun gagna. Skýrt verður 

frá túlkun og greiningu ganga, að lokum er umfjöllun um siðfræðilegar vangaveltur.   

 

3.1. Rannsóknaraðferð 

Sú aðferð sem rannsakendur kusu að byggja rannsókn sína á er eigindleg 

rannsóknaraðferð sem byggir á fyrirbærafræði. Fyrirbærafræði er talin hentug aðferð til að 

safna upplýsingum um skoðanir og reynslu fólks þar sem leitast er við að skilja félagsleg 

fyrirbæri út frá sjónarhóli þátttakenda. Samkvæmt Lincoln og Guba er aðferðin einnig góð 

þegar leita skal dýpri skilnings á fyrirbærum. Í fyrirbærafræði er litið á fólk og aðstæður í 

heildrænu samhengi í sínu eðlilega umhverfi. Sannleikurinn er margbrotinn og ekki er hægt 

að einangra einstök atriði og taka úr samhengi sínu, fyrirbærið verður því að skoða í 

margbreytileika sínum. Rannsakendur eru helsta tækið í gagnasöfnun byggðri á 

fyrirbærafræði því það þarf persónu til að ná utan um og skilja merkingu og dýpt gagna sem 

aflað er frá annarri mannveru (Lincoln og Guba, 1985). 

 Grunduð kenning (Grounded Theory) sem er hluti af fyrirbærafræðinni var notuð við 

þessa rannsókn. Þar er grunnhugmyndin sú að rannsóknin eigi að fæðast eða flæða út frá 

gögnunum frekar en að fylgja fastmótuðum gangi, vegna þess að óhugsandi er, að fyrirfram sé 

nógu mikið vitað um fyrirbærið sem verið er að rannsaka (Lincoln og Guba, 1985). 

Gallar eigindlegrar rannsóknaraðferðar eru til dæmis þeir að rannsakandinn er 

rannsóknartækið og viðhorf hans og gildismat getur litað rannsóknarniðurstöður.  
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Rannsakandinn þarf að gera sér grein fyrir eigin bakgrunni og afstöðu og átta sig á að hvort 

tveggja hefur áhrif á samskiptin (Helga Jónsdóttir, 2003; Lincoln og Guba, 1985). 

Til að auka réttmæti rannsóknarinnar hugleiddu rannsakendur gildismat sitt og viðhorf til að 

koma í veg fyrir að það litaði rannsóknina og niðurstöður hennar. 

Samkvæmt Lincoln og Guba (1985) eru það fjögur atriði sem ógnað geta réttmæti eða 

trúverðugleika eignindlegra rannsókna. 

 Vantað getur fyllri mynd af fyrirbærinu þegar rannsakandinn álítur að hann hafi betri 

mynd af fyrirbærinu en hann hefur. Í raun þyrfti að bæta við þátttakendum eða fleiri 

viðtölum til að fá betri mynd af fyrirbærinu.  

 Skekkja getur verið í úrtaki ef rannsakandinn hefur ekki vandað val úrtaks og það 

verður of einsleitt. Þá vantar breidd í úrtakið og skekkja getur orðið í heildarmyndinni 

af fyrirbærinu.  

 Skortur getur orðið á faglegri fjarlægð ef rannsakandinn lifir sig of mikið inn í 

aðstæður viðmælandans og missir þannig gagnrýna augað. Hætta er á þessu þegar 

rannsakandinn hefur djúpa samúð með viðmælandanum. 

 Ótímabær rannsóknarlok geta orðið ef rannsakandinn gefur sér ekki góðan tíma til 

gagnagreiningar sem veldur því að niðurstöðurnar verða ótrúverðugar.  

 

3.2. Þátttakendur og skilyrði fyrir vali í úrtak 

Þýði er samansafn einstaklinga með tiltekna eiginleika. Í rannsóknum er þetta sá hópur 

sem ætlunin er að fá fram vísbendingar um eða draga ályktanir. Úrtak er safn einstaklinga sem 

er valið úr skilgreindu þýði. Markmiðið með því að skoða eiginleika úrtaks í eigindlegum 

rannsóknum er fyrst og fremst það að fá vitneskju um efnið frá þeim sem í úrtakinu eru sem 

svo gæti gefið vísbendingar um þýðið.  
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Þýði þessarar rannsóknar voru stómaþegar sem eru félagsmenn innan Stómasamtaka 

Íslands. Úrtak þessarar rannsóknar var tilgangsúrtak (purposeful sampling) en það er þegar 

einstaklingar eigindlegra rannsókna eru valdir með tilgang rannsóknarinnar í huga og talið er 

líklegt að þeir geti gefið rétta mynd af rannsóknarefninu í ljósi reynslu sinnar (Lincoln og 

Guba, 1985). Í úrtakinu voru sex einstaklingar á aldrinum 20-34 ára, einn karl og fimm konur. 

Skilyrði fyrir þátttöku var að þátttakendur hefðu verið með bólgusjúkdóma í meltingarvegi og  

í framhaldi af því fengið stóma fyrir að minnsta kosti 12 mánuðum. Þetta var gert til að 

líklegra væri að þátttakendur væru búnir að vinna úr erfiðri reynslu sinni vegna aðgerðarinnar 

og næðu þannig að tjá sem best upplifun sína af öllu ferlinu (Helga Jónsdóttir, 2003). 

 

3.3. Gagnasöfnun  

Viðfangsefni rannsóknarinnar var ákveðið í október 2008 og hófst gagnasöfnun í 

byrjun árs 2009. Haft var samband við formann Stómasamtaka Íslands, með tölvupósti og 

hugmynd að rannsókninni kynnt (fylgiskjal 3). Formaður stómasamtakanna aðstoðaði við val 

á þátttakendum.  Hann kynnti rannsóknina fyrir félagsmönnum ungliðahreyfingar innan 

stómasamtakanna þar sem meðlimir eru fólk á aldrinum 20 – 40 ára.  Með aðstoð formanns 

ungliðahreyfingarinnar fengust þar sex viðmælendur til þátttöku sem allir undirrituðu 

samþykkisyfirlýsingu (fylgiskjal 5). Viðtölin fóru fram í lok febrúar 2009 í húsnæði 

Stómasamtaka Íslands.  

 

3.4. Viðtöl  

Rannsóknargagna var aflað með hálf stöðluðum viðtölum stuðst var við nokkrar 

lykilspurningar (fylgiskjal 6) og þróuðust viðtölin í samræmi við það. Hálfstöðluð viðtöl eru 

þannig uppbyggð að spurningarnar í viðtölunum eru hafðar sem viðmið. Hálf stöðluð viðtöl  
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henta vel því þau rígskorðast ekki við tiltekin atriði og veita viðmælenda möguleika á að tjá 

sig frjálst um viðfangsefnið. Kostir hálf staðlaðra spurninga eru þeir að hægt er að ná fram 

meiri dýpt í þá reynslu sem rannsökuð er, heldur en ef notaðar eru lokaðar spurningar. Með 

hálf stöðluðum spurningum getur rannsakandi  skotið inn spurningum og hvatt þannig 

viðmælendur til að lýsa betur reynslu sinni en ef notaðar væru lokaðar spurningar með því 

móti getur spyrjandinn haldið betur um stjórnvölinn (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Fram kemur hjá Helgu Jónsdóttur (2003) að spyrill þarf að koma fram við alla 

viðmælendur með sem líkustum hætti. Því lögðu rannsakendur áherslu á að spyrja alla á sama 

hátt til að ná fram sem sambærilegustu upplýsingum. Það er talið auka á réttmæti 

rannsóknarinnar. Virk hlustun er forsenda þess að viðtöl verði árangurrík. Með virkri hlustun 

reynir hlustandinn að skilja bæði tilfinningar og það sem viðmælandi tjáir og endurvarpar því 

til viðmælandans með eigin orðum og aðstoðar hann þannig að tjá sig skýrar. Virk hlustun er 

nátengd samhygð og sýna þarf hlýju og einlægni og reyna að vera á sömu bylgjulengd og 

viðmælandinn. 

Viðtöl eru gagnleg leið við gagnasöfnun í rannsóknum í heilbrigðisvísindum þegar 

skoðuð er reynsla fólks af sjúkdómum, meðferð og samskiptum. Einnig eiga viðtöl vel við ef 

skoðuð eru ýmis afmarkaðri fyrirbæri í reynsluheimi fólks eins og einmannaleiki, einangrun, 

sjálfsálit, þjáning og þunglyndi. Viðtöl fela í sér bein samskipti á milli rannsakenda og 

viðmælenda og endurspegla samskipti þar sem flókið samspil hugsana, hegðunar, skynjana og 

tilfinninga kemur fram (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Viðtölin fóru fram í aðstöðu Stómasamtaka Íslands að Skógarhlíð 8 í Reykjavík. Fyrir 

viðtölin fengu þátttakendur kynningarbréf (fylgiskjal 4) afhent til yfirlestrar, þar sem 

rannsóknin og markmið hennar var kynnt. Í bréfinu kemur fram fyrirkomulag 

rannsóknarinnar, fjallað um ávinning og áhættu rannsóknarinnar og réttur þátttakenda  
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kynntur. Eftir þetta skrifuðu þátttakendur undir samþykkisyfirlýsingu (fylgiskjal 5). Áður en 

upptökur hófust var rennt lauslega yfir spurningarnar, þátttakendum sagt að þeir þyrftu ekki 

að svara því sem þeir kærðu sig ekki um gætu hætt hvenær sem væri í rannsókninni og ef þeir 

vildu bæta einhverju við, væri það velkomið. Einnig var tekið fram við viðmælendur að því 

ýtarlegri upplýsingar sem rannsakendur fengju, því betra væri það fyrir rannsóknina. Viðtölin 

stóðu í um það bil 60 mínútur og voru þau hljóðrituð. Einungis eitt viðtal var tekið við hvern 

þátttakanda.      

 

 3.5. Gagnagreining    

Við greiningu gagna var notuð Grunduð kenning sem felur í sér stöðuga flokkun og 

samanburð á upplýsingum í gegnum allt greiningarferlið (Glaser og Strauss, 1974). Byrjað var 

að safna saman gögnum með viðtölum er voru hljóðrituð og þau síðan vélrituð orðrétt. Hver 

rannsakandi vélritaði þau viðtöl sem hann tók og hvert viðtal fékk sitt númer frá einum upp í 

sex.  Rannsakendur lásu hver í sínu lagi nokkrum sinnum yfir öll viðtölin, leitað var að 

lykilatriðum, lykilorðum og endurtekningum í gögnunum sem voru undirstrikuð og vísar að 

þemum skráð á spássíu. Að því loknu fóru rannsakendur sameiginlega yfir viðtölin í sömu 

númeraröð, lið fyrir lið og báru saman niðurstöður sínar. Lykilorðin voru tekin saman til að fá 

heildarmynd af öllum viðtölunum, til að þróa og ákvarða þau þemu sem oftast komu fram. 

Fundin voru mynstur og tengsl í viðtölunum og út frá því voru fundin undirþemu og 

meginþemu og þau sett upp í greiningarlíkan Þegar mettun (saturation) var náð, þ.e. þegar 

sömu lykilatriði eða endurtekningar höfðu komið fram í viðtölunum og ekkert nýtt kom fram í 

greiningu gagnanna voru þemun endanlega ákveðin. Þá er niðurstöðu náð og ekki þarf að fara 

yfir þessi lykilorð í þeim viðtölum sem eftir eru og hægt er að snúa sér að því að greina og 

metta næsta þema (Glaser og Strauss, 1974). Að fara yfir viðtölin með svo skipulögðum og  
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nákvæmum hætti er talið auka réttmæti rannsóknarinnar. Greining efnisins hélt áfram allan 

úrvinnsluferilinn með áherslu á að rannsakandinn héldi hlutleysi sínu eins og hægt var.   

 

3.6. Siðfræðilegar vangaveltur    

Við gerð rannsókna er mikilvægt að hafa siðferði rannsókna í huga. Helsta hlutverk 

vísindasiðanefnda er að meta og veita leyfi fyrir framkvæmd rannsókna sem fyrirhugað er að 

gera á mönnum og varða heilsu þeirra á einn eða annan hátt. Siðanefndum ber skylda til að 

meta hugsanlega áhættu við hverja rannsókn á móti gagnsemi hennar og ætíð skulu hagsmunir 

þátttakenda vega þyngra en hagsmunir rannsóknarinnar (Sigurður Kristinsson, 2001). 

Siðanefnd Sjúkrahúss Akureyrar (fylgiskjal 1) veitti leyfi fyrir rannsókninni og Persónuvernd 

gerði ekki athugasemdir við hana (fylgiskjal 2). 

 Rannsakendum ber siðferðileg skylda til að vernda réttindi þátttakenda í rannsóknum. 

Þessi réttindi er réttur einstaklingsins til nafnleyndar og trúnaðar, réttur til einkalífs og 

sjálfsákvörðunar ásamt rétti á sanngjarnri meðferð.  

 Rétturinn til trúnaðar og nafnleyndar er byggður á réttinum til einkalífs og því 

sérstaklega mikilvægt að algjör nafnleynd sé í heiðri höfð. Rétturinn til sanngjarnrar 

meðferðar kveður á um að komið sé fram við hvern þátttakanda af sanngirni og 

virðingu 

 Rétturinn til einkalífs er réttur einstaklingsins til að ákvarða hvaða persónulegu 

upplýsingar þeir vilja veita og hvenær og við hvaða aðstæður þeir vilja veita þær. 

 Sjálfsákvörðunarrétturinn felst í því að einstaklingurinn hefur getu og vilja til 

sjálfsákvarðana varðandi líf sitt án utanaðkomandi þrýstings. Því er mikilvægt að veita 

þeim góðar upplýsingar um rannsóknina án þess að þvinga nokkurn til þátttöku.  Að  
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sama skapi geta þeir hætt við þátttöku í rannsókninni hvenær sem er, án eftirmála ef 

þeir kjósa (Burns og Grove, 2005). 

Rannsakendur lögðu mikla áherslu á að siðferðileg réttindi einstaklingsins væru í 

heiðri höfð og höfðu til hliðsjónar ofangreinda þætti eins og áherslu á að nafnleyndar væri 

gætt og að ekki væri hægt að rekja viðtalið eins og Burns og Grove (2005) leggja áherslu á. Í 

upphafi viðtalanna voru þátttakendur  upplýstir um að þeim væri í sjálfsvald sett  hvort þeir 

svöruðu öllum spurningunum og gætu hætt í rannsókninni hvenær sem þeir óskuðu. Meðan á 

rannsókn stóð voru gögn sem tengdust þátttakendum rannsóknarinnar geymd í læstum hirslun 

rannsakenda og verður þeim eytt að rannsókn lokinni. 

Flestar rannsóknir geta haft ávinning í för með sér fyrir þátttakendur og einnig vissa 

áhættu. Helsti ávinningur af þessari rannsókn er fólginn í því að þátttakendur fái tækifæri til 

að tjá líðan sína og muninn á lífsgæðum fyrir og eftir stómaísetningu og áhrif á daglegt líf. 

Niðurstöður verða hugsanlega nýttar til bættrar þjónustu við stómaþega í heilbrigðiskerfinu. 

Helsta áhættan er fólgin í því að með spurningum sínum geti rannsakendur vakið upp erfiðar 

tilfinningar hjá þátttakendum og spurningar sem rannsakandi getur ekki brugðist við eða 

svarað. Rannsakendur eru byrjendur í rannsóknarvinnu og gátu leitað til ábyrgðarmanns 

rannsóknarinnar, á meðan á viðtölunum stóð, sem hefur reynslu og þekkingu af viðtölum við 

sjúklinga með alvarlega sjúkdóma.  

 

3.7. Samantekt 

 Í rannsókninni var notuð eigindleg rannsóknaraðferð sem byggir á fyrirbærafræði. 

Könnuð voru lífsgæði sex stómaþega með bólgusjúkdóma í meltingarvegi. Rannsóknargagna 

var aflað með hálf stöðluðum viðtölum. Tekið var eitt viðtal við hvern þátttakanda, þau 

hljóðrituð og síðan vélrituð nákvæmlega. Við greiningu gagnanna var notuð  
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Grunduð kenning, greint var í meginþemu og undirþemu og unnið úr þeim greiningarlíkan. 

Áður en viðtölin hófust gerðu rannsakendur þátttakendum grein fyrir siðfræðilegum rétti 

þeirra sem þátttakenda. Fengin voru leyfi fyrir rannsókninni hjá Siðanefnd Sjúkrahúss 

Akureyrar og Persónuvernd gerði ekki athugasemd við rannsóknina. Rannsakendur lögðu 

mikla áherslu á að siðferðileg réttindi einstaklingsins væru í heiðri höfð við gerð þessarar 

rannsóknar.  
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4. Kafli  

Niðurstöður 

 

Hér verður greint frá niðurstöðum úr viðtölum sem tekin voru við þátttakendur 

rannsóknarinnar. Við gagnagreiningu komu fram 3 meginþættir (þemu) sem þátttakendur áttu 

sameiginlega og tengdust því að hafa verið með bólgusjúkdóma í meltingarvegi og í kjölfarið 

fengið stóma fyrir að minnsta kosti einu ári síðan. Þessir þættir voru: Að fá stóma í kjölfar 

bólgusjúkdóma í meltingarvegi; Stuðningur og fræðsla til stómaþega; Aðlögun. Hvert þema 

samanstóð af 2-4 undirþemum. Síðasta skref gagnagreiningar var að finna sameiginlegt þema 

sem væri lýsandi fyrir upplifun flestra þátttakenda af því að fá stóma í kjölfar erfiðra veikinda 

vegna bólgusjúkdóma í meltingarvegi, það var: Að fá stóma er hrein lífsgjöf: Lífsgæði 

einstaklinga með bólgusjúkdóma í meltingarvegi. Til að skýra betur líðan og reynslu 

þátttakenda verður  notast við beinar tilvitnanir úr frásögnum viðmælenda. Þrír punktar í texta 

þar sem um beinar tilvitnanir er að ræða þýðir að felld eru úr orð eða setningar. 

 

4.1. Einkenni þátttakenda 

Fjöldi þeirra sem samþykktu og tóku þátt í viðtölunum voru sex talsins. Vegna 

bakgrunns og reynslu eins þátttakendans var það sameiginlegt álit rannsakenda og 

leiðbeinanda, eftir að gagnagreining viðtalsins lá fyrir, að viðkomandi uppfyllti ekki skilyrði 

fyrir þátttöku. Þátttakendur  sem uppfylltu skilyrðin voru á aldrinum 24 ára til 34 ára, fjórar 

konur og einn karl. Þeir þátttakendur sem uppfylltu skilyrðin voru allir með sáraristilbólgu og 

höfðu verið með sjúkdóminn í mislangan tíma þegar þeir fengu stóma eða frá um það bil 

tveimur vikum til fjögurra ára. Fjórir þátttakendur höfðu verið með stóma í  allt frá rúmum 

tveimur til fimmtán árum. Einn þátttakandinn fékk stóma fyrir átta árum sem hann hafði í sex 

mánuði, þá var stómanu sökkt og hann fékk J-poka. 
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Mynd 1.  Að fá stóma er hrein lífsgjöf: Lífsgæði einstaklinga með bólgusjúdóma í 

meltingarvegi, meginþemu og undirþemu.  

Fram kom hjá viðmælendum að þeir lýstu því sem erfiðri lífsreynslu að fá stóma en þó 

kom fram í viðtölunum að allir þátttakendurnir lýstu miklum létti við að losna við verki og 

vanlíðan vegna bólgusjúkdóma í meltingarvegi og fá í staðinn stóma. Hluti viðmælenda lýsti 

því sem hreinni lífsgjöf að hafa fengið lífið til baka þegar þeir fengu stómað eins og fram 

kemur í yfirþema gagnagreiningarinnar: Að fá stóma er hrein lífsgjöf: Lífsgæði einstaklinga 

með bólgusjúdóma í meltingarvegi. Við gagnagreiningu komu fram þrír meginþættir (þemu);  
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Að fá stóma í kjölfar bólgusjúkdóma í meltingarvegi; Stuðningur og fræðsla til stómaþega; 

Aðlögun. Hvert þema samanstóð af 2-4 undirþemum. 

 

4.2. Að fá stóma í kjölfar bólgusjúkdóma í meltingarvegi 

Misjafnt var hve lengi þátttakendur höfðu verið með sjúkdóminn áður en þeir fengu 

stóma og hvernig framgangur sjúkdómsins hafði verið með tilliti til hve lengi og hve slæm 

veikindatímabilin voru.  Svipuð lýsing kom fram hjá öllum þátttakendum, það var blóðugur 

niðurgangur, krampar eða verkir og almennur slappleiki tengdur þessum miklu veikindum. 

Það var sameiginlegt hjá öllum þátttakendunum að þeir lýstu slæmum einkennum 

sjúkdómsins sem líkamlegri og andlegri vanlíðan ásamt miklum hömlum og félagslegri 

skerðingu sem hafði áhrif á lífsgæði þeirra. 

 

4.2.1. Lífsgæði einstaklinga með bólgusjúkdóma. 

 Þegar þátttakendurnir voru beðnir um að lýsa því hvaða áhrif bólgusjúkdómurinn hafði 

á líf þeirra lýstu allir þátttakendur mikilli líkamlegri og andlegri vanlíðan þann tíma sem 

köstin stóðu yfir: „... bæði líkamlega og andlega, slen og engin orka... Það er svona eins og 

það liggi á manni svart ský, bara algjörlega hylji mann, þó það sé ekkert, þó það sé góður 

dagur, þá léttist það ekki...“ [Viðmælandi 1]. 

... þegar ég segi kast er bara hryllileg veikindi það er ekki bara að maður fái pínu 

magaverki og pínu niðurgang heldur er það... blóðugur niðurgangur, magakrampi og 

hiti, ógleði og allt sem fylgir því og bara á rosalega háu stigi og ég bara gat ekkert 

hreyft mig og ekkert gert... [Viðmælandi 2]. 

Það var sameiginlegt með öllum þátttakendunum að veikindin voru hamlandi á 

einhvern hátt í daglegu lífi. Þeir áttu erfitt með að taka þátt í félagslífi og ferðalögum. Sumir  
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misstu mikið úr skóla eða vinnu og þurftu að halda sig heima við eða dvelja um skemmri eða 

lengri tíma á sjúkrahúsi þegar verstu köstin stóðu yfir: „... hvað félagslega þætti varðar vildi 

ég ekki hitta vini mína, vildi ekki láta sjá mig svona“ [Viðmælandi 4]. Hér er lýsing eins 

þátttakandans á þessu:   

...hræðslan við það að ná ekki á klósettið... það voru þessi hvað fjögur ár þarna sem 

ég var veik, sem að svona týndust bara... ég mætti í skóla þegar ég gat en alltaf þegar 

ég gat þá var ég komin heim og sat upp í sófa með hitapoka og bara gerði ekki neitt og 

ég þurfti að hætta ferðast... Ég einangraðist bara og leið náttúrulega alveg hræðilega 

illa... [Viðmælandi 1]. 

 

4.2.2. Lífsgjöf  að fá stóma. 

Í lýsingum hjá viðmælendum kom fram að þeim var mjög létt við að fá stóma í kjölfar 

erfiðra veikinda. 

Þrír viðmælendur töluðu um að stómað hafi bjargað lífi þeirra og eru þakklátir fyrir að 

vera á lífi þar sem sjúkdómurinn hafi verið kominn á það stig að hann ógnaði lífi þeirra. Þeir 

litu jafnvel á stómað sem hreina lífsgjöf. Tveir viðmælenda lýstu því svo: „...þannig að lífi 

mínu var bara bjargað með þessu... þessi aðgerð er bara það besta sem hefur komið fyrir 

mig“ [Viðmælandi 1]. Annar sagði: „En loksins þegar þeir ákváðu að skera mig þá fékk ég 

lífið til baka...“ [Viðmælandi 5].                                                                                                               

Fram kom að viðmælendunum var mjög létt við að vera lausir við þá miklu verki og 

vanlíðan sem fylgdi sjúkdómnum og tveir lýstu því að stómað hafi virst lítið vandamál í þeim 

samanburði við það sem á undan var gengið:  „...  að fara í aðgerð... það er bara það besta 

sem hefur komið fyrir mig...og náttúrulega miðað við það sem á undan var gengið þá var  
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þetta hálfgert himnaríki...“ [Viðmælandi 1]. Annar viðmælandi komst svo að orði:  „Ég var 

svo fegin að fá lífið aftur... já mér fannst allt annað smá atriði“ [Viðmælandi 5].                                                                

Þegar viðmælendurnir voru beðnir um að segja frá hvort breyting hefði orðið á 

lífsgæðum þeirra eftir að hafa fengið stóma, lýstu fjórir miklum feginleika yfir að geta aftur 

tekið þátt í daglegu lífi og vera lausir við verki og vanlíðan sem fylgdi bólgusjúkdómnum.            

Einn viðmælenda sem hafði á unglingsárunum verið mikið veikur og þess vegna farið á mis 

við mikið af félagslífi og upplifunum jafnaldranna lýsti breytingunni svo:    

... er maður kominn inní hópinn aftur og þá var ég allt í einu aftur komin með félagslíf,  

aftur farin að gera hluti, farin út úr húsi, sat ekki bara heima með bók og gleymdi mér 

í sögum einhverra annarra... ég bara lifnaði við [Viðmælandi 1]. 

Eftirfarandi lýsing eins viðmælandans, á því hvaða þættir það eru sem honum þóttu 

breytast hjá sér endurspeglar að miklum hluta margar lýsingar úr öðrum viðtölum 

rannsóknarinnar:  

... að hafa stóma og hafa colitis er tvennt ólíkt... ég lifi í dag með stóma og ég er ekki á 

neinum verkjalyfjum, ég er ekki bara lyfjuð, ég þarf ekki að fara reglulega á stera, ég 

get borðað nánast hvað sem er, ég kvíði ekki fyrir að fara á klósettið, þetta er bæði 

líkamlegt og andlegt... Mesti munurinn sem mér finnst er að ég veit ekki hvað verkur 

er í dag... [Viðmælandi 3]. 

 

4.3. Stuðningur og fræðsla til stómaþega 

Allir þátttakendur  lýstu því að þeir hefðu fengið stuðning frá fjölskyldu og vinum. 

Fjórir viðmælendur lýstu ánægju sinni með stuðning og jafningjafræðslu frá Stómasamtökum  
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Íslands. Þátttakendur voru almennt ánægðir með þá fræðslu og stuðning sem þeir fengu frá 

fagfólki á sjúkrahúsinu og nefndu þar sérstaklega góða fræðslu, stuðning og eftirfylgni 

stómahjúkrunarfræðings sem starfandi er á Landspítala. Þó nefndu nokkrir viðmælendur 

ákveðin atriði sem hefðu mátt betur fara í fræðslunni. 

 

4.3.1. Stuðningur fjölskyldu og vina. 

Allir viðmælendurnir nefndu stuðning frá fjölskyldu og vinum. Einn viðmælandi lýsti 

því hvernig fjölskyldan studdi hann með ýmis konar bjargráðum: „... frænkur mínar sem eru 

rosalega góðar vinkonur mínar... við vorum svona allar saman að hugsa til dæmis hvernig ég 

ætti að fela pokann... besta meðalið er bara hlátur... peppa hvort annað upp með einhverjum 

svona bröndurum...“[Viðmælandi 2]. Einnig kom fram hjá þremur viðmælendum að mæður 

þeirra voru þeim mikill stuðningur: 

...mamma mín var rosa mikið hjá mér og hún fór heim og  gjörsamlega prentaði allt út 

um stóma af netinu og sagði gjörðu svo vel og lestu þetta...  það sem kom mér fyrst og 

fremst í gegnum þetta var fjölskyldan að hafa hana en alls ekki síður starfsfólkið. 

[Viðmælandi 3]. 

 

4.3.2. Fræðsla og eftirfylgni.  

 Allir viðmælendur lýstu jákvæðri upplifun með fræðslu og stuðning frá fagfólki, þrír 

viðmælendur sögðu frá því á eftirfarandi hátt: „... mér fannst ég líka fá rosalega mikla hjálp á 

spítalanum, ef það voru einhverjar spurningar þá voru einhverjir til að svara þeim“ 

[Viðmælandi 1]  og varðandi þjónustuna í tengslum við sjálfsmyndina: „... það er rosa flott 

þjónusta við okkur þegar við erum að fá stóma, rosa mikilvægt.... maður þarf náttúrulega að 

díla við sjálfsmyndina... það þarf að ná upp sjálfsmyndinni og sjálfstrausti“ [Viðmælandi 4].  
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Fjórir viðmælenda nefndu fræðslu og eftirfylgni frá stómahjúkrunarfræðingi sem hluta af 

góðum stuðningi, einn þeirra sagði: „... svo gat ég líka alltaf hringt í hana... ég man að ég fór 

í eitt skipti upp á spítala og það var rosalega gott sko, aðeins svona að rasa út...“ 

[Viðmælandi 3].  

Fram kom hjá fjórum viðmælendum að þeim fannst þeir fá góðan stuðning og 

fræðslu frá jafningjum í Stómasamtökum Íslands. Einn viðmælandi fékk heimsókn 

frá stómasamtökunum á þriðja degi eftir aðgerð: ... ég var alveg búin að ímynda mér 

bara eitthvað gamalt fólk með þetta... mér leið svona eins og Palli var einn í 

heiminum... það var rosalega gott að sjá einhvern annan á sínum aldri með þetta og 

stelpu líka [Viðmælandi 3]. Annar viðmælandi sá að vel væri hægt að lifa eðlilegu 

lífi með stóma eftir að hafa fengið jafningjafræðslu: 

... það kom til mín ungur strákur sem var tveimur árum eldri en ég og maður 

sá að það var ekki bara skrýtið fólk með skrýtið útlit... hann fræddi mig um 

hvernig honum leið og hann var að klára stúdent og maður sá að það var líf 

[Viðmælandi 5]. 

 

4.3.3. Bæta má fræðslu.   

Þrátt fyrir að viðmælendur hafi lýst ánægju með fræðslu og þjónustu frá fagfólki 

sjúkradeildanna, komu fram nokkrar ábendingar frá þeim um hvað hefði mátt betur fara í 

fræðslu og stuðningi. Einum viðmælanda fannst að það þyrfti að vera teymi fagfólks starfandi 

á sjúkrahúsinu sem héldi utan um þá sem fá stóma. Hann taldi að þessir aðilar ættu koma án 

þess að sjúklingur þyrfti að sækjast eftir því sérstaklega: „... verður að vera...  

félagsfræðingur eða sálfræðingur og næringarfræðingur og stómahjúkrunarfræðingur, svona 

stuðningsnet...“ [ Viðmælandi  4]. 
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 Einn viðmælandi sagði að myndband sem honum var sýnt sem hluti af undirbúningi 

fyrir aðgerð hefði verið óviðeigandi: „... svo var nú reynt að sýna mér vídeó, það var alveg 

hræðilegt... þetta var bara of gamalt... alveg ógeðslegt... ungri stelpu.... að horfa á einhverja 

mynd af gömlum kalli með bumbu út í loftið... þó þetta hafi verið vel meint“ [Viðmælandi 2]. 

Annar viðmælandi vildi fá meiri upplýsingar, jafnvel bækling: 

 Það hefðu alveg mátt vera meiri upplýsingar... um leið og ég fór inn á spítalann í fyrra 

skiptið... jafnvel bara... bækling... ekki endilega að einhver komi til mín  og segi nú 

ætla ég að segja þér frá þessu... ég er kannski ekki tilbúin að meðtaka eitthvað á þeim 

tíma... [Viðmælandi 3]. 

 

4.4. Aðlögun  

Þrátt fyrir að þátttakendurnir hafi lýst miklum og jákvæðum breytingum í tengslum við 

að fá stóma og vera þar með lausir við veikindin sem fylgdu sáraristilbólgunni, gekk 

aðlögunin misvel og fyrir suma var erfitt að sjá stómað í fyrstu skiptin. Vandamál og kvillar 

komu upp í aðlögunarferlinu og notuðu þátttakendur ýmis bjargráð til að leysa þau. Dæmi um 

vandamál voru að stómaplatan hélst illa á sem olli leka og húðvandamálum. Fram kom hjá 

viðmælendum að þrátt fyrir að hafa fengið fræðslu hjá næringarfræðingi á meðan á 

sjúkrahúsdvöl stóð þurftu þeir að prófa sig áfram í mataræði til að fyrirbyggja loftmyndanir, 

meltingaróþægindi og stíflur. Í tengslum við sjálfsmynd komu fram ýmsar hugleiðingar hjá 

viðmælendum um hverjum og hvernig átti að segja frá og sýna stómað. Kom einnig fram að 

þeir földu stómað með víðum klæðnaði í byrjun. Allir þátttakendur rannsóknarinnar upplifðu 

einhvers konar hömlur við að nota almenningsklefa á íþrótta- eða sundstöðum í byrjun vegna 

viðbragða frá fólki. Einnig lýstu viðmælendur áhyggjum yfir að stunda kynlíf eftir að hafa 

fengið stóma. Viðmælendur notuðu allir jákvæðni sem bjargráð og fram kom að þeir sýndu  
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eigið frumkvæði til að koma sér út í félagslíf að nýju með því að hafa samband við vini og 

kunningja.  

 

4.4.1. Að sjá stómað í fyrstu skiptin. 

Fjórir  þátttakendur upplifðu erfiðleika við að horfa á stómað í fyrsta sinn, þó var 

einstaklingsbundið hvernig upplifunin var. Tveir viðmælendur lýstu erfiðleikum við að sjá 

stómað í fyrsta sinn, en eftir það gekk mun betur, einn sagði: „... fyrst eftir aðgerðina þá þurfti 

ég að tala mig til, til þess að líta niður, en eftir að ég skoðaði það þá fannst mér það voðalega 

lítið mál“ [Viðmælandi 1]. Annar þátttakandi lýsti þessu á eftirfarandi hátt:   

... ég var með allt aðrar hugmyndir um hvernig þetta myndi líta út...það var svo lítill 

pokinn, stómað lítið, platan var nett, ég var búin að sjá fyrir mér eitthvað svona 

monster framan á mér, þannig að ég held að ég hafi verið svo fegin að þetta leit ekkert 

verr út [Viðmælandi 3]. 

Tveir þátttakendanna lýstu upplifuninni sem hræðilegri: „... maður er bólginn og það 

eru saumar í kring, blóðblettir hér og þar... rosalega hræðilegt, að horfa á, allt í einu er 

komið risastórt ör og einmitt stómían sem stendur út... þetta er rosalega erfitt... mig svimaði, 

varð flökurt...“ [Viðmælandi 2].  Annar viðmælandi talaði um að sjá pokann hefði haft 

neikvæð áhrif á sjálfsmyndina: „Þetta var náttúrulega líkamslýti... horfði bara á þetta... með 

þennan hræðilega opna poka þarna og... sjálfsímyndin fór  í rúst, þarf ég að vera með svona 

það sem eftir er... líður betur með að vera læknaður en sjálfsímyndin var ekki góð“ 

[Viðmælandi 4]. 
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4.4.2 . Vandamál og kvillar.  

Viðmælendur lýstu því að ýmis vandamál og kvillar tengdu stómanu hefðu komið upp 

í aðlögunarferlinu, þar má nefna að platan hélst illa á, sem olli leka, einnig voru húðvandamál 

nefnd. Tveir viðmælendur lýstu því að frá byrjun hafi lítil sem engin vandamál komið upp 

með stómabúnaðinn en þrír viðmælenda töluðu um að hluti af aðlöguninni væri að finna rétta 

stómabúnaðinn og sögðu þeir að eftir að rétti búnaðurinn væri fundin væru flest vandamál 

leyst. „... þá hafði ég ekki náð að vera með plötu í heilan dag... var búin að vera í vandræðum 

þarna í þrjá mánuði með plöturnar og loksins virkaði það... þá hafði ég engar áhyggjur af 

þessum poka“ [ Viðmælandi 2]. Allir viðmælendur töluðu þó um að enn kæmi stöku sinnum 

fyrir að það læki meðfram plötunni eða eins og einn viðmælandi sagði: „ ...  á það til að 

leka... þá ertu með hugann við þetta allan daginn, svona lúmskt alltaf að þreifa, er ekki allt í 

lagi ...“ [Viðmælandi 3]. 

  Fjórir viðmælendur lýstu því hvernig þeir lærðu inn á mataræðið og að forðast 

ákveðnar fæðutegundir til að fyrirbyggja loftmyndun og stíflur. Einn viðmælandinn hélt 

matardagbók til að finna út hvaða fæðutegundir hann þyrfti að forðast og annar lýsti því svo: 

„Maður er kannski smá hræddur við búkhljóð en maður lærir rosa fljótt... tyggja með 

lokaðan munn... þú bara lærir hvað fer ekkert vel í þig og bara forðast það...“[Viðmælandi 

4]. Flestir viðmælendur höfðu náð að aðlagast mataræðinu. Einn viðmælanda segir þetta þó 

vera einu mestu breytinguna hjá sér fyrir utan breytta líkamsímynd. Sami viðmælandi nefndi 

einnig að stíflur komi fyrir enn í dag: „... stíflan er alveg rosalega sár...  ég myndi líkja því við 

hnífastungu... þá er bara allt stopp og ég ligg í heilan dag sko“[Viðmælandi 2]. 
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4.4.3. Sjálfsmynd og líkamsímynd.  

 Fram kom hjá fjórum þátttakendum að fyrst eftir aðgerðina hafi sjálfsmynd þeirra 

verið brotin.  Tveir þeirra áttu stutta sjúkrasögu að baki, aðgerðina bar brátt að og of stuttur 

tími var fyrir góðan undirbúning. Einn lýsti því svo: „Fyrst var í raun sjálfsmyndin í rúst ég 

vildi ekki hitta neinn, þá kikkaði þetta inn, þú ert bara svona, þetta fylgir þér það sem eftir 

er... bara að takast á við þetta núna annars tekstu aldrei á við þetta...“ [Viðmælandi 4]. 

Annar viðmælenda talaði um að hann hafi þurft að takast á við breytta líkamsímynd og hafi 

farið í sjálfsskoðun vegna þess. „... ég held ég hafi nú líka þurft að finna sjálfa mig eiginlega 

aftur, nei ég meina, nú er ég stómaþegi og hvað þýðir það og  hver er ég þá og hvað breytist í 

rauninni? Hvað breytist?...“ [Viðmælandi 2]. 

Sameiginlegt var með öllum þátttakendum að þeir veltu mikið fyrir sér hvernig ætti að 

segja frá stómanu, hverjir þyrftu að vita um stómað og hverjir ekki. Einn þátttakandi sagði 

opinskátt frá stómanu og uppskar margs konar viðbrögð, sum hver ljót: „Það var náttúrulega 

alls konar viðbrögð og alveg mjög ljót viðbrögð sem ég fékk... ég var í rauninni ekki að gera 

neitt annað en að undirbúa mig undir það versta... það særði mig bara einu sinni...“ 

[Viðmælandi 2]. Fjórir þátttakendur sögðu aðeins útvöldum frá stómanu „...ég reyndar sagði 

öllum ættingjum frá þessu... ég skrifaði bara e-mail til allra...“ [Viðmælandi 4]. 

Allir þátttakendur rannsóknarinnar upplifðu einhverskonar hömlur við að nota 

almenningsklefa á íþrótta- eða sundstöðum í byrjun og töluðu um að enn sé kvíði eða óöryggi 

við að sýna stómað. Fæstir hafa látið það aftra sér frá því að fara í almenningsklefa. Tveir 

viðmælenda hylja stómað enn í dag með því að vera í sundbolnum yfir og einn hefur ekki enn 

treyst sér til að fara í sund: „... mér finnst ég vera að sýna of mikið sem mig langar ekki að 

sýna... mér hefur samt oft langað til að fara í sund... ég þarf bara aðeins að mana mig upp í 

það...“. [Viðmælandi 3]. Allir lýstu viðbrögðum fólks sem óþægilegum en töldu að í flestum  
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tilfellum væri um þekkingarskort frekar en fordóma að ræða. Einn viðmælandi talaði þó um 

að sumir gleymi mannasiðum: „... sumir gleyma  mannasiðum, fólk er alveg að tapa sér að 

glápa og með alls konar svipi... það er ekkert vandamál í dag en það er erfitt fyrst. Maður fær 

svona viðbrögð reglulega“ [Viðmælandi 2]. Annar viðmælandi lýsti viðbrögðum sínum við 

augnagotum í búningsklefa á þennan hátt: „...svo bara sagði ég hátt og snjallt yfir 

búningsklefann einu sinni að þetta væri allt í lagi ég væri búinn að missa ristilinn og ég bara 

sýndi þeim að ég væri léttur yfir þessu...“ [Viðmælandi 4]. 

Fjórir viðmælenda reyndu að fela stómað með víðum klæðnaði í byrjun en áttuðu sig 

fljótt á að stómað sæist ekki þó þeir klæddust sínum hefðbundna klæðnaði: „... þetta byrjaði á 

víðum fötum og síðan fór þetta út í að vera töffarinn sem ég var...“ [Viðmælandi 4]. Einn 

viðmælandi lýsti því svo að í byrjun hafi fatavalið snúist um að fela pokann en að í dag sé 

þessu öðruvísi farið: „... í hverju þarf ég að vera í dag til þess að pokinn sjáist ekki... það 

snýst allt um þetta. En í dag klæði ég mig í föt af því að mig langar til að vera sæt og fín...“ 

[Viðmælandi 2]. Einn viðmælandinn talaði um að hann hefði alltaf haft áhyggjur yfir að 

pokinn sæist ef eitthvað væri komið í hann og þyrfti því að losa oft úr honum, væri þetta 

orðinn svo mikill vani að hann tæmdi einu sinni yfir nóttina líka: „...ég fer oftar á klósettið og 

er þá ekki með neitt í pokanum, svoleiðis líður mér best... ég fer alltaf einu sinni yfir nóttina 

að losa pokann og þetta er orðið innstillt í hausnum á mér...“ [Viðmælandi 2]. 

Þrír viðmælendur lýstu áhyggjum af því að lifa kynlífi í fyrsta skipti eftir aðgerðina, 

eða eins og einn orðar það: „...ég var alveg skíthræddur... þetta var náttúrulega rosalega 

erfitt... það tók alveg tíma að þora að tala við stelpu hvað þá að fara heim með henni...“ 

[Viðmælandi 4]. Tveir viðmælendur töluðu um að þeir upplifðu sig ekki aðlaðandi, annar lýsti 

því á þennan hátt:  „... ég var auðvitað með það á hreinu að ég myndi ekkert hitta mann sem 

fyndist þetta í lagi..“ [Viðmælandi 2]. 
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4.4.4. Bjargráð. 

Viðmælendur notuðu allir jákvæðni sem bjargráð en með mismunandi hætti. Sumir 

notuðu grín og ákváðu að „kýla á þetta“ og aðlagast stómanu sem fyrst: „... já ókey og 

hvernig geri ég þetta og kýldi á þetta... ég kom mér náttúruleg í gegnum þetta fyrstu vikuna 

eða mánuðinn bara á einhverju gríni, bara já, ég er rosa flott...“ [Viðmælandi 1]. Tveir 

viðmælendur töluðu um hvernig þeir ýttu sér út í félagslíf að nýju, með því að hafa samband 

við vini og kunningja að eigin frumkvæði:  

...ég  fór að hringja í fólk og fór að passa að mæta... þetta stóð alveg í svona tvo 

mánuði, ef fólk er orðið vant því að maður taki þátt... þá er alltaf hringt í mann... og 

þá var ég allt í einu aftur komin með félagslíf... [Viðmælandi 1]. 

 

4.5. Samantekt 

Niðurstöður sýndu að allir viðmælendur höfðu upplifað vanlíðan bæði andlega og 

líkamlega þegar bólgusjúkdómurinn var sem verstur. Þeir lýstu mikilli félagslegri skerðingu í 

veikindunum sem hafði áhrif á lífsgæði þeirra. Fram kom að öllum þátttakendum hafði létt við 

að fá stóma og vera þar með laus við verki og vanlíðan sem fylgdu bólgusjúkdómnum. 

Þakklæti kom sterkt fram í viðtölunum þar sem viðmælendur lýstu því sem hreinni lífsgjöf 

þegar þeir fengu stómað. Í viðtölunum kom þó fram að ýmis vandamál eða hömlur í daglegu 

lífi eru tengdar því að vera með stóma. Ánægja með stuðning frá vinum og fjölskyldum var 

greinileg og einnig voru þátttakendur ánægðir með jafningjafræðslu frá Stómasamtökunum 

Íslands. Almenn ánægja var með fræðslu og stuðning frá fagfólki en þó komu fram ýmsar 

ábendingar um hvað betur mætti fara í fræðslu. Aðlögunin að því að hafa stóma var afar  
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einstaklingsbundin. Almennt þótti þátttakendum erfitt  að horfa á stómað í fyrsta sinn. Ýmis  

konar vandamál og kvillar komu upp hjá þátttakendum og notuðu þeir ýmis bjargráð til að 

leysa þau. 
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5. Kafli 

Umfjöllun um niðurstöður 

 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður sem kynntar voru í fjórða kafla og þær 

bornar saman við fyrri rannsóknir um viðfangsefnið og fræðilegt efni sem rannsakendur hafa 

kynnt sér. Umfjöllunin skiptist eftir þeim þremur meginþemum og undirþemum sem fram 

komu í greiningarlíkaninu í kafla fjögur.  

 

5.1.  Að fá stóma í kjölfar bólgusjúkdóma í meltingarvegi 

Það var sameiginlegt hjá öllum þátttakendunum að þeir lýstu einkennum 

bólgusjúkdómsins sem mikilli líkamlegri og andlegri vanlíðan þegar verstu köstin stóðu yfir. 

Líkamleg einkenni eins og miklir verkir, niðurgangur, blóðmissir, ógleði og lystarleysi voru 

sameiginleg hjá þátttakendum. Þessari miklu líkamlegu vanlíðan fylgdi mikill slappleiki, 

orkuleysi, og andleg vanlíðan sem skerti lífsgæði þeirra. Þetta samræmist rannsókn Larson og 

félaga (2008)  þar sem fram kemur að ýmsir þættir tengdir sjúkdómnum eru erfiðir, eins og 

versnandi sjúkdómsástand, þreyta, verkir, slen og tilfinningaleg vanlíðan. Í ofangreindri 

rannsókn kemur fram að einstaklingarnir tala um skert lífsgæði og tilfinningalega vanlíðan í 

tengslum við  versnun á sjúkdómnum. 

Fram kom hjá öllum þátttakendum rannsóknarinnar að þeir upplifðu miklar hömlur og 

félagslega skerðingu í tengslum við slæm einkenni sjúkdómsins sem hafði áhrif á lífsgæði 

þeirra. Tíð og erfið hægðalosun verkir og slappleiki settu þátttakendum hömlur í að taka þátt í 

félagslífi og ferðalögum. Þeir misstu mikið úr skóla eða vinnu þurftu að halda sig heima við 

eða dvelja um skemmri eða lengri tíma á sjúkrahúsi þegar verstu köstin stóðu yfir. Þetta 

samræmist að nokkru því sem fram kemur í  rannsókn Schneider og Fletcher (2008) þar sem 

þátttakendur tala um að þeir geti ekki tekið þátt í athöfnum daglegs lífs vegna sjúkdóms síns.  
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Hluti vandans voru áhyggjur yfir tíðri hægðalosun og notkun almenningssalerna. Þátttakendur 

upplifðu sig orkulausa og hafði það áhrif á athafnir daglegs lífs. Einfaldar athafnir daglegs lífs 

gátu jafnvel virst sem óyfirstíganleg hindrun. Einnig kemur fram hjá Larson og félögum 

(2008) að þátttakendur þeirrar rannsóknar áttu í vanda með að stunda skóla eða vinnu.  

Fram kom í rannsókninni að það var sameiginlegt hjá öllum þátttakendunum hve 

mikill léttir það var þegar þeir fengu stómað og að losna þar með við verki og vanlíðan sem 

fylgdi slæmum köstum bólgusjúkdómsins. Mikill feginleiki kom fram í viðtölunum yfir að 

geta aftur tekið þátt í daglegu lífi, vera ekki lengur félagslega einangraður og að vera laus við 

þær miklu hömlur sem bólgusjúkdómurinn hafði á líf þeirra. Tengdist það meðal annars því 

að þurfa ekki lengur að vera sífellt að huga að hvar næsta salerni væri eins og þegar köstin 

stóðu yfir og að vera laus við líkamlegu einkennin eins og verki og orkuleysi. Þeir lýstu miklu 

þakklæti yfir að vera á lífi og sögðu ýmist að þeir hefðu fengið lífið til baka eða að það hefði 

verið hrein lífsbjörg að fá stómað. Samræmast þessar niðurstöður því sem fram kemur hjá 

Carlson og fleirum (2001) að aðdragandi og ástæður stómaaðgerða virðast hafa töluverð áhrif 

á upplifun fólks á lífsgæðum. Þeir rannsökuðu áhrif stómaísetningar á einstaklinga með 

bólgusjúkdóm í meltingarfærum og kom fram að þar sem einstaklingarnir höfðu gengið í 

gegnum miklar þjáningar vegna einkenna sjúkdómsins og að þau dvínuðu í kjölfar 

stómaísetningarinnar virtist stómað vera þeim léttir. Einnig kemur fram í rannsókn Persson og 

Hellström (2002) að tveir þátttakendur sem voru með bólgusjúkdóm í meltingarvegi og höfðu 

fengið stóma, tala um að þeir væru frjálsari með að fara í verslunarferð því þeir þurfa ekki 

legur að vera sífellt að huga að hvar næsta salerni er. Svipaðar niðurstöður koma fram í 

rannsókn Karadag og félaga (2003) en eftir stómaísetningu upplifa aðeins 8,3% 

garnastómaþegana vandamál tengdu ferðalögum samanborið við að 75% upplifa þess konar 

vanda áður en þeir fengu stóma. Rannsakendur álykta út frá þessum niðurstöðum að lífsgæði  
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einstaklinga með erfiða bólgusjúkdóma í meltingarvegi séu mun betri eftir að þeir fá stóma, 

en taka ber þessum ályktunum með varúð þar sem í þessari rannsókn voru einungis fimm 

þátttkendur. 

 

5.2. Stuðningur og fræðsla til stómaþega 

Allir þátttakendur lýstu ánægju með stuðning frá fjölskyldu og vinum og fram kom að 

fjölskyldan beitti ýmsum bjargráðum til stuðnings. Viðmælendur töluðu einnig um góðan 

stuðning frá mæðrum sínum. Þetta samræmist að nokkru því sem sagt er frá í rannsókn 

Nugent og félaga (1999) þar sem fram kemur að flestir þátttakendur fengu góðan stuðning frá 

maka og fjölskyldu. Þar sem þátttakendur rannsóknar okkar voru ungt fólk og fæstir voru í 

sambandi eða með maka þegar þeir fengu stómað, þá voru í stað maka, mæður og nánasta 

fjölskylda helstu stuðningsaðilar þessa unga fólks.  

Allir þátttakendur lýstu jákvæðri upplifun af fræðslu og stuðningi frá fagfólki. Þeim 

fannst mikilvægt að það var alltaf einhver til staðar sem gat svarað spurningum þeirra og þeim 

fannst viðmót og umönnun starfsfólksins mjög góð. Samræmist þetta því sem fram kemur 

víða í rannsóknum að fræðsla og stuðningur fagfólks til þessa hóps er mjög mikilvægur 

(Karadag, 2003; Persson, 2005; Simmons, 2007). Þátttakendur voru sérstaklega ánægðir með 

góða fræðslu og eftirfylgni frá stómahjúkrunarfræðingi sem þeir gátu alltaf leitað til ef upp 

komu vandamál í tengslum við stómað. Samræmist það því sem kemur fram hjá Karadag og 

félögum (2003) og Nugent og félögum (1999) að góð eftirfylgni og ráðgjöf frá 

hjúkrunarfræðingum eða stómasérfræðingum er nauðsynleg og að slík eftirfylgni myndi leiða 

til betri lífsgæða fyrir þennan hóp. 

Fram kom hjá viðmælendum að þeim fannst þeir fá góðan stuðning og fræðslu frá 

Stómasamtökum Íslands. Viðmælendur töluðu um hve gott hefði verið að sjá jafningja á sama  
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aldri sem höfðu náð að aðlagast stómanu vel og fengu þannig nýja sýn á líf með stóma. 

Samræmist þetta því sem fram kemur hjá Black (2004) að bresku stómasamtökin leggja 

áherslu á að sjúklingar sem fara í aðgerð og fái stóma, aðlagist nýrri líkamsímynd og lífinu 

fyrr ef þeir fá stuðning frá aðilum innan stómasamtakanna. Álykta má út frá þessum 

niðurstöðum að lykil atriði sé fyrir unga stómaþega að fá jafningjafræðslu þá er Stómasamtök 

Íslands bjóða upp á til að skjótari aðlögun sé náð, varast ber þó að alhæfa út frá 

niðurstöðunum þar sem einungis fimm þátttakendur tóku þátt í rannsókninni.                  

Þó svo að allir viðmælendur hafi lýst ánægju sinni með fræðslu og þjónustu frá 

fagfólki, komu ábendingar frá þeim um hvað hefði mátt betur fara í fræðslu og stuðningi á 

sjúkrahúsinu. Samræmist þetta því sem stómaþegar í rannsókn Persson og félaga (2005) lýsa, 

að ýmsu væri ábótavant í meðferð þeirra og að sérstaklega þurfi að huga að úrbótum varðandi 

upplýsingagjöf. Bæta þyrfti ráðgjöf til stómaþega um hin ýmsu vandamál sem upp kunna að 

koma varðandi þessa miklu breytingu í lífi þeirra. Fram kom ábending um að stuðningsteymi 

þyrfti að vera til staðar sem kæmi, án þess að óska þyrfti sérstaklega eftir því. Er það í 

samræmi við það sem Hafdís Skúladóttir (2007) segir í grein sinni að mikilvægt sé að  fræðsla 

sé samstarfsverkefni þeirra fagaðila sem sinna sjúklingnum eins og lækna, hjúkrunarfræðinga, 

sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa, næringarráðgjafa, félagsráðgjafa, sálfræðinga og fleiri. Einnig kom 

fram að þörf væri á skriflegum upplýsingum  til að lesa í rólegheitum, þar sem stundum gæti 

verið erfitt að meðtaka munnlegar upplýsingar. Það samræmist einnig því sem kemur fram í 

grein Hafdísar að mikilvægt sé að sjúklingar fái skriflegar upplýsingar því hætta sé á að 

munnlegar upplýsingar komist síður til skila í heilu lagi og geti frekar gleymst en skriflegar 

upplýsingar. 
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5.3.  Aðlögun  

Þegar viðmælendur voru spurðir út í hvernig þeim gekk í aðlöguninni fyrstu dagana 

eftir að þeir fengu stómað,  lýstu þátttakendur erfiðleikum við að horfa á stómað í fyrsta sinn. 

Einstaklingsbundið var hvernig sú upplifun var en þátttakendur voru með lýsingar á borð við 

að það hafi verið hræðilegt, en aðeins einn þátttakandinn átti sérstaklega erfitt með að aðlagast 

því að horfa á stómað. Einnig kom fram hjá þátttakendum að kvíði var tengdur því að sjá 

stómað í fyrsta sinn. Fram komu lýsingar hjá þátttakendum þar sem sjá má að sjálfsmyndin 

hafi verið mjög brotin í tengslum við breytta líkamsímynd. Niðurstöður úr rannsókn  Karadag 

og félaga (2003) styðja þetta en þar er talað um að stómaþegar geti fundið fyrir djúpstæðum 

andlegum áhrifum vegna breyttrar líkamsímyndar og skertrar sjálfsmyndar. Í rannsókn sem 

Persson og Hellström (2002) gerðu, kemur fram að allir þátttakendur rannsóknarinnar tala um 

að þeir fylltust óbeit og fengu áfall, sérstaklega við að sjá stómað í fyrsta sinn. 

Viðmælendur lýstu því að ýmis vandamál og kvillar tengdir stómanu hefðu komið upp 

í aðlögunarferlinu, svo sem leki og húðerting, sem þeim gekk mis vel að glíma við og jafnvel 

komi stöku sinnum fyrir enn í dag að leki. Þetta samræmist því sem fram kemur í rannsóknum 

að leki og húðerting eru algeng vandamál vegna stómans. Í rannsókn Richbourg og félaga 

(2007) kemur fram að helstu vandamál  tengd stómanu voru húðerting (76%), leki (62%), lykt 

(59%). Fram kom þó hjá öllum viðmælendum í rannsókn okkar að þeir töldu lykt ekki vera 

vandamál. 

Fram kom hjá viðmælendum að hluti af aðlöguninni væri að finna rétta stómabúnaðinn 

og eftir að því væri náð væru flest vandamál leyst. Þetta er í mótsögn við niðurstöður 

rannsóknar Robertson og félaga (2005) þar sem fram kemur að fylgikvillar tengdu stómanu 

batni ekki með tímanum. Þó kemur fram í rannsókn Robertson og félaga, að ef lítill eða engin  
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vandi hafi verið með stómabúnaðinn í byrjun, hafi það haldið áfram að vera vandalaust og er 

það í samræmi við það sem hluti viðmælenda í þessari rannsókn segir. 

  Fram kom hjá viðmælendum að þrátt fyrir að hafa fengið fræðslu hjá 

næringarfræðingi á meðan á sjúkrahúsdvöl stóð þurftu þeir að prófa sig áfram í mataræði til 

að fyrirbyggja loftmyndanir, meltingaróþægindi og stíflur. Þetta er í samræmi við það sem 

fram kemur hjá Whitney o.fl. (1994) að eftir stómaaðgerðir er fólki ráðlagt venjulegt 

mataræði en að sumar fæðutegundir hafi þó áhrif á meltinguna, valdi niðurgangi, vindgangi 

og öðrum óþægindum. Þessi viðbrögð séu einstaklingsbundin og þurfi stómaþegarnir sjálfir 

að læra inn á líkama sinn og bera kennsl á þær fæðutegundir sem valda óþægindum.  

Fram kom að allir þátttakendur okkar rannsóknar höfðu náð góðri aðlögun en einungis 

einum þátttakenda fannst þetta enn hamlandi og að stöku sinnum kæmu upp stíflur í tengslum 

við mataræðið. Er það að nokkru í samræmi við það sem fram kemur hjá Karradag og 

félögum (2003) að sumir upplifi vandamál í tengslum við mataræðið en flestir aðlagist því 

með tímanum. Ekkert kom þó fram um stíflur í þeim rannsóknum sem skoðaðar voru og er 

það í ósamræmi við það sem fram kom hjá einum viðmælanda okkar.  

Í tengslum við sjálfsímynd komu fram ýmsar hugleiðingar hjá viðmælendum um 

hverjum og hvernig ætti að segja frá og sýna stómað. Kom þar fram að þeir földu stómað með 

víðum klæðnaði í byrjun. Allir þátttakendur rannsóknarinnar upplifðu einhverskonar hömlur 

við að nota almenningsklefa á íþrótta- eða sundstöðum í byrjun vegna viðbragða frá fólki og 

fyrst eftir aðgerðina hafi sjálfsmynd þeirra verið brotin. Aðlögun virtist þó hafa gengið 

ágætlega hjá öllum en gekk þó mis hratt fyrir sig. Virðist sem aðlögun hafi gengið seinna fyrir 

sig hjá stómaþegum sem höfðu stuttan aðdraganda að aðgerðinni. Þeir höfðu verið frískir en 

fengið afar svæsið kast sem endaði með bráðaaðgerð. Ekkert fannst í rannsóknum um hvort  
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aðlögun að stómanu geti verið erfiðari ef um bráðaaðgerð er að ræða en Persson og Hellstöm 

(2002) segja frá í rannsókn sem gerð var á stómaþegum 6-12 vikum eftir stómaísetningu að 

það hafi haft neikvæð áhrif á lífsgæði þeirra að fá stóma og nefndu til dæmis lélegri 

sjálfsmynd og sjálfsöryggi. Aðlögunin gagnvart stómanu hafi þó verið tiltölulega fljót eftir að 

heim var komið þó þeir glímdu áfram við mikið breytta sjálfsmynd. Vella og félagar (2007) 

komast að sömu niðurstöðu í heimildarsamantekt sinni en þar kemur fram að aðlögunin að því 

að fá stóma geti verið erfið en að flestir aðlagist því vel og öðlist góð lífsgæði. 

Sameiginlegt var með öllum þátttakendum að þeir veltu mikið fyrir sér hvernig ætti að 

segja frá stómanu, hverjir þyrftu að vita um stómað og hverjir ekki. Einungis einn þátttakandi 

sagði opinskátt frá stómanu og uppskar margs konar viðbrögð, sum hver ljót. Aðrir 

þátttakendur sögðu aðeins útvöldum frá stómanu og nefndu meðal annars að fólk kæmist að 

þessu ef það þyrfti að komast að þessu. Samræmist þetta að hluta til því sem fram kemur hjá 

Persson og Hellström (2002) að stómaþegar velti mikið fyrir sér hverjum og hvernig eigi að 

segja frá stómanu, og að margir segi bara útvöldum frá því. Ekki komu fram slæm viðbrögð 

fólks í rannsókn Persson eins og einn viðmælandi okkar rannsóknar talar um.  

 Allir þátttakendur rannsóknarinnar upplifðu einhverskonar hömlur við að nota 

almenningsklefa á íþrótta- eða sundstöðum í byrjun. Fram kom að eitt sé að sýna stómað 

einhverjum sem er nákominn og annað að sýna það í almenningsklefum. Aðeins einn 

þátttakandi hefur ekki enn treyst sér til að fara í sund, en segir þó að það muni koma að því.. 

Allir upplifðu að viðbrögð fólks gætu verið óþægileg og nefndu að það gæti stafað af 

þekkingarleysi frekar en fordómum, en fæstir höfðu látið það aftra sér við að fara í 

almenningsklefa. Þetta samræmist því sem fram kemur hjá Persson og Hellström (2002), að 

þátttakendur gátu ekki hugsað sér að fara í sund eða gufu nokkrum vikum eftir aðgerð og  
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tjáðu að ein helsta ástæðan væri sú að þeir vildu forðast að afklæðast innan um annað fólk, þó 

má búast við að þessi viðkvæmni minnki með tímanum. 

Viðmælendur lýstu því að þeir hafi klæðst víðum fötum í byrjun til að fela stómað, 

þeir áttuðu sig þó fljótt á því að stómað sæist ekki þó að þeir klæddust hefðbundnum fatnaði. 

Þessar niðurstöður eru samhljóma rannsóknarniðurstöðum Persson og Hellström (2002), þar 

sem þátttakendur óttast að stómapokinn sé sýnilegur en flestar kvennanna í þeirri rannsókn 

kjósa víð föt til að fyrirbyggja að stómapokinn sé sýnilegur.  

Aðeins einn viðmælandi í rannsókn okkar sagðist alltaf hafa haft áhyggjur yfir að 

pokinn sæist ef eitthvað væri komið í hann og losar því oftar úr honum yfir daginn og að 

minnsta kosti einu sinni á nóttunni. Þetta samræmist því sem fram kemur hjá Nugent og 

félögum (1999) að þátttakendur rannsóknar þeirra óttuðust útbungun á poka og að hann væri 

sýnilegur undir fötum. Einnig því sem kemur fram hjá Robertson o.fl. (2005) að um það bil 

50% garnastómaþega í rannsókn þeirra hafi þurft að tæma pokann á nóttunni. 

 Fram komu áhyggjur hjá viðmælendum yfir að lifa kynlífi í fyrsta skipti eftir 

aðgerðina vegna stómans og komu fram lýsingar á borð við það að þeir upplifðu sig ekki 

aðlaðandi og töluðu þeir um að þetta hafi verið erfitt í byrjun. Samræmist þetta því er kemur 

fram í heimildasamantekt Dubinsky o.fl. (2007). Þar kemur meðal annars fram að 

einstaklingar sem ekki eru í föstu sambandi og þurfa að fara í stómaaðgerð muni líklega velta 

því fyrir sér hvort stómað hafi hamlandi áhrif varðandi ný og náin sambönd. Rannsókn 

Persson og Hellström (2002) styður þetta einnig, en þar er talað um að þátttakendur upplifa 

sig ekki aðlaðandi og það hafi áhrif á kynlífið. Rannsakendur telja að viðkvæmni stómaþega 

við að sýna stómað og segja frá því geti gefið vísbendingar um að stómaþegar upplifi 

sjálfsmynd og líkamsímynd sína brotna fyrst eftir aðgerðina en taka ber frekari ályktunum 

með varúð þar sem í þessari rannsókn voru einungis fimm þátttkendur. 
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Viðmælendur notuðu allir ýmis konar bjargráð, til dæmis nefndu allir jákvæðni sem 

bjargráð, sumir notuðu grín, meðan aðrir ákváðu að „kýla á þetta“ í tengslum við að aðlagast 

stómanu sem fyrst. Viðmælendur töluðu um hvernig þeir sýndu eigið frumkvæði til að koma 

sér út í félagslíf að nýju, með því að hafa samband við vini og kunningja. Fáar rannsóknir 

fundust sem hafa kannað hvaða bjargráð einstaklingar nota sem fengið hafa stóma. Flestar 

rannsóknir í tengslum við stóma virðast einblína á vandamál í aðlögun og kvilla tengdu 

stómanu. Rannsakendur telja að áhugavert gæti verið að gera rannsókn um þau bjargráð sem 

stómaþegar nota í aðlögunarferlinu. Rannsakendur telja að jákvæðni sé stór þáttur í 

aðlögunarhæfni einstaklinga almennt og að hún hafi átt stóran þátt í góðri aðlögun þátttakanda 

rannsóknarinnar en varast ber þó alhæfingar út frá niðurstöðum vegna þess hve fáir 

þátttakendur voru. 

 

5.4. Samantekt  

Niðurstöður voru bornar saman við rannsóknir og annað fræðilegt efni sem tengist 

lífsgæðum fólks með bólgusjúkdóma í meltingarvegi og hins vegar lífsgæðum, aðlögun og 

fræðslu til stómaþega. Niðurstöður sýndu að erfið veikindi vegna bólgusjúkdóma í 

meltingarvegi skertu lífsgæði þátttakenda verulega og að lífsgæði þeirra voru mun betri eftir 

að þeir voru komnir með stóma og voru lausir úr viðjum verkja, vanlíðunar og félagslegrar 

skerðingar sem fylgdi sjúkdómi þeirra. Þátttakendur upplifðu erfiðleika við að takast á við 

stómað í byrjun en einstaklingsbundið var hve erfið sú upplifun var en fram kom hjá hluta 

þátttakenda að sjálfsmyndin hafi verið mjög brotin í tengslum við breytta líkamsímynd. 

Þátttakendur náðu þó góðri aðlögun og sátt við stómað. Niðurstöður gáfu vísbendingu um að 

sá léttir sem fylgdi því að vera laus við veikindin eigi stóran þátt í því hve vel þátttakendur 

höfðu aðlagast breyttu lífsmunstri og voru sáttir. Almenn ánægja var með þá fræðslu sem í  
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boði var hjá fagfólki. Þó kom fram að atriði eins og skriflegar upplýsingar hafi vantað og ef til 

vill enn meiri teymisvinnu sérfræðinga.   
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6. Kafli 

Notagildi rannsóknar og tillögur að framtíðarrannsóknum 

 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir takmörkunum rannsóknarinnar. Notagildi 

rannsóknarinnar fyrir hjúkrun, hjúkrunarstjórnun, hjúkrunarmenntun og hjúkrunarrannsóknir. 

Settar eru fram hugmyndir rannsakenda um frekari rannsóknir í framtíðinni á efni tengdu 

viðfangsefni verkefnisins. 

 

6.1. Takmarkanir rannsóknarinnar 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar telja rannsakendur vera reynsluleysi sitt í 

rannsóknarvinnu. Rannsakendur eru að gera sína fyrstu rannsókn og hafa litla reynslu í 

viðtalstækni og gagnagreiningu. Einnig kemur til stuttur tími sem er til gagnaöflunar og 

úrvinnslu gagna. Rannsakendur telja að ójafnt hlutfall kynja geti hugsanlega haft áhrif á 

niðurstöður rannsóknarinnar en hópurinn samanstendur af 4 konum og einum karlmanni. Líta 

má á að stærð úrtaksins sé einnig takmarkandi þáttur, þar sem þátttakendur eru einungis fimm 

talsins og er því ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum. Þó niðurstöður rannsóknarinnar 

séu einungis byggðar á reynslu þeirra einstaklinga sem þátt tóku í rannsókninni má líta á 

niðurstöðurnar sem mikilvægar vísbendingar um að lífsgæði fólks með bólgusjúkdóma í 

meltingarvegi batni til muna eftir að þeir hafa fengið stóma,  sem gefur tilefni til frekari 

rannsókna á þessu sviði. 

 

6.2. Notagildi fyrir hjúkrun 

Rannsakendur telja að þær niðurstöður sem fengust við gerð þessarar rannsóknar geti 

nýst innan hjúkrunar. Mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað um hve fræðsla og 

stuðningur er stór þáttur í aðlögun stómaþega jafnt frá fagfólki sem og öðrum. Má þar  
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sérstaklega nefna vægi stómahjúkrunarfræðinga sem hafa sérþekkingu á málefnum 

stómaþega. Hjúkrunarfræðingar gætu nýtt niðurstöðurnar til að fræða einstaklinga með 

bólgusjúkdóma í meltingarvegi, sem eru á leið í aðgerð þar sem setja á stóma. Hafa má þar í 

huga niðurstöður sem sýndu að það var mikill léttir og aukin lífsgæði þegar stómað var komið 

þrátt fyrir ýmsa erfiðleika í aðlögunarferlinu. Til að bæta enn frekar fræðslu ætti að leggja 

áherslu á að stómaþegar fái skriflegar upplýsingar og að teymi sérfræðinga sé til staðar sem 

stuðningur. Einnig skiptir máli að heilbrigðisstarfsfólk hugi að því hve erfitt er fyrir unga 

einstaklinga að fá stóma í tengslum við breytta líkamsímynd. Í því sambandi er mikilvægt að 

hjúkrunarfræðingar hugi að því hve jafningjafræðsla frá einstaklingum innan Stómsamtaka 

Íslands var einstaklingum rannsóknarinnar mikilvæg. 

 

6.3. Notagildi fyrir hjúkrunarstjórnun 

Niðurstöður rannsóknarinnar geta nýst stjórnendum til að þróa betri og markvissari  

þjónustu fyrir stómaþega. Að þeir tryggi að teymi sérfræðinga sé til staðar til stuðnings 

þessum einstaklingum þegar þeir fara í aðgerð og fá stóma. Stjórnendur gætu nýtt sér 

niðurstöðurnar með það að markmiði að tryggja að farið sé eftir verkferlum/hjúkrunarferlum á 

meltingarfæra skurðdeildum sem tryggir að stómaþegar fái alla þá fræðslu, stuðning og 

eftirfylgni sem þeim stendur til boða, fyrir aðgerð og í aðlögun sinni að stómanu. Að þar komi 

fram að þeir hafi fengið skriflegar upplýsingar, haft hafi verið samband við Stómasamtökin til 

að fá heimsókn frá þeim, að þeim hafi verið boðin ráðgjöf frá sálfræðingi, félagsráðgjafa, 

næringarfræðingi og að stómahjúkrunarfræðingur hafi frætt einstaklinginn. Einnig að 

aðstandendur hafi fengið fræðslu um stómað og áhrif þess á breytta líkamsímynd og andlega 

líðan stómaþegans. 
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6.4. Notagildi fyrir hjúkrunarmenntun 

Niðurstöður þessarar rannsóknar má nýta til kennslu í heilbrigðisdeild, til að upplýsa 

verðandi hjúkrunarfræðinga um hvaða áhrif það hefur á líðan einstaklinga að fá stóma í 

kjölfar bólgusjúkdóma í meltingarvegi. Meðal annars varðandi breytta sjálfsmynd og andlega 

líðan og þá niðurstöðu rannsóknarinnar að mikill léttir var að fá stóma í kjölfar erfiðra 

veikinda. Rannsóknin gæti þannig aukið áhuga hjúkrunarfræðinema á þessu málefni. Einnig 

gætu niðurstöðurnar nýst starfandi hjúkrunarfræðingum til að auka þekkingu þeirra á 

málefnum stómaþega.  

 

6.5. Notagildi fyrir hjúkrunarrannsóknir 

Þessi rannsókn er góð viðbót við þá þekkingu sem fyrir er um málefnið. Ekki hefur 

verið gerð sambærileg rannsókn hér á landi svo vitað sé. Rannsóknin getur verið hvatning til 

frekari rannsókna á þessu sviði í þeim tilgangi að bæta þjónustu við einstaklinga sem fengið 

hafa stóma í kjölfar bólgusjúkdóma í meltingarvegi. 

 

6.6. Tillögur um framtíðarannsóknir 

Þar sem lítið hefur verið rannsakað um málefni stómaþega teljum við fulla þörf á 

frekari rannsóknum. Tillögur rannsakenda að framtíðarrannsóknum eru því eftirfarandi: 

 Sambærileg eigindleg rannsókn með stærra úrtaki.  

 Megindleg rannsókn á vandamálum í aðlögunarferlinu. 

 Megindleg rannsókn á líðan og lífsgæðum stómaþega. 

 Eigindleg rannsókn sem fram færi á fyrstu mánuðum eftir stómaísetningu og skoðaði 

aðlögunarferli stómaþegans. 
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 Sambærileg eigindleg rannsókn þar sem úrtakið er stómaþegar sem ekki eru félagar 

innan Stómasamtaka Íslands. 

 

6.7. Samantekt 

Rannsakendur telja niðurstöður þessarar rannsóknar geta haft hagnýtt gildi fyrir 

hjúkrunarfræðinga, stjórnendur í hjúkrun, hjúkrunarmenntun, og hjúkrunarrannsóknir. Við 

teljum það vera verðugt viðfangsefni fyrir hjúkrunarfræðinga að stuðla að frekari rannsóknum 

á efninu og settum við því fram nokkrar tillögur að framtíðarrannsóknum. 
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Lokaorð 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna lífsgæði fólks sem fengið hafði stóma vegna 

bólgusjúkdóma í meltingarvegi, einnig að kanna stuðning og fræðslu sem veittur var og 

hvernig aðlögun að stómanu hefði gengið. Aðferðafræði rannsóknarinnar var eigindleg og 

rannsóknargagna var aflað með hálf stöðluðum viðtölum. Þátttakendur voru fimm 

einstaklingar á aldrinum 24-34 ára sem höfðu verið með bólgusjúkdóm í meltingarvegi. Við 

greiningu gagna var notuð Grunduð kenning og komu fram þrjú meginþemu sem þátttakendur 

áttu sameiginleg: Að fá stóma í kjölfar bólgusjúkdóma í meltingarvegi; Stuðningur og fræðsla 

til stómaþega; Aðlögun. Hvert þema samanstóð af 2-4 undirþemum. Sameiginlegt þema sem 

sem var lýsandi fyrir upplifun flestra þátttakenda var: Að fá stóma er hrein lífsgjöf: Lífsgæði 

einstaklinga með bólgusjúkdóma í meltingarvegi. Helstu takmarkanir rannsóknarinnar voru 

reynsluleysi rannsakenda í rannsóknarvinnu, að þátttakendur voru aðeins fimm talsins og sá 

stutti tími sem var til öflunar gagna og úrvinnslu þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar eru að 

miklu leiti í samræmi við fyrri rannsóknir á efninu en lítið fannst þó af rannsóknum þar sem 

skoðað var hvort lífsgæði fólks með bólgusjúkdóm í meltingarvegi breyttust eftir að þeir 

fengu stóma. Fram kom að þátttakendur upplifðu erfiðleika við að takast á við stómað í byrjun 

en náðu góðri aðlögun og sátt við stómað og voru almennt sáttir við þá fræðslu og stuðning 

sem þeir fengu frá fagfólki. Einnig kom fram að þátttakendum var mjög létt eftir að þeir fengu 

stóma og lífsgæði þeirra voru mun betri er þeir voru lausir úr viðjum verkja, vanlíðunar og 

fálagslegrar skerðingar sem fylgdi sjúkdómi þeirra. Rannsakendur  vonast til að þær 

niðurstöður sem fengust við gerð þessarar rannsóknar geti nýst til að auka þekkingu 

heilbrigðisstarfsfólks og ekki síður almennings á málefninu þar sem mikill þekkingarskortur 

virðist vera hjá almenningi í þjóðfélaginu um hvað stóma er og líklegt að það hafi áhrif á líðan 

og aðlögun stómaþega.  
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Fylgiskjal 3 - Bréf til Stómasamtaka Íslands 

Sæll Jón 

  

Við undirritaðar erum  4. árs hjúkrunarnemar í Reykjanesbæ, sem stundum fjarnám frá 

Háskólanum á Akureyri.  

Ástæða þess að við höfum samband er að við erum að fara af stað í rannsóknarvinnu, tengdu 

lokaverkefni  okkar í hjúkrunarfræðum sem á að fjalla um líðan og lífsgæði yngra fólks sem 

hefur fengið stóma. 

Í gegn um vinnu okkar með náminu og í klínísku námi okkar höfum við orðið varar við að 

stómaþegum gengur misvel að aðlagast því að fá stóma og þar með nýrri líkamsmynd sinni. 

Ýmsar spurningar hafa vaknað í hugum okkar og umræður spunnist okkar á milli hvernig 

lífsgæði og líðan stómaþega séu og hvernig gengur að aðlagast. Ávinningur af rannsókninni er 

að þarna myndi opnast umræða um lífsgæði og aðlögun þessarra einstaklinga, hvað betur má 

fara og hvað hefur heppnast vel í hjúkrun þeirra. 

Við höfum hugsað okkur að taka viðtöl við 4-6 einstaklinga sem væru e.t.v. á aldrinum 20-40 

ára. Okkur var bent á það af kennurum okkar í faginu að leita til ykkar hjá Stómasamtökunum 

um viðmælendur þar sem samtökin séu öflug og þar séu vonandi einhverjir félagsmenn sem 

gætu haft áhuga á að aðstoða okkur með því að veita viðtal. Viðtölin færu fram í janúar eða 

febrúar á næsta ári. Hvert viðtal myndi taka u.þ.b. klukkutíma og yrði tekið upp.  Að 

sjálfsögðu er fullum trúnaði heitið við svona vinnu og nöfn kæmu hvergi fram. Við höfum 

mjög færa leiðbeinendur til að aðstoða okkur við þessa vinnu, þær Elísabet Hjörleifsdóttur og 

Söru Dögg Pétursdóttur, sem báðar eru kennarar við heilbrigðisdeild HA. 

Til að byrja með þætti  okkur vænt um að fá svar frá þér um hvort þú teljir þetta mögulegt og 

þá myndum við í framhaldinu ákveða hvernig við myndum biðja/fá einstaklinga með í þetta 

verkefni.  

  

Bestu kveðjur 

Guðlaug Gunnarsdóttir  

Margrét Ingiþórsdóttir 

Þóra Gunnarsdóttir 



68 

Fylgiskjöl 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

 

Fylgiskjal 4 – Kynningarbréf til þátttakenda 

 

 

Kynningarbréf 

 
Lífsgæði stómaþega fyrir og eftir aðgerð 

 

Ábyrgðarmenn rannsóknar: Elísabet Hjörleifsdóttir dósent og Sara Dögg Pétursdóttir 

lektor, við Háskólann á Akureyri. 

 

Ágæti viðtakandi 

 

Efni þessa bréfs er að leita til þín um þátttöku í rannsókn.Við undirritaðar Guðlaug 

Gunnarsdóttir, Margrét Ingiþórsdóttir og Þóra Gunnarsdóttir nemar á fjórða ári í 

hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri erum að vinna að lokaverkefni okkar til B.Sc. gráðu 

sem fjallar um lífsgæði stómaþega fyrir og eftir aðgerð. Leiðbeinandi okkar er Elísabet 

Hjörleifsdóttir dósent og með henni er Sara Dögg Pétursdóttir lektor, við Háskólann á 

Akureyri. 

 

Kynning á rannsókn og markmið rannsóknar: 

 Markmið með þessari rannsókn er að fá innsýn inn í hugarheim og reynslu 

einstaklinga sem hafa fengið stóma í kjölfar ristilssjúkdóms (Crohn´s eða Colitis). 

Væntanlegur ávinningur af rannsókninni felst í að bæta við þá þekkingu sem nú þegar er til 

staðar og koma með tillögur til úrbóta. Von okkar er sú að með þessari rannsókn sé hægt að 

auka skilning heilbrigðisstarfsfólks á líðan og væntingum þessa hóps. Þannig fáist mikilvægar 

viðbótarupplýsingar til bættrar þjónustu til stómaþega, sem nýtist í heilbrigðiskerfinu, fyrir 

félagsmenn í Stómasamtökum Íslands og verðandi stómaþega. Rannsóknin getur gefið 

hugmynd um hvort lífsgæði þessara einstaklinga batni við að fá stóma en það eru mikilvægar 

upplýsingar til verðandi stómaþega.      

Því er það einlæg ósk okkar að fá þig til samstarfs við okkur og fá að heyra hvað þú hefur til 

málanna að leggja. Þátttaka þín yrði okkur mikils virði.  

 

Fyrirkomulag rannsóknarinnar: 

 Rannsóknin fer þannig fram: Að fengnu samþykki þínu tekur ein okkar viðtal sem 

tekur um eina klukkustund. Viðtalið verður tekið upp á segulband og skráð niður orðrétt 

seinna meir.  Þú verður spurð/ur um upplifun þína af því að fá stóma og hvernig hefur gengið 

að aðlagast því. Þér er frjálst að koma með athugasemdir og ábendingar um hvað betur má 

fara hjá heilbrigðistarfsfólki í þessu ferli. 

  

Ávinningur/áhætta: 

 Helsti ávinningur af þessari rannsókn er fólginn í því að þátttakendur fá tækifæri til að 

tjá líðan sína og um hvernig það hefur haft áhrif á daglegt líf og lífsgæði þeirra að fá stóma. 

Helsta áhætta er fólgin í því að með spurningum sínum geti rannsakendur vakið upp 



69 

Fylgiskjöl 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

tilfinningar og spurningar hjá þátttakendum sem þeir geta ekki brugðist við eða svarað. 

Rannsakendur munu leggja sig alla fram við að sýna nærgætni og leita má til ábyrgðarmanns 

rannsóknarinnar sem hefur reynslu og þekkingu af viðtölum við einstaklinga sem greinst hafa 

með mismunandi sjúkdóma. 

 

Hver er réttur þinn: 

 Þú tekur þátt í rannsókninni af fúsum og frjálsum vilja, þú getur hætt í rannsókninni 

meðan á henni stendur, án þess að það hafi í för með sér nokkurn skaða fyrir þig. Algjör 

nafnleynd verður viðhöfð, ekki verður hægt að rekja viðtalið til þín. Einungis sá sem viðtalið 

tekur mun vita hver þú ert, nafn þitt kemur aðeins fram á samþykkisyfirlýsingunni en hún 

verður geymd á öruggum stað þar til rannsókn lýkur og verður þá eytt. Ef þú óskar eftir að 

leita þér frekari upplýsinga í tengslum við rannsóknina er þér velkomið að hafa samband við 

leiðbeinendur okkar og ábyrgðarmenn. Einnig getur þú leitað til siðanefndar FSA sem hefur 

gefið leyfi fyrir rannsókninni. Þátttaka þín í rannsókn þessari mun ekki hafa nein áhrif á þá 

heilbrigðisþjónustu sem þú og fjölskylda þín þarf hugsanlega á að halda í framtíðinni. 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til persónuverndar og hefur hún ekki gert athugasemdir við 

hana. 

 

 

Með kærri kveðju, 

 

____________________________________________________ 

Guðlaug Gunnarsdóttir, hjúkrunarnemi við Háskólann á Akureyri 

 

____________________________________________________ 

Margrét Ingiþórsdóttir, hjúkrunarnemi við Háskólann á Akureyri 

 

____________________________________________________ 

Þóra Gunnarsdóttir, hjúkrunarnemi við Háskólann á Akureyri 
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Fylgiskjal 5 - Samþykkisyfirlýsing 

 

 

 

Samþykkisyfirlýsing 

 
Lífsgæði stómaþega fyrir og eftir aðgerð. 

 

Ég  undirrituð(aður) hef lesið og skilið upplýsingarnar um rannsóknina: Lífsgæði 

stómaþega fyrir og eftir aðgerð . 

Mér hefur einnig verið boðið að spyrja nánar út í rannsóknina. Ábyrgðarmaður þessa 

verkefnis er Elísabet Hjörleifsdóttir dósent og með henni er Sara Dögg Pétursdóttir, lektor og 

hef ég verið upplýst(ur) um að mér sé heimilt að hafa samband við þær ef þörf er á. 

Mér er ljóst að ég get ekki hætt þátttöku í rannsókninni eftir að henni lýkur en get hætt 

á meðan á henni stendur án þess að það hafi í för með sér nokkurn skaða fyrir mig.  

Mér er ljóst að fyllsta trúnaðar og þagnarskyldu verður gætt gagnvart mér og réttur 

minn sem þátttakanda virtur. Upplýsingar sem ég veiti verður ekki hægt að rekja til mín og öll 

gögn verður farið með sem trúnaðarmál þar til rannsókn lýkur, þá verður þeim eytt.  

 

Ég gef hér með samþykki mitt um þátttöku í þessari rannsókn. 

 

 

_________________ 

Dagsetning  

 

______________________________________ 

Þátttakandi (undirskrift) 
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Fylgiskjöl 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

 

Fylgiskjal 6 – Spurningar 

 

 

 

1. Gætir þú lýst veikindum þínum sem leiddu til þess að þú fékkst stóma? 

 -Hvernig var líðan þín þá? 

 -Hver voru áhrif veikindanna á daglegt líf? 

 -Gastu gert þá hluti sem þú vildir gera? 

 

2. Hvernig var dvöl þín á spítalanum? 

 -Hvernig var líðan þín strax eftir aðgerð? 

 -Hvernig fannst þér viðmót og stuðningur starfsfólks? 

-Fannst þér þú fá fræðslu fyrir aðgerð og meðan á dvölinni stóð? (Hvað var gott og 

hvað var slæmt?) Var eitthvað sem þér fannst vanta þar, eða hefði mátt bæta? 

  

3. Geturðu sagt mér hvernig þér hefur gengið að aðlagast því að hafa stóma? 

 -Frá upphafi til dagsins í dag? 

-Hafa komið upp einhver sérstök vandamál sem erfitt hefur verið að eiga við 

- Hvernig hefur öll dagleg umgengni varðandi stómapokann gengið. Eru einhver 

vandamál þar td. varðandi hreinlæti, lykt og slíkt? 

-Hvað með aðlögun mataræðis? 

 

4. Geturðu sagt mér hvort lífsgæði þín hafi breyst eftir að þú fékkst stóma? 

-Hefur sjúkdómurinn ennþá sömu áhrif á þig félagslega og hann hafði áður en þú 

fékkst stóma? 

-Hver hafa viðbrögð fólks verið þegar það heyrir um stómað, verður þú var/vör við 

 fordóma eða þekkingarleysi tengt stómanu? 

-Hefur það hamlað þér á einhvern hátt í félagslegum samskiptum að hafa stóma, t.d. 

tengt íþróttaiðkun og að fara í almenningsklefa á íþróttastöðum eða í nánum 

samskiptum við hitt kynið/maka


