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Sammanfattning 

Bakgrund: Trakeostomi erhålls av patienter som behöver en fri luftväg, både i akut 

skede och under en längre tid. Trots att trakeostomin är en viktig livsuppehållande 

åtgärd, medföljer risker. Kommunikation ligger till grund för god personcentrerad 

omvårdnad, som är en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Personcentrerad 

omvårdnad lyfter fram patientens styrkor, tillgångar och involverar personen i sin 

omvårdnad. Syfte: Syftet var att undersöka patientens upplevelse av omvårdnad kring 

sin trakeostomi. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes i databaserna CINAHL, 

PubMed och Psycinfo. Resultat: Att ha en trakeostomi uppfattades som en 

känslomässigt påfrestande upplevelse. Trakeostomin påverkade patientens förmåga att 

kunna tala, vilket uppfattades som fysiskt och psykiskt påfrestande. Behovet av 

innehållsrik information, tålamod och närvaro från sjuksköterskan var viktiga delar för 

att skapa trygghet och lugn hos patienten. Att involvera patienten i sin omvårdnad 

medförde gynnsamma förutsättningar för den personcentrerade omvårdnaden och 

skapade tillit i vårdrelationen. Slutsats: Föreliggande studie visar att trakeostomerade 

patienter upplevde obehag som kunde förebyggas genom personcentrerad omvårdnad. 

Personcentrerad vård uppnåddes när patienten involverades, fick innehållsrik 

information och gavs tålamod i den icke-verbala kommunikationen. 
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Abstract 

Background: The tracheostomy enables a clear airway for those who need it, both in 

emergent situations and when needed for a longer time. Although this is a life-

prolonging intervention, tracheostomy is accompanied with risks. Communication has a 

pivotal role for person centered care, which is one of the nurse’s core competence. 

Person centered care highlight the patient’s strengths, assets and involves the patient in 

their care. Aim: Hence the aim of this study was to analyze the patient’s experience of 

their nursing care around the tracheostomy. Method: A general literature study was 

conducted in the databases CINAHL, PubMed and Psycinfo. Results: The 

tracheostomy was perceived as emotionally challenging. The tracheostomy affected the 

patient’s ability to speak, which was physically and mentally challenging for the patient. 

The need for comprehensive information and patience from the nurse was important to 

create a sense of security and calmness in the patients. To involve the patient in their 

care brought favorable conditions for the person centered care and created trust in the 

nurse. Conclusions: This study shows that tracheostomized patients experience 

discomfort that can be prevented by person-centered care, comprehensive information 

and having patience during the non-verbal communication with the patient. 
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Inledning 
Varje år tilldelas cirka 2000 patienter en trakeostomi i Sverige enligt Landstingens 

Ömsesidiga Försäkringsbolag [LÖF, 2017]. Trakeostomi har en livsuppehållande 

funktion och tilldelas patienter med förhindrad syresättningsförmåga (Dawson, 2014). 

Enligt Dawson (2014) kan en patient tilldelas trakeostomi i en akut situation för en 

tillfällig skada, till exempel vid främmande kropp i övre trakea. Om hindret i 

luftvägarna förväntas försvinna kan patienten återgå till vanlig respiration (Dawson, 

2014). Patienter med neurologisk skada kan behöva en trakeostomi en längre tid för att 

hantera sina symtom (Dawson, 2014). För att utföra personcentrerad vård behöver 

sjuksköterskan ha ett holistiskt perspektiv till patienten (McCance, McCormack & 

Dewing, 2011). Ett holistiskt perspektiv breddar betydelsen av mänskliga behov utöver 

fysisk omfattning (McCance et al., 2011). Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig och 

behöver ha god kunskap om olika patientgrupper. 

Bakgrund 

Historia  

Halssnittet som kallas trakeotomi, är en av de äldsta kirurgiska operationerna som det 

finns kännedom om. Enligt Szmuk, Ezri, Evron, Roth och Katz (2008) indikerar 

historiska fynd att halssnitt genomfördes i helande syfte redan under bronsåldern. Cirka 

år 1000 beskrevs en intubation av luftvägarna genom en kanyl av guld eller silver av 

läkaren och filosofen Avicenna (Szmuk et al., 2008). Det första dokumenterade fallet av 

en lyckad trakeostomi genomfördes av Antonio Brasavola år 1546. Samtida läkare 

betonade vikten av att öppna luftvägarna för att rädda liv (Szmuk et al., 2008). Under 

renässansen beskrevs trakeostomi som den mest livsavgörande åtgärden för att 

förhindra en snabb död. Szmuk el al. (2008) berättar vidare att Nicholas Habicot år 

1620 gav ut en bok om trakeostomi där han uppmärksammar en 14-årig patient som 

svalt en påse med guldmynt. Påsen orsakade hinder i övre luftvägarna vilket åtgärdades 

med en akut trakeotomi. I Frankrike år 1833 började trakeostomi utföras elektivt på 

patienter med allvarliga infektionssjukdomar i luftvägarna (Szmuk et al., 2008). År 

1885 utvecklades serier av trakealkanyler med kuff (Szmuk et al., 2008). Uppkomsten 

av kirurgiska verktyg som laryngoskop (1913) och bronkoskop (1968) har bidragit med 

bättre förutsättningar (Szmuk et al., 2008) för det kirurgiska ingreppet. Moderna 

trakealkanyler är oftast gjorda av PVC-plast, silikon eller polyuretanplast (Dawson, 

2014). 

Fakta om trakeostomi 

Trakeotomin utförs på halsens mitt och öppningen förses med en trakealkanyl, vilket 

utgör en trakeostomi. Enligt Dawson (2014) kan trakeotomin utföras som akut åtgärd 

eller elektiv kirurgi.  Trakeostomi är indikerat för patienter som behöver möjliggöra 

mekanisk ventilation eller frigöra luftvägarna från mekaniskt hinder (Dawson, 2014; 

Russel & Matta, 2004). Valet av trakealkanyl bedöms efter användningsområde, 
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patientens anatomi och patientens bekvämlighet (Dawson, 2014; Russel & Matta, 

2004). Det finns stela kanyler av polyuretanplast enligt Russel och Matta (2004) och 

mjuka silikonkanyler som stöter bort sekret och därmed bakterier (Nellgård, 2016). 

Silverkanyler är ett alternativ för långtidsanvändande patienter eftersom silver är 

skonsamt mot omgivande vävnad och har en baktericid effekt (Russel & Matta, 2004). 

Enligt LÖF (2017) bör trakealkanylen vara försedd med en innerkanyl för att underlätta 

rengöring och möjliggör fri luftväg vid akut ocklusion i trakealkanylen. Trakealkanylen 

är oftast försedd med en så kallad kuff. Kuff är en ballong runt trakealkanylens utsida 

som håller den på plats i trakea (Dawson, 2014). För vissa patienter är trakeostomin en 

konsekvens av en progressiv sjukdom (Dawson, 2014). För andra patienter är 

trakeostomin tillfällig och patienterna uppmuntras och förväntas återgå till normal 

ventilation. Patienter med trakeostomi ventilerar genom trakealkanylen och 

utandningsluften passerar därmed inte stämbanden, vilket gör att patienten inte kan tala 

(LÖF, 2017). Patienter med trakeostomi måste avvänjas successivt innan de kan återgå 

till normal respiration. Första steget av avvänjningen är att kuffen töms på luft. Härnäst 

sätts en talventil på trakeostomin och till slut byts talventilen ut mot ett lock som 

blockerar luftflödet i trakealkanylen (Dawson, 2014). Talventil kallas även för röstventil 

och är en typ av backventil som tillåter inspiratoriskt luftflöde och förhindrar 

exspiratoriskt luftflöde (LÖF, 2017). Detta gör att det exspiratoriska luftflödet passerar 

förbi stämbanden, vilket innebär att patienten kan tala (LÖF, 2017). Kontroll av 

patientens fysiologiska vitalparametrar, som puls, blodtryck, andning och syresättning 

ska ingå i sjuksköterskans kontinuerliga bedömning under avvänjningen (Khalafi et al., 

2016). Enligt Khalafi, Elahi och Ahmadi (2016) är det viktigt med kontinuerlig 

omvårdnad och att sjuksköterskorna har patientens förtroende och tillit för att 

avvänjningen ska kunna fortgå. 

Kommunikation och information i vårdandet 

En effektiv och givande kommunikation ligger till grund för god omvårdnad (Leonard, 

Graham & Bonacum, 2004). Tal är det främsta kommunikationssättet för att kunna 

förmedla sina känslor och behov. Den verbala kommunikationen upprätthåller även 

sociala relationer och lyfter fram personlighetsdrag (Rowland & McDonald, 2009). 

Däremot beskriver Baggen och Sandén (2014) att kommunikation inte alltid behöver 

förmedlas verbalt, utan kan uttryckas genom en handling som exempelvis genom gester 

eller fingerpekning. Det är allt för vanligt med bristande kommunikation i vården 

(Leonard et al., 2004). Bristfällig kommunikation och oregelbundenhet i 

personalscheman gör att patientkontinuiteten ofta brister. Detta leder till att inte 

patienten hamnar i fokus, vilket försvårar möjligheterna för god personcentrerad 

omvårdnad (Jangland, Gunningberg & Carlsson, 2009). Information som är bristande 

och otillräcklig skapar negativa känslor hos patienten och kan förhindras genom tydlig 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient (Skär & Söderberg, 2018; Jangland et 

al., 2009). Skär och Söderberg (2018) har gjort en studie med syftet att undersöka 

rapporterade klagomål från patienter i allmänhet angående kommunikation och 
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vårdinteraktion mellan sjuksköterskor och patienter. Patienter önskar få tillräckligt med 

information om deras sjukdomstillstånd för att kunna klargöra vilka behandlingar och 

möjligheter som kan erbjudas framöver (Skär & Söderberg, 2018). På grund av tidsbrist 

och den stressiga miljön prioriterar patienterna att framföra de mest brådskande 

behoven till sjuksköterskorna och läkarna. På liknande sätt beskriver patienterna i 

Jangland et al. (2009) att de inte fått möjlighet att delta i besluten kring sin omvårdnad. 

I personcentrerad omvårdnad ingår bland annat att utbilda patienten, vilket ingår i 

sjuksköterskans ansvarsområden.  

Personcentrerad vård   

I en begreppsanalys av Slater (2006) framkommer det att personcentrerad vård har 

likheter med patientbaserad vård. Personcentrerad vård innebär att inte endast utreda 

den sjuka patientens medicinska behov utan att även att se patientens mänskliga behov 

(McCance et al., 2011). I patientbaserad vård definieras patienten efter sin skada eller 

sjukdom och patienten blir endast en mottagare av vård. Det är viktigt för 

sjuksköterskan att ha kunskap om den friska kroppens funktioner och vanliga 

sjukdomstillstånd för att kunna identifiera patientens omvårdnadsbehov (Kristoffersen, 

2016). Detta är en viktig del för att patienten ska få adekvat behandling men risken 

föreligger att personen i fråga utelämnas (Slater, 2006). Personcentrerad vård lyfter 

fram den sjuka individens styrkor och tillgångar, vilket står i kontrast till patientbaserad 

vård (Slater, 2006). Personcentrerad vård lyfts som en tillgång hos sjuksköterskor (van 

der Cingel, Brandsma, van Dam, van Dorst, Verkaart & van der Velde, 2016). 

Patienternas omvårdnadsbehov identifierades genom sjuksköterskornas lyhördhet och 

tålamod för patienternas önskemål och ligger till grund för omvårdnadsrelation (van der 

Cingel et al., 2016). Förhållningssättet till patienterna bör vara personcentrerat istället 

för patientbaserat. Sociala aspekter och patientens autonomi bör beaktas när patientens 

behov planeras (van der Cingel et al., 2016). 

Omvårdnadsåtgärder kring trakeostomi 

Flera risker med att ha trakeostomi kan härledas till omvårdnadsåtgärder. Blödning kan 

uppstå från sårets kanter vid provokation och vid rensugning av trakea (LÖF, 2017). 

Hos patienter med mekanisk ventilation ökar risken för aspiration vid rengöring av 

innerkanylen (Dawson, 2014). Trakeostomerade patienter har ett stort behov av att få 

avlägsna slem och eventuellt blod från trakea (Russel & Matta, 2004). Med hänsyn till 

patientens obehag (LÖF, 2017) bör behovet för rensugning av luftvägarna vägas mot 

nyttan och endast genomföras när slemansamlingen är riklig (Dawson, 2014).  

Risker med trakeostomi 

Inandningsluften filtreras, befuktas och värms vanligtvis i näsan. Hos trakeostomerade 

patienter går luften direkt ner i trakea. Russel och Matta (2004) förklarar att detta skapar 

en påfrestning som trakea inte är gjord för att hantera. Avsaknaden av värme och 

fuktighet leder till att slemhinnorna kompenserar genom att öka slemproduktionen för 
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att motverka uttorkning (Dawson, 2014). Slemmet blir segt och kolonialiseras av 

bakterier som kan orsaka infektioner i det respiratoriska systemet (Dawson, 2014; Berry 

et al., 2011). Torrt slem bildar hårda beläggningar i trakea som kallas krustor (Russel & 

Matta, 2004). Slem och krustor kan orsaka ocklusion därför bör patienten ändra 

kroppsläge med jämna mellanrum, hosta om möjligt och få en konstgjord näsa kopplad 

till sin trakeostomi (LÖF, 2017). Den konstgjorda näsan är ett filter som håller 

luftvägarna fuktiga, varma och rena (LÖF, 2017). Mekanisk nötning och felaktig storlek 

på trakealkanylen kan bidra till bildandet av svullnader, så kallade granulom (LÖF, 

2017). Granulom är en vanlig komplikation och kan orsaka blödning och obstruktion i 

trakea. Oupptäckt mekanisk nötning kan leda till fistelbildning i trakea (LÖF, 2014). 

Fördelar med trakeostomi 

Trakeostomi är att föredra före endotrakeal intubation enligt Dawson (2014), då 

endotrakealtuben ökar risken för vävnadsskador både oralt och i de övre luftvägarna. 

Endotrakealtuben orsakar tryckrelaterade skador i de övre luftvägarna hos 80% av 

patienterna (Russel och Matta, 2004). Enligt LÖF (2014) minskar trakeostomin risken 

för skador som nekros, trakealstenos, infektion och svårläkta sår. Dessutom har 

trakeostomerade patienter fri munhåla vilket möjliggör matintag, artikulering och 

sväljning (Russel & Matta, 2004). Av de patienter som kräver mekanisk ventilation 

tenderar de trakeostomerade patienterna få tillbaka sin normala respiratoriska funktion 

tidigare än de med endotrakeal intubation (Russel & Matta, 2004). Dessutom möjliggör 

trakeostomin enklare avlägsnande av oönskat sekret (Russel & Matta, 2004). Munvård 

förenklas då munhålan är fri från intubering. Jämfört med endotrakealtub har patienter 

med trakeostomi minskad risk för vävnadsskador när de mobiliseras och trakealkanylen 

ger bättre komfort än endotrakealtuben (Russel & Matta, 2004). Patienter med 

endotrakealtub behöver sederas på grund av obehag, trakeostomerade patienter bedöms 

inte vara i samma obehag (LÖF, 2014; Russel & Matta, 2004; Dawson, 2014). 

Problemformulering 
Det finns god tillgång på kliniska riktlinjer vid handhavande av trakeostomi, relaterad 

utrustning och omvårdnadsrutiner för patienter med trakeostomi. Däremot går det inte 

att bortse från patientens upplevelse av att ha en trakeostomi i utvecklandet av 

personcentrerad vård. Därför ämnar arbetet undersöka patientens upplevelse av 

omvårdnaden och behovet av personcentrerad vård kring sin trakeostomi. 

Syfte 
Syftet är att undersöka patientens upplevelse av omvårdnaden kring sin trakeostomi. 

Metod 
För att skapa en översikt över det nuvarande kunskapsläget om hur trakeostomerade 

patienter upplever omvårdnaden kring sin trakeostomi, genomfördes en allmän 
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litteraturstudie genom sammanställning av vetenskapliga artiklar (Forsberg och 

Wengström, 2016). 

Datainsamling  

För att generera relevanta sökresultat till det valda ämnet användes inklusions- och 

exklusionskriterier (Forsberg & Wengström, 2016). Inklusionskriterierna innefattade en 

åldersavgränsning från 18 år och äldre, att artikeln var publicerad mellan 2007–2018, att 

artikeln var kollegialt granskad (peer reviewed) samt att trakeostomerade patienters 

upplevelse av omvårdnaden kring sin trakeostomi belystes. Ett ytterligare 

inklusionskriterie var förekomsten av ett etiskt godkänt tillstånd (Forsberg & 

Wengström, 2016). Både kvantitativa, kvalitativa samt mixad-metodstudier 

inkluderades, medan metaanalyser exkluderades. Efter att syftet fastställts valdes 

sökorden: trakeostomi, patient, upplevelse och omvårdnad. Dessa sökord ansågs 

motsvara de engelska begreppen tracheostomy, patient, experience, caring och nursing. 

De två engelska begreppen caring och nursing ansågs motsvara omvårdnad (se bilaga 

1). Ämnesorden patient och tracheostomy identifierades i MESH och valdes ut, däremot 

identifierades inga ämnesord för experience, caring och nursing. Ämnesorden 

kombinerades följaktligen med fritext i en fritextsöknng (Forsberg & Wengström, 

2016). Databaserna som bedömdes relevanta var CINAHL, PubMed samt PsycInfo 

(Forsberg & Wengström, 2016). De engelska sökorden kombinerades med de booleska 

operatorerna AND och OR som enligt Forsberg och Wengström (2016) avgränsar eller 

breddar ämnesområdet. För att ytterligare bredda sökområdet användes trunkering på 

samtliga sökord (se bilaga 2). Trunkering innebär att flera ändelser på ett sökord 

inkluderas genom att avskilja sökordets ändelse med en markör (*). Till exempel kan 

sökordet experienc* motsvara experiencing och experiences vid trunkering. Samtliga 

rubriker i samtliga sökningar lästes individuellt, varefter artiklar som svarade på syftet 

valdes ut för gemensam läsning av artikelns sammanfattning. Artiklar som övervägdes 

för inklusion i resultatet kvalitetsgranskades med Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall. Artiklar som uppnådde granskningsmallens lägsta godkända nivå, 

grad III (Carlsson & Eiman, 2003) exkluderades eftersom kvalitén bedömdes vara för 

låg.  

CINAHL  

Enligt Forsberg och Wengström (2016) är CINAHL en databas som innehåller 

vetenskapliga artiklar om omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. Följande 

begränsningar användes: kollegial granskning, 2007-2018 samt ålder 19+ år. Följande 

söksträng användes: tracheostom* AND experienc* AND (car* OR nurs*). Sökningen 

genererade 100 träffar varav 16 sammanfattningar valdes ut och lästes gemensamt. Av 

dessa granskades fyra artiklar gemensamt i Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall för kvalitativa studier. Av fyra artiklar uppnådde en artikel grad II och 

tre artiklar grad I. Eftersom CINAHL definierar vuxna som 19 år eller äldre togs 

åldersbegränsningen bort i den andra sökningen. Detta gjordes i samråd med 



 

6 

 

bibliotekarie och motiveras med att artiklar med deltagare i 18 års ålder förbisetts med 

den tidigare åldersbegränsningen. Söksträngen tracheostom* AND patien* AND 

experienc* användes. Patien* användes istället för car* och nurs* i syfte att utforska 

förekomsten av ytterligare relevanta studier. Sökningen resulterade i 125 artiklar, varav 

flera var dubletter från tidigare sökning, 13 abstract lästes gemensamt. Av dessa 

granskades fyra artiklar. Tre artiklar erhöll grad I och resterande artikelgrad II i 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa artiklar. Totalt resulterade 

sökningarna i CINAHL i åtta resultatartiklar. 

PubMed 

Databasen PubMed är en gratisversion av databasen Medline som innehåller artiklar om 

medicin, omvårdnad och odontologi (Forsberg & Wengström, 2016). Följande 

begränsningar användes i PubMed: publicerat mellan 2007–2018, deltagare äldre än 13 

år, kollegial granskning. PubMed räknar vuxna deltagare från 19 års ålder, därav valdes 

ålderskategorin från 13 år i syfte att inkludera deltagare i 18 års ålder. I den första 

sökningen i PubMed användes söksträngen: tracheostom* AND patien* AND 

experienc* AND (car* OR nurs*). Sökningen genererade 27 träffar varav inga nya 

artiklar påträffades. För att bredda sökningen togs sökorden nurs* och car* bort i den 

andra sökningen i PubMed. Således användes sökorden tracheostom* AND patien* 

AND experienc* för den andra sökningen i PubMed. Sökningen genererade 268 träffar 

varav samtliga titlar lästes igenom och sex abstract lästes gemensamt. Flera dubletter 

från tidigare sökningar påträffades vilket ledde till ett lågt antal genomläsa abstract. Två 

artiklar valdes ut för kvalitetsgranskning. Den ena artikeln erhöll grad II (Carlsson & 

Eiman, 2003) och inkluderades. Den andra artikeln erhöll grad III enligt Carlsson och 

Eiman (2003) och exkluderades följaktligen. Totalt resulterade sökningen i PubMed i en 

resultatartikel. 

PsycInfo 

PsycInfo är en databas som innehåller forskning inom psykologi, medicin, omvårdnad 

med flera (Forsberg & Wengström, 2016). Följande begränsningar gjordes: kollegial 

granskning, deltagare som var 18 år eller äldre, publicerad mellan 2007-2018. I den 

första sökningen användes sökorden: tracheostom* AND patien* AND experienc* 

AND (car* OR nurs*). Sökningen genererade 14 träffar varav inga nya artiklar 

påträffades. I den andra sökningen användes sökorden tracheostom* AND patien* AND 

(car* OR nurs*). Sökningen resulterade i 72 träffar varav nio sammanfattningar lästes 

gemensamt. Flera dubletter från tidigare sökningar påträffades. Av nio genomlästa 

abstract granskades en artikel i Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 

kvantitativa studier. Artikeln erhöll grad II och valdes ut till resultat. Totalt resulterade 

sökningen i PsycInfo i en resultatartikel. 
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Databearbetning 

Bearbetning av data genomfördes systematiskt i syfte att förbättra trovärdigheten 

(Forsberg & Wengström, 2016). Samtliga resultatartiklar granskades i Carlsson och 

Eimans (2003) mall för kvalitetsgranskning innan de inkluderades i resultatet. För att få 

en översikt av resultatartiklarna infördes dessa i en artikelöversikt (Forsberg & 

Wengström, 2016) (se bilaga C). Efter gemensam noggrann genomläsning av 

artiklarnas resultat identifierades och markerades text som svarade mot syftet. Den 

markerade texten diskuterades och sammanställdes med hjälp av tankekartor till större 

meningsenheter (Friberg, 2012). Meningsenheterna grupperades in i fyra teman som 

beskriver patientens upplevelse av omvårdnaden kring sin trakeostomi. Följande teman 

skapades: Patientens tysta kommunikation, Information skapar välbefinnande, 

Upplevelsen av omvårdnadshandlingar och Upplevelsen av sjuksköterskans bemötande. 

Forskningsetiska överväganden 
Etiska överväganden skall göras under utformningen av en studie liksom under studiens 

gång (Kjellström, 2012). Att utveckla en etiskt försvarbar studie kräver självreflektion 

hos forskaren, liksom att kunna tillämpa etiska principer i oförutsedda situationer under 

forskningsprocessen. Individerna som ställer upp som subjekt ska ha sina intressen 

representerade och får inte utnyttjas, skadas eller såras (Kjellström, 2012). För att värna 

om deltagarnas välmående har riktlinjer som stärker deltagarnas position upprättats 

(Kjellström, 2012). Belmontrapporten är en etisk plattform vars tre grundläggande 

principer haft stor betydelse för de etisk riktighet inom forskning (Belmontrapporten, 

1979). Respekt för personer är den första principen och innefattar två etiska 

överväganden, respekt för autonomi och att de som har begränsad autonomi skall 

skyddas (Belmontrapporten, 1979). Respekt för autonomi innebär att människan skall 

ses som en självbestämmande individ som har rätten att själv bestämma över sitt liv. 

Belmontrapporten (1979) beskriver att deltagandet i studien skall vara frivilligt och 

grundat i tillräckligt god information för att individen ska kunna göra ett informerat 

beslut om deltagande. Belmontrapporten (1979) förklarar vidare att det är extra viktigt 

att tillgodose behovet av tillräcklig information hos patienter med begränsad autonomi 

för att säkerställa informerat samtycke. Belmontrapportens andra princip är göra-gott-

principen, vilket innebär att människans välbefinnande är en etisk skyldighet 

(Belmontrapporten, 1979). Den innebär även att deltagare i studien inte ska komma till 

skada och att fördelar för deltagaren ska maximeras (Belmontrapporten, 1979). För att 

detta ska uppnås bör en riskanalys utföras där fördelar vägs mot nackdelar. Den sista 

principen i Belmontrapporten (1979) är rättviseprincipen, vilket riktar in sig på att 

distribuera rättvisa. För att alla ska behandlas lika behöver det övervägas vilka likheter 

och olikheter som är moraliskt rätt att särbehandla. Rättviseprincipen används för att 

kunna rättfärdiga valet av deltagare. Helsingforsdeklarationen är ett internationellt 

ramverk som utformats av World Medical Association (2008). Helsingforsdeklarationen 

behandlar forskning på människor och är det mest inflytelserika forskningsetiska 

dokumentet kring området World Medical Association (2008). Deklarationen tar upp att 



 

8 

 

behovet av forskningens nya kunskap ska balanseras med de deltagandes hälsa och 

intresse (World Medical Association, 2008) För att forskning ska få bedrivas på 

människor måste ett etiskt förhållningssätt genomsyra definitionen av klinisk forskning, 

balansen mellan risker och fördelar för samhället och individen, rättviseaspekter samt 

planering och genomförandet av studien (World Medical Association, 2008). De 

vetenskapliga artiklar som använts för att uppfylla föreliggande studies syfte blev 

godkända av en etikprövningsnämnd. Åtta artiklar godkändes av en uttalad 

etikprövningsnämnd, en godkändes av Sydneys hälsoprotokoll och den sista av den 

etiska styrelsen på berörda sjukhus. I studien av Foster (2010) beskrivs det hur arbetet 

för att uppfylla de etiska kraven fortgick. Genom att anpassa informationen som gavs 

till deltagarna både muntligt och skriftligt, så de fick tillräcklig och god information för 

att själva bestämma om de ville deltaga (Foster, 2010). I studien av Foster (2010) 

beskrivs det hur arbetet för att uppfylla de etiska kraven fortgick. Genom att anpassa 

informationen som gavs till deltagarna både muntligt och skriftligt, så de fick tillräcklig 

och god information för att själva bestämma om de ville deltaga (Foster, 2010). 

Resultat 
Resultatet lyfter fram den trakeostomerade patienters upplevelse av omvårdnad kring 

sin trakeostomi. Patientens olika upplevelser delades in fyra teman. Följande teman 

skapades: Patientens tysta kommunikation, Information skapar välbefinnande, 

Upplevelsen av omvårdnadshandlingar och slutligen Upplevelsen av sjuksköterskans 

bemötande. 

Patientens tysta kommunikation 

Patienter som vaknat med nysatt trakeostomi upplevde förtvivlan och frustration över 

att inte veta vad som hänt, var de befann sig eller varför de inte kunde tala (Carroll, 

2007; Sherlock, Wilson & Exley, 2009; Flinterud & Andershed, 2015; Freeman-

Sanderson, Togher, Elkins & Kenny, 2018; Tolotti, Bagnasco, Catania, Aleo, Pagnucci, 

Cadorin, Zanini, Rocco, Stievano, Carnevale & Sasso, 2018; Foster, 2010; Freeman-

Sanderson, Togher, Elkins, Phipps, 2016). I flera studier utforskades upplevelsen av att 

förlora sin röst i samband med trakeostomin (Carroll, 2007; Sherlock et al., 2009; 

Flinterud & Andershed, 2015; Freeman-Sanderson et al., 2018; Tolotti et al., 2018; 

Foster, 2010; Freeman-Sanderson et al., 2016; Rogers, Russel & Lowe, 2017). Att 

kunna tala ansåg patienterna vara viktigt och positivt (Tolotti et al., 2018; Carroll, 2007; 

Rogers et al., 2017; Sherlock et al., 2009; Flinterud & Andershed, 2015; Freeman-

Sanderson et al., 2016). Verbal kommunikation hade stor inverkan på den sociala 

interaktionen och patienterna beskrev det som ett grundläggande behov att kunna 

uttrycka sig verbalt (Foster, 2010).  Ofullständighet, maktlöshet, frustration var känslor 

som patienterna upplevde kopplat till att inte kunna tala (Foster, 2010; Carroll, 2007; 

Flinterud & Andershed, 2015; Sherlock et al., 2009; Freeman-Sanderson et al., 2018; 

Tolotti et al., 2018; Freeman-Sanderson et al., 2016). Icke-verbal kommunikation hölls 

kort och koncis till följd av orkeslöshet och för att det var tidskrävande för patienterna 



 

9 

 

att formulera sig (Carroll, 2007). Oftast behövdes det flera försök med olika strategier 

för att göra sig förstådd vilket ledde till att patienterna blev utmattade (Flinterud & 

Andershed, 2015; Sherlock et al., 2009; Tolotti et al., 2018; Foster, 2010, Freeman-

Sanderson et al., 2018; Rogers et al., 2017). Flera patienter använde tyst artikulering 

(mouthing) som strategi för att kommunicera eftersom den bäst efterliknade verbal 

kommunikation (Carroll, 2007; Flinterud & Andershed, 2015; Sherlock et al., 2009; 

Tolotti et al., 2018; Freeman-Sanderson et al., 2018). Patienter rapporterades även 

använda sig av olika tekniker och hjälpmedel för att kommunicera, bland annat 

kommunikationstavlor, skrift, gester eller att skapa ljud med föremål exempelvis genom 

att slå på sängbordet (Flinterud & Andershed, 2015; Sherlock et al., 2009; Tolotti et al., 

2018; Foster, 2010; Freeman-Sanderson et al., 2018; Carroll, 2007). En patient använde 

sig av klickljud för att tillkalla sjuksköterskorna (Carroll, 2007) medan en annan patient 

uppgav sig kommunicera med hjälp av ögonkontakt (Flinterud & Andershed, 2015). 

Vissa patienter övervägde till och med att kasta ett föremål för att få sjuksköterskans 

uppmärksamhet (Carroll, 2007; Rogers et al., 2017). Kommunikationstavlor och skrift 

valdes ofta bort på grund av fysisk svaghet, skakningar eller orkeslöshet för att dessa 

var tidskrävande och påfrestande (Flinterud & Andershed, 2015; Tolotti et al., 2018; 

Freeman-Sanderson et al., 2018; Carroll, 2007). Den icke-verbala kommunikationen 

uppfattades som mer ensidig än ömsesidig och upplevdes ofta som misslyckad 

kommunikation (Carroll, 2007). Förlusten av rösten liknades med att förlora en del av 

sin personlighet eller en kroppsdel och beskrevs även som att vara fast i en tyst värld 

(Foster, 2010; Carroll, 2007). Att leva utan social interaktion framkallade upplevelsen 

av att vara isolerad från yttervärlden och ensamhet trots fysisk socialt umgänge. Detta 

ledde till känslan av uppgivenhet (Rogers et al., 2017; Tolotti et al., 2018; Foster, 2010; 

Freeman-Sanderson et al., 2018; Carroll, 2007). Vid misslyckad kommunikation 

uppstod känslor som frustration, maktlöshet, uppgivenhet och ilska (Flinterud & 

Andershed, 2015; Sherlock et al., 2009; Tolotti et al., 2018; Foster, 2010, Freeman-

Sanderson et al., 2018; Rogers et al., 2017). Detta ledde till att vissa patienter gav upp 

helt och slutade försöka att kommunicera (Flinterud & Andershed, 2015; Tolotti et al., 

2018; Foster, 2010; Freeman-Sanderson et al., 2018; Carroll, 2007). Detta skapade 

uppfattningen av att tiden gick långsammare, minuter kändes som timmar och dagar 

som veckor (Flinterud & Andershed, 2015; Tolotti et al., 2018; Carroll, 2007). När 

patientens tillfrisknade fysiskt och fann nya sätt att hantera sina motgångar, blev de 

icke-verbala kommunikationssätten lättare att använda sig av (Flinterud & Andershed, 

2015; Carroll, 2007; Rogers et al., 2017). För att hantera sin icke-verbala situation 

använde patienterna sig av humor och lugnade ner sig vid frustration. Patienter hjälptes 

av att se den större bilden, det vill säga att fokusera på att vara tacksam för att vara vid 

liv. Även planering av framtiden hade en god inverkan på patienternas situation 

(Flinterud & Andershed, 2015; Carroll, 2007). Vissa patienter kunde se det positiva 

med avsaknaden av sin röst. En patient uppgav sig ha blivit mer tålmodig tack vare 

kommunikationssvårigheterna (Carroll, 2007). 
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Information skapar välbefinnande 

Patienter som återfått talförmågan betonade att den verbala kommunikationen var 

avgörande för att kunna efterfråga mer utförlig information (Freeman-Sanderson et al., 

2018). Det var viktigt för patienterna att få kontinuerlig personanpassad information 

angående deras tillstånd och omvårdnadsplan (Dyrstad, Hansen & Gundersen, 2013; 

Sherlock et a., 2009). Patienter upplevde att de fick falska förhoppningar på grund av 

felaktig information om hur lång tid avvänjningen skulle ta (Sherlock et al., 2009; 

Rogers et al., 2017). Patienter upplevde även att de fått bristande, felaktig eller helt 

utebliven information om vården kring sin trakeostomi (Sherlock et al., 2009; Dyrstad 

et al., 2013; Freeman-Sanderson et al., 2018; Rogers et al., 2017). I studien av Carroll 

(2007) beskrev en patient att ha talat så lite som möjligt i tron att rösten kunde ta slut 

och därför ville spara på den när en talventil satts på trakeostomin. En annan patient 

trodde sig vara röstlös på grund av en virusinfektion (Freeman-Sanderson et al., 2018). I 

brist på information hjälpte anhöriga patienten att söka information på annat sätt 

(Sherlock et al., 2009). Andra patienter belyste positiva upplevelser av att ha haft 

kontinuerlig kommunikation och blev då uppdaterade med information som ansågs 

viktig (Flinterud & Andershed, 2015; Sherlock et al., 2009; Tolotti et al., 2018; 

Freeman-Sanderson et al., 2018; Dyrstad et al., 2013; Carroll, 2007).   

Upplevelser av omvårdnadshandlingar  

När behovet för rensugning av luftvägarna uppstod på grund av överflödig 

sekretbildning, fruktade patienterna att behöva genomlida omvårdnadsåtgärden 

(Sherlock et al., 2009; Foster, 2010; Arroyo-Nova, Figueroa, Puntillo, Stanik-Hutt, 

Thompson, White & Wild, 2008; Rogers et al. 2017). Rensugningen av luftvägarna 

upplevdes som smärtsam och som om luften sögs ut ur lungorna (Arroyo-Novoa et al., 

2008; Sherlock et al., 2009). I studien av Arroyo-Novoa et al. (2008) framkom att 

smärtlindring hade en liten effekt på den upplevda smärtan vid rensugningen av trakea. 

En patient beskrev smärtan när sugkatetern förts ned långt i trakea (Sherlock et al., 

2009). Rensugningen ledde till känslan av att vilja hosta utan att kunna göra det, 

sugningen kunde också orsaka våldsam hosta (Sherlock et al., 2009). 

Omvårdnadshandlingen ledde även till en känsla av lufthunger och andra 

obehagskänslor som rädsla (Rogers et al., 2017; Sherlock et al., 2009; Arroyo-Novoa et 

al., 2008). Efter att rensugningen var genomförd beskrev patienter i flera studier en 

lättnad av att kunna andas bättre och att bli av med slemmet. Tack vare detta ansåg 

patienterna att omvårdnadshandlingen var fördelaktig (Sherlock et al., 2009; Foster, 

2010; Rogers et al., 2017). Utöver behovet av rensugning orsakade sekretbildningen 

dessutom en ihållande hosta för vissa patienter (Foster, 2010; Rogers et al., 2017). Den 

ihållande hosta beskrevs som besvärande och smärtsam. Innerkanylen togs ut 

kontinuerligt för rengöring av slemansamling, vilket upplevdes som utmattande. En 

”näsa” sattes på patientens kanyl, vilket upplevdes bidra till den ihållande hostan 

eftersom ökad fuktighet fick slemansamlingar att lossna (Foster, 2010). Hostan pågick 

även nattetid och orsakade utmattning (Foster, 2010; Rogers et al., 2017). Detta bidrog 
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till att patienten undvek sociala interaktioner som patienten annars hade velat delta i. 

Trots obehag var patienterna införstådda med nyttan av trakeostomin och betraktade den 

som en livsuppehållande åtgärd (Sherlock et al., 2009; Rogers et al., 2017). Borttagning 

av trakeostomin var efterlängtad då det innebar slutet på tiden som trakeostomerad 

patient. Efter avvänjningen av trakeostomin hade flera patienter mardrömmar och 

panikattacker (Sherlock et al., 2009; Rogers et al., 2017). 

Upplevelsen av sjuksköterskans bemötande 

De trakeostomerade patienterna hade många omvårdnadsbehov (Tolotti et al., 2018; 

Foster, 2010; Freeman-Sanderson et al., 2018; Carroll, 2007; Sherlock et al., 2009; 

Dyrstad et al., 2013; Flinterud & Andershed, 2015; Rogers et al., 2017). Trygghet, tröst 

och säkerhetsmedvetenhet från sjuksköterskan ansågs viktigt och minskade känslor som 

maktlöshet och ensamhet (Flinterud & Andershed, 2015; Tolotti et al., 2018; Carroll, 

2007). Patienterna hade blandade uppfattningar om hur väl deras omvårdnadsbehov 

tillgodosetts av sjuksköterskan. Vissa patienter ansåg att de fått god professionell 

omvårdnad (Carroll, 2007; Foster, 2010), medan andra patienter ansåg att 

sjuksköterskan misslyckats med att tillgodose deras omvårdnadsbehov (Carroll, 2007; 

Foster, 2010). Patienter i studierna av Foster (2010) och Carroll (2007) upplevde att 

sjuksköterskans pålitlighet sviktade då deras behov inte blivit bemötta enligt den 

överenskomna tidsplanen. Ovissheten om deras omvårdnadsbehov skulle tillgodoses 

upplevdes som skrämmande och obehagligt (Carroll, 2007; Foster, 2010). Det var 

viktigt för patienten att vara delaktig i sin omvårdnadsplanering trots 

kommunikationssvårigheterna (Carroll, 2007; Dyrstad et al., 2013; Tolotti et al., 2018; 

Rogers et al., 2017; Freeman-Sanderson et al., 2018). Patienterna upplevde att utebliven 

omvårdnad orsakats av sjuksköterskornas tidsbrist (Tolotti et al., 2018; Freeman-

Sanderson et al., 2018; Carroll, 2007; Foster, 2010) och patientens oförmåga till verbal 

kommunikation (Freeman-Sanderson et al., 2018; Carroll, 2007; Rogers et al., 2017). 

Patienterna uttryckte det som ytterst viktigt att sjuksköterskan inte talade över deras 

huvuden trots deras kommunikationssvårigheterna (Dyrstad et al., 2013). Trots 

svårigheterna med den icke-verbala kommunikationen visade patienterna tacksamhet 

när sjuksköterskan visade förståelse och gott bemötande mot dem (Flinterud & 

Andershed, 2015; Dyrstad et al., 2013; Freeman-Sanderson et al., 2018; Foster, 2010; 

Rogers et al., 2017). I studien av Freeman-Sanderson et al. (2018) beskrev patienterna 

att sjuksköterskorna antog vilka behov patienten försökte uttrycka istället för att ta sig 

tid att lyssna på dem. Patienterna i studien av Carroll (2007) beskrev att de hamnat i 

konversationer som inte varit personanpassade och försökte då signalera sitt ointresse 

genom gester (Carroll, 2007). Däremot nämner andra patienter att sjuksköterskan kunde 

identifiera deras behov utan att de själva behövde uttrycka behovet. Detta skapade en 

känsla av trygghet och lugn (Flinterud & Andershed, 2015; Tolotti et al., 2018; 

Freeman-Sanderson et al., 2018; Carroll, 2007). Flera patienter uppfattade även att 

beröring, till exempel genom att hålla handen var betryggande (Flinterud & Andershed, 

2015). Även familjens närvaro upplevdes stöttande och betryggande för patienterna 
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(Tolotti et al., 2018; Flinterud & Andershed, 2015). Enligt studien av Tolotti et al., 

(2018) kunde familjemedlemmar hjälpa till att förmedla patientens behov och önskemål, 

vilket underlättade för patientens omvårdnad. Patienterna behövde stöttning, tålamod 

och förståelse för att kunna skapa en god relation till sjuksköterskan, vilket i sig skapade 

en god grund för att uppnå en givande icke-verbal kommunikation (Carroll, 2007; 

Foster, 2010). Även sjuksköterskans närvaro upplevdes ge en känsla av trygghet hos 

patienterna (Flinterud & Andershed, 2015; Tolotti et al., 2018; Carroll, 2007). 

Diskussion 
Metoddiskussion  
Den allmänna litteraturstudiens ansågs lämplig eftersom den beskriver kunskapsläget 

över det valda området (Forsberg & Wengström, 2016). Databaserna som användes 

innehåller forskning inom området omvårdnad och ansågs relevanta för det valda syftet 

(Forsberg & Wengström, 2016). En litteraturstudies pålitlighet ökar genom att 

förförståelse redogörs (Wallengren & Henricson, 2012). Då det både saknades teoretisk 

och praktisk kunskap om ämnet trakeostomi, behövde denna kunskap införskaffas för 

att studien skulle kunna utföras. För att precisera och avgränsa sökningarna användes 

sökord och ämnesord. Dessa kombinerades med fritext i en fritextsökning (Forsberg & 

Wengström, 2016), vilket anses stärka trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2012). 

Initialt gjordes fritextsökningar med sökorden tracheostomy, experience samt NOT 

children för att rikta sökresultaten mot det valda syftet. Detta gjordes då den första 

sökningen resulterade i artiklar om hanteringen av trakeostomin och om anhörigas 

upplevelse av barn med trakeostomi. Sökorden reviderades eftersom ”children” inte var 

anknutet till syftet i föreliggande studie. För att utesluta deltagare under 18 års ålder 

användes istället databasernas egna kategorier. Artiklar som undersökte patienter under 

18 år samt anhörigas upplevelser exkluderades därefter systematiskt, vilket anses öka 

bekräftelsebarheten (Wallengren & Henricson, 2012). Användningen av allmänt 

accepterade definitioner ökar litteraturstudiens trovärdighet (Wallengren & Henricson, 

2012). Samtliga sökord trunkerades. Sökordet Nurs* har bara en ändelse som faller 

inom studiens ramar, vilket är en svaghet i avgränsningen eftersom det öppnar upp för 

fler irrelevanta resultat. Kollegial granskning användes som inklusionskriterie, vilket är 

en kvalitetsindikator på vetenskapliga artiklar och innebär att en sakkunnig inom samma 

fält granskar och godkänner artikeln före den publiceras (Forsberg & Wengström, 

2016). Dessutom begränsades sökningen genom det angivna tidsintervallet år 2007–

2018. Detta kan ses som en styrka eftersom gammal forskning utgår från den kunskap 

som var aktuell vid den tidsperioden och många nya medicintekniska produkter gör 

entré inom sjukvården varje år. Sökningarna resulterade både i artiklar med kvantitativ 

ansats och kvalitativ ansats. Genom att kombinera studier med olika ansats 

(metodtriangulering) nyttjas bådas ansatsernas styrkor (Borglin, 2017). I föreliggande 

studie inkluderades sex artiklar med kvalitativ ansats, tre med kvantitativ ansats och en 

med mixad metod. Resultatartiklarna undersökte patienter från olika västerländska 

länder. Dessa länder var Storbritannien (3), Norge (2), Australien (2), Italien (1), USA 
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(1) och en av artiklarna grundade sig på patienter från USA, Kanada, Storbritannien och 

Australien. Sjukvårdskvaliteten i dessa länder liknar svensk sjukvårdskvalitet. 

Resultatet i föreliggande studie anses därför vara överförbart till svenska 

trakeostomerade patienter. Överförbarhet anger hur väl kvalitativa studiers resultat kan 

överföras till andra grupper, situationer och kontexter (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Båda författarna läste noggrant igenom artiklarna, först individuellt och sedan 

gemensamt. För att ytterligare styrka urvalet av resultatartiklar, genomgick de en 

kvalitetsgranskning före inklusion (Carlsson & Eiman, 2003). Carlsson och Eimans 

(2003) granskningsmall finns i två versioner, en för studier med kvalitativ metod och en 

för studier med kvantitativ metod.  Båda författarna läste först noggrant igenom 

artiklarna först individuellt och sedan gemensamt. Detta ökar trovärdigheten och 

minskar risken för partiskhet i tolkningarna, vilket ansågs vara en styrka (Billhult, 2017; 

Wallengren & Henricson, 2012). Under arbetets gång granskades texten av ”kritiska 

vänner” (Wallengren & Henricson, 2012), både i handledningsgrupp och av fyra 

utomstående personer vid olika tillfällen. Kritiska vänner anses stärka litteraturstudiens 

pålitlighet och bekräftelsebarhet eftersom subjektiva element av arbetet ifrågasätts 

(Wallengren & Henricson, 2012).  

Resultatdiskussion   

I resultatet framkom det att personer med en trakeostomi hade starka upplevelser som 

maktlöshet, orkeslöshet, rädsla och ensamhet från den tiden då de saknade röst. Det 

framgick även hur viktig personcentrerad omvårdnad var för patienternas känslomässiga 

välbefinnande. Vissa omvårdnadsåtgärder kring trakeostomin skapade negativa 

upplevelser för patienten. Patienterna beskrev att de ville vara delaktiga och under 

trakeostomins omvårdnadsmoment (Carroll, 2007; Dyrstad et al., 2013; Tolotti et al., 

2018; Rogers et al., 2017; Freeman-Sanderson et al., 2018). Patienternas intresse att 

delta i sin omvårdnad är viktig eftersom det utgör en förutsättning för personcentrerad 

omvårdnad (McCance et al., 2011). Vissa patienter ansåg att de var införstådda med 

varför de fått en trakeostomi (Carroll, 2007; Dyrstad et al., 2013) och vittnade om god 

kvalitet på information som kontinuerligt uppdaterades (Flinterud & Andershed, 2015; 

Sherlock et al., 2009; Tolotti et al., 2018; Freeman-Sanderson et al., 2018; Dyrstad et 

al., 2013; Carroll, 2007). Andra patienter rapporterade bristande delaktighet på grund av 

otillräcklig patientinformation (Freeman-Sanderson et al., 2018; Sherlock et al., 2009; 

Dyrstad et al., 2013; Carroll, 2007; Rogers et al., 2017). I studien av Carroll (2007) 

framkom till exempel ett en patient saknade information om talventilens funktion och 

dess påverkan på rösten. Tidigare forskning visar att bristfällig information leder till 

frustration och ångest hos patienter (Jangland et al., 2009). Patienter önskar tillräcklig 

information för att få klarhet om sina framtidsutsikter (Skär & Söderberg, 2018). I 

resultatet framgick det att patienterna blev besvikna när information om avvänjningen 

inte stämde (Sherlock et al., 2009). I studien av Carroll (2007) beskrev även patienterna 

att otillfredsställande och irrelevanta dialoger med sjuksköterskorna var svåra att avsluta 

på grund av sitt hälsotillstånd. Dessutom vittnade patienter i studierna av Dyrstad et al. 
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(2013) och Tolotti et al. (2018) om att samtal om deras omvårdnad förts över deras 

huvuden. Flera patienter beskrev att deras känsla av maktlöshet minskade när 

sjuksköterskan tog sig tid för dem (Flinterud & Andershed, 2015; Tolotti et al., 2018; 

Carroll, 2007). Patientens behov av social samvaro stärks även i tidigare forskning 

(Craig et al., 2016). Tidigare forskning uppger att sociala interventioner minskar 

patienternas ångest och depressiva symtom (Craig et al., 2016). Den verbala 

kommunikationen upprätthöll sociala relationer och belyste personens identitet (Carroll, 

2007; Foster, 2010). Tidigare forskning visar att verbal kommunikation anses vara det 

främsta kommunikationssättet att förmedla känslor och personliga behov på (Rowland 

& McDonald, 2009). Den tidigare forskningen visar även på att vården brister i att 

kommunicera på ett bra och givande sätt med patienten (Leonard et al., 2004). 

Dessutom bidrar sjuksköterskornas närvaro till att patienterna känner sig tryggare 

(Khalafi et al., 2016). I resultatet beskrevs sjuksköterskans närvaro som både en källa 

till trygghet och som påfrestande (Flinterud & Andershed, 2015; Tolotti et al., 2018; 

Carroll, 2007). Enligt patienterna i studien av Tolotti et al. (2018) skapade även 

familjemedlemmars närvaro känslan av trygghet. Verbal kommunikation hade stor 

inverkan på social interaktion och förmågan att kunna tala beskrevs som ett 

grundläggande behov (Foster, 2010). Den röstlösa kommunikationen uppfattades som 

ensidig, till skillnad från en verbal kommunikation som vanligtvis uppfattas som 

ömsesidig (Carroll, 2007). Vissa patienter upplevde att de fått bristfällig, felaktig eller 

obefintlig information (Sherlock et al., 2009; Dyrstad et al., 2013; Freeman-Sanderson 

et al., 2018; Rogers et al., 2017). I studien av Jangland et al. (2009) beskrivs det att 

ineffektiv kommunikation och bristande kontinuitet på vårdpersonal försvårar 

möjligheten att sätta patienten i fokus för att utföra en god personcentrerad omvårdnad. 

Icke-verbal kommunikation upplevs som energikrävande då flera hjälpmedel och 

strategier kan behövas för att budskapet ska framgå och ledde till att patienterna blev 

utmattade (Flinterud & Anderhed, 2015; Sherlock et al., 2009; Tolotti et al., 2018; 

Foster, 2010, Freeman-Sanderson, 2018; Rogers et al., 2017). När icke-verbal 

kommunikation misslyckades uppstod även frustration, en känsla av maktlöshet, 

uppgivenhet och ilska (Carroll, 2007; Sherlock et al, 2009; Flinterud & Andershed, 

2015; Freeman-Sanderson et al., 2018; Tolotti et al., 2018; Foster, 2010; Freeman-

Sanderson et al., 2016). Vissa patienter gav till och med upp kommunikationsförsök 

(Flinterud & Andershed, 2015; Tolotti et al., 2018; Foster, 2010; Freeman-Sanderson 

2018; Carroll, 2007), vilket ledde till känslan av isolation och ensamhet (Rogers et al., 

2017; Tolotti et al., 2018; Foster, 2010; Freeman-Sanderson 2018; Carroll, 2007). 

Avsaknaden av verbal kommunikation uttrycktes som att vara fast i en tyst värld 

(Carroll, 2007). Dessa upplevelser kan tolkas genom ett holistiskt perspektiv, vilket 

innebär att mänskliga behov sträcker sig över mer än endast de fysiska behoven 

(McCance et al., 2011). McCance et al. (2011) beskriver även att dessa holistiska behov 

är grundläggande för sjuksköterskans relation med patienterna i personcentrerad vård. 

Icke-verbal kommunikation beskrevs som tidskrävande och påfrestande för patienten, 

därav hölls kommunikationen oftast kort och koncis mellan patienten och 
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sjuksköterskan (Carroll, 2007). I studien av Van der Cingel et al. (2016) identifieras 

patienternas omvårdnadsbehov genom sjuksköterskornas lyhördhet och tålamod. 

Kommunikationen mellan patient och sjuksköterska bör vara effektiv och givande för 

att utgöra en bra grund till personcentrerad omvårdnad (Leonard et al., 2004). Med hjälp 

av god och tydlig kommunikation kan negativa upplevelser undvikas under vårdtiden. 

(Jangland et al., 2009; Skär & Söderberg, 2018). Befriande nog blev icke-verbal 

kommunikation lättare med fysiskt tillfrisknande och nya copingstrategier (Flinterud & 

Andershed, 2015; Carroll, 2007). Patienterna fruktade att behöva genomlida 

omvårdnadsåtgärder som var relaterade till sekretansamling (Sherlock et al., 2009; 

Foster, 2010; Rogers et al., 2017). Vid rensugning av luftrören upplevde patienterna en 

känsla av lufthunger, att luften sögs ut ur lungorna och att de ville hosta utan att kunna 

göra det (Sherlock et al., 2009; Foster, 2010). Patienter i flera studier rapporterade även 

smärta vid rensugning av trakea (Arroyo-Novoa et al., 2008; Foster, 2010; Sherlock et 

al., 2009; Rogers et al., 2017). Trots detta obehag upplevde patienterna en lättnad efter 

att sekretsamlingen avlägsnats och att de kunde andas bättre (Sherlock et al., 2009; 

Foster, 2010; Rogers et al., 2017). Rensugning av luftrören är en viktig 

omvårdnadsåtgärd för att minska risken infektion i det respiratoriska systemet (Dawson, 

2014; Berry et al., 2011). Däremot utgör genomförandet av rensugning en risk för 

blödning i trakea, därför bör rensugning av luftvägarna vägas mot blödningsrisken och 

patientens obehag (LÖF, 2017).  

Konklusion  

Att kunna tala bidrog till en ömsesidig kommunikation vilket skapade en positiv känsla 

av social gemenskap för patienten. Därför var det ett stort bekymmer för de 

trakeostomerade patienterna att inte kunna kommunicera verbalt och detta väckte starka 

känslor. Genom att göra patienten delaktig i sin omvårdnad motverkades negativa 

upplevelser som maktlöshet och frustration. Genom delaktighet framkommer 

information om patientens känslor, behov och tankar, vilket behövs för att kunna utföra 

personcentrerad omvårdnad. Att sjuksköterskan gav sig tid och tålamod för att se och 

förstå patientens behov skapade en känsla av trygghet och lugn hos patienterna. De 

trakeostomerade patienterna erbjöds kommunikativa hjälpmedel, men dessa ansågs inte 

vara tillräckligt anpassade för deras tillstånd. Rensugning av luftrören upplevdes som 

obehagligt, utmattande och smärtsamt, trots detta uppskattade patienterna 

omvårdnadshandlingen efteråt då den uppfattades som fördelaktig eller nödvändig.  

Implikation 

Sjuksköterskor behöver tillgodose den trakeostomerade patientens individuella 

omvårdnadsbehov och göra patienten delaktig i sin egna omvårdnad. Föreliggande 

litteraturstudie kan utgöra ett underlag för sjuksköterskor som önskar utveckla sin 

kunskap om trakeostomerade patienters upplevelse av omvårdnaden kring sin 

trakeostomi. I dagsläget undervisas omvårdnadsmomenten av en erfaren sjuksköterska, 

för att sjuksköterskor ska kunna ge en jämn och uppdaterad omvårdnad bör 
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grundläggande undervisning ingå i sjuksköterskans grundutbildning. Trakeostomerade 

patienter upplever social isolation för att de inte kan tala, därför behöver de både fysisk 

och psykisk stöttning från sjuksköterskor för att hantera deras situation. Framtida 

forskning behöver inrikta sig på att få fram nya icke-verbala kommunikationssätt som är 

lättanvända, tydliga och detaljrika nog för att en trakeostomerad patient ska kunna 

utrycka sig. Slutligen finns ett behov av utförligare information i samband med 

trakeostomi utöver den tekniska informationen.
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BILAGA A  

 

 

Tabell 1: Sökordöversikt  

 

Sökord på svenska  
Ämnesord CINAHL 

[fritext] 
Pubmed 

[fritext] 
PsycInfo 

[fritext] 

trakeostomi tracheostomy tracheostom* tracheostom* tracheostom* 

upplevelse  experienc* experienc* 
 

omvårdnad  car* OR nurs* 
 

car* OR nurs* 

patienter patient patien* patien* patien* 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

Datum 

Databas Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2018-

11-01 CINAHL 

tracheostom* AND 

experienc* AND (car* OR 

nurs*) 

Limits: peer review, 2007-

2018, all adult (19+) 100 16 4 4 

2018-

11-01 CINAHL 

tracheostom* AND patien* 

AND experienc* 

Limits: peer review, 2007-

2018 125 13 4 4 

2018-

11-01 Pubmed 

tracheostom* AND patien* 

AND experienc* AND (car* 

OR nurs*) 

Limits: peer review, 

adolescent 13-18 years, all 

adult, 2007-2018 27 4 0 0 

2018-

11-01 Pubmed 

tracheostom* AND patien* 

AND experienc* 

Limits: 2007-2018, peer 

review, adolescent 13-18 

years, all adult (19+) 268 8 2 1 

2018-

11-01 PsycInfo 

tracheostom* AND patien* 

AND experienc* AND (car* 

OR nurs*) 

Limits: 2007-2018, Age 

18+, peer review 14 0 0 0 

2018-

11-01 PsycInfo 

tracheostom* AND patien* 

AND (car* OR nurs*) 

Limits: 2007-2018, Age 

18+, peer review 72 9 1 1 

 



BILAGA C  

 

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens Arroyo-Novoa, M., Figueroa-Ramos, M., Puntillo, A., Stanik-Hutt, J., Thompson, L., White, 

C., & Wild, R. (2008). Original article: Pain related to tracheal suctioning in awake acutely 

and critically ill adults: a descriptive study. Intensive & Critical Care Nursing, 24, 20–27. 

doi: 10.1016/j.iccn.2007.05.002 

 

Land 

Databas 

USA, Canada, Australien, Storbritannien 

PsycInfo 

Syfte (1) Att beskriva och jämföra patienters smärtupplevelser och smärtrespons genom 

trakealsugningens olika faser. (2) att undersöka följande faktorers inverkan på 

smärtupplevelsen: ålder, diagnos, kön, etnicitet, smärtstillande före - och efter 

trakealsugning och användandet av bedövning. (3) relatera fysiologisk data till 

smärtupplevelsen. 

Metod: 

Design 

Kvantitativ metod 

Deskriptiv statistik 

Urval Bekvämlighetsurval ur den tidigare studien AACN Thunder Project II. Data från 169 

sjukhus var tillgänglig. Patienter inkluderades som var vakna, alerta, medicinskt stabila, 

förstod och talade engelska, hade syn och hörsel samt om trakealsugning ingick vanlig 

omvårdnad. Patienter som använde medicin mot neuromuskulära sjukdomar samt med 

nedsatt känsel kring trakea uteslöts. 755 patienter inkluderades. Etiska styrelser på de 

utvalda sjukhusen har godkänt studien. 

Datainsamling Data insamlades precis före trakealsugningen (T1), direkt efter trakealsugningen (T2) samt 

tio minuter efter trakealsugningen (T3). Hos somliga patienter registrerades blodtryck och 

puls vid T2. Data om patientens medicinering insamlades från patientens journal. 

Dataanalys Deskriptiv statistik för att mäta smärtans intensitet, smärtans kvalité, smärtrelaterade 

beteenden, fysiologiska mått och farmakologiska åtgärder. En ANOVA-analys 

genomfördes för att kontrollera för skillnader i smärtinsensitet mellan T1 och T3. En 

ANOVA gjordes även för att utvärdera interaktionen mellan smärtintensitet hos 

diagnosgrupper, kön, fysiologiska svar och farmakologiska åtgärder. 

Bortfall Inget rapporterat. 

Slutsats Smärtintensiteten av trakealsugning är ofta mild. Däremot upplevde 64% (n= 755) av de 

som rapporterat smärta måttlig till svår smärta. Rensugningen av luftvägarna uppfattades 

som obehagligt och skrämmande. Få patienter gavs smärtstillande en timme före- eller 

under trakealsugningen. Kirurgipatienter och yngre patienter rapporterade högre 

smärtintensitet än sina än andra grupper. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad II i Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Artikel 2 

Referens Carroll, S. (2007). Silent, slow lifeworld: the communication experience of 

nonvocal ventilated patients. Qualitative Health Research, 17, 1165–1177. doi: 

10.1177/1049732307307334 

Land  

Databas 

Massachusetts, USA 

CINAHL 

Syfte Att förstå ventilerade individers upplevelse att inte ha någon röst  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk analys 

Urval Nitton stycken deltagare över 18 år, orienterade, saturerande på syre till minst 

92% och engelsktalande. Kriterier för att kunna delta i studien var att 

patienterna hade ventilerats mekaniskt via en trakeostomi och att dessa inte 

kunnat tala på minst två timmar de senaste 24 timmarna men ändå kunna göra 

sig förstådd vid intervjun. Godkänd av etisk kommitté,alla deltagare skriva 

under ett samtycke med information kring studien.  

Datainsamling Ostrukturerad intervju 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och strukturerades till tematisk analys.  

Bortfall Inga 

Slutsats Patienterna kände sig frustrerade och ofullständiga utan sin röst. De beskrev 

sitt röstlösa tillstånd som att leva i en tyst livsvärld där allting gick mycket 

långsammare. Frustrationen och maktlösheten ledde till ilska hos flera 

patienter. En patient blev så frustrerad att han bankade på omgivande föremål. 

En annan patient gav upp kommunikationsförsöken och vände sig bortåt efter 

inledd konversation. Röstlösheten liknades med att att förlora en del av sin 

identitet och beskrevs som en fysisk begränsning av patienterna. Patienter som 

återfått talförmågan kände sig hela och fria. Negativa känslor minskade eller 

försvann helt när rösten återfåtts och tiden började passera i vanlig takt. Vissa 

patienter kände tacksamhet för den röstlösa upplevelsen eftersom det visade 

dem hur viktigt det var att lyssna.  Resultatet visade även att patienternas 

relation med sjuksköterskorna var viktig för patienterna. Sjuksköterskornas 

fysiska närvaro hade en betryggande inverkan på patienterna och de kände ett 

behov av att ta hand om sjuksköterskorna och att vårda sin relation med dem. 

Patienterna betonade även att det var arbetsamt och krävde kreativitet att finna 

en kommunikationsmetod som passade. Det var viktigt att hålla 

kommunikationsmetoden så nära till tal som möjligt. Tyst artikulering föredrogs 

hos deltagarna för att kunna upprätthålla känslan av en vanlig konversation. 

Andra icke-verbala kommunikationssätt såsom gester, mimik, bildtavlor och 

ordtavlor ansåg patienterna inte vara riktig kommunikation. Patienterna var 

däremot extremt ihärdiga när de försökte förmedla viktiga behov. Relationen 

med sjuksköterskan var mycket viktig för patienterna och en patient som inte 

blev inledd i konversation med sjuksköterskorna ville slå till dem. Det var även 

viktigt för patienterna att sjuksköterskan tog sig tid för att tyda deras icke-
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verbala kommunikation. Sjuksköterskorna blev generellt sett bättre på att tolka 

patientens icke-verbala kommunikation och detta ledde till en ökad trygghet 

hos patienten. Patienterna kände sig mycket maktlösa och beroende av andra 

för att få sina omvårdnadsbehov tillgodosedda. Den nedsatta kommunikationen 

gjorde att patienternas omvårdnadsbehov missades vilket skapade oro hos 

patienterna. Bristande patientinformation förekom och en patient berättade att 

hon hade erhålligt en talventil men ändå sparat på rösten i tron om att rösten 

kunde ta slut. Den upplevda maktlösheten hos patienterna tillintetgjordes när 

patienterna tilltog copingstrategier och genom pålitlig och kontinuerlig 

omvårdnad. Patienterna hanterade maktlösheten genom att distrahera sig, 

känna tacksamhet för lyckad kommunikation, öka sitt tålamod, och att sätta sin 

situation i ett större perspektiv. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad II i Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Artikel 3 

Referens Dyrstad, N., Hansen, S. & Gundersen, M. (2013). Factors that influence user 

satisfaction: tracheotomised home mechanical ventilation users’ experiences. 

Journal of Clinical Nursing, 22, 331–338. doi: 10.1111/j.1365-

2702.2012.04304.x 

Land  

Databas 

Norge 

CINAHL 

Syfte Att beskriva personliga livssituationer utifrån användare av trakeostomerade 

personer med mekanisk ventilation i hemmet samt identifiera faktorer 

förknippade med användarens tillfredsställande. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Innehållsanalys 

Urval Trakeostomerade personer mellan 37-78 års ålder med erfarenhet av att leva 

med mekanisk ventilation i hemmet. Etisk beprövad och godkänd av etisk 

kommitté. 

Datainsamling Individuella intervjuer  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades till data. Datan analyserades och delades in i 

teman efter sitt huvudinnehåll.  

Bortfall Inga  

Slutsats Deltagarna kommunicerade sina personliga upplevelser genom hjälpmedel. 

Dessa erfarenheter kategoriseras till tre teman: (1) personligt anpassad 

information. (2) känslighet kring beslutstagande. (3) att bygga upp förtroende 

och tillit. (1) patienterna hade vitt skilda uppfattningar om den information de 

fick. Vissa deltagare ansåg att de fått optimal information medan andra att de 

fått otillräcklig information inför sin mekaniska ventilation genom en trakeostomi. 

Dessa patienter hade ingen vetskap om vilka komplikationer det fanns risk för. 

(2) patienterna berättade om att de blivit förbisedda i beslut angående sin vård 

och att besluten togs över deras huvuden. (3) sjuksköterskan behöver lära 

känna personen bakom sjukdomen och även ha vetskap om sjukdomen för att 

få patientens förtroende och tillit. Hög kompetens och kontinuerlig vård bidrog 

även till ökat förtroende från patienten. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II i Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

 

 



BILAGA C  

 

 

 

Artikel 4 

Referens Flinterud, S. & Andershed, B. (2015) Transitions in the communication 

experiences of tracheostomised patients in intensive care: a qualitative 

descriptive study. Journal of Clinical Nursing 24, 2295-2304. doi: 

10.1111/jocn.12826 

Land 

Databas 

Norge 

CINAHL 

Syfte (1)   Att beskriva upplevelsen av kommunikation som patient på IVA (2) att 

skapa förståelse för kontextens betydelse för transitions-teorin. 

Metod: 

Design 

Kvalitativ metod 

Innehållsanalys 

Urval Patienter som blivit trakeostomerade och mekaniskt ventilerade på IVA. 

Patienter över 18 år som haft trakeostomi i minst 48 timmar inkluderades. De 

patienter som inkluderades skrevs ut till egen bostad. Samtliga 

sjukdomstillstånd som orsakar behov av trakeostomi inkluderades. De patienter 

som inte talade och förstod norska exkluderades. 14 personer kontaktades, 11 

samtyckte till att delta i studien varav 8 var kvinnor och 3 var män. Åldersspann 

47-72 år. Dataskyddsansvarig på IVA godkände studien. Etisk beprövad och 

godkänd av etisk kommitté. Deltagare fick ett e-mejl med information gällande 

studien ett par veckor innan forskaren ringde för avstämning. Deltagaren fick 

både muntlig och skriftlig information kring studien samt att all data skulle 

användas konfidentiellt, att deltagandet var frivilligt och de fick dra sig ur studien 

när de än ville, innan de skrev under att delta i studien.   

Datainsamling Ljudinspelade och transkriberade halvstrukturerade intervjuer. Intervjuerna ägde 

rum 2013 mellan Juni och Augusti. Fem deltagare intervjuades i hemmet, fyra 

intervjuades i sjukhus. En deltagare intervjuades på sin arbetsplats och en 

annan via telefon. 

Dataanalys Innehållsanalys 

Bortfall Inget rapporteras 

Slutsats Temat: ”att erfara omsorg och förståelse trots obekväma känslor efter knepig 

kommunikation.” Tre underkategorier: (1) emotionella utmaningar; (2) 

utmaningar längs vägen; (3) framgångsrik kommunikation. (1) känslan av ge 

upp kontrollen och förlora kontrollen. De flesta var frustrerade och uppgivna när 

de vaknade upp med trakeostomi. Patienterna var frustrerade över hela 

situationen och över nytillkomna kommunikationssvårigheter. Flera beskrev hur 

de kände sig maktlösa och tvungna att acceptera sina 

kommunikationssvårigheter. De rapporterade rädsla att inte återfå sitt tal. 

Patienterna blev besvikna när de misslyckades att kommunicera sina behov till 

sjuksköterskorna. (2) kommunikationen var utmattande och arbetskrävande. Vid 

misslyckad kommunikation gav patienter upp hjälpmedlet. Fysisk svaghet och 

skakningar försvårade även andra kommunikationssätt. De kunde inte bruka 
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Ipad eller bildtavla. Flera patienter hade en förvrängd tidsuppfattning vilken 

underlättades när sjuksköterskan lärt sig patientens gester och behov. Generellt 

sett förbättrades kommunikationen med vårdare över tid. (3) säkerhet och 

trygghet rangordnas högt hos patienterna, dessa känslor förmedlades av 

vårdpersonalen. Många betonade vikten av ögonkontakt och information för att 

känna sig trygga. En patient berättade om en sjuksköterska som använde 

beröring på ett bra sätt. Patienterna upplevde att vårdpersonalen instinktivt 

visste vad patienten ville ha. Att ha anhöriga närvarande förbättrade 

kommunikationen till vårdpersonal. Talventil, bildtavla, Ipad, nickar och tyst 

artikulation var metoder som nyttjades. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad I i Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Artikel 5 

Referens Foster, A. (2010). Original article: more than nothing: the lived experience of 

tracheostomy while acutely ill. Intensive & Critical Care Nursing, 26, 33–43. doi: 

10.1016/j.iccn.2009.09.004 

Land 

Databas 

Storbritannien 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att beskriva erfarenheten av en trakeostomi hos akut 

insjuknade patienter. 

Metod: 

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk analys 

Urval Inklusionskriterier: patienter som erhållit en akut trakeostomi efter akut sjukdom. 

Tre patienter valdes ut genom bekvämlighetsurval. Etisk beprövad och godkänd 

av etisk kommité. Uppfyller den etiska principen att inte göra någon skada mot 

andra med sin forskning. Stödsamtal efter den kvalitativa intervjun erbjuds i 

syftet att minska risken att deltagarna skulle skadas och såras av intervjuerna 

på grund av att behöva tala om sin upplevelse. Information gavs både muntligt 

och i text skrivet i alldagligt format med stort typsnitt och stora mellanrum för att 

deltagande skulle kunna förstå vad det innebär att vara deltagande i studien.  

Datainsamling Ljudinspelade semistrukturerade intervjuer mellan Juli 2007 och November 

2007. 

Dataanalys Ljudinspelningarna transkriberades och genomgick Giorgi’s fenomenologiska 

analysmodell: (1) insamling av verbal data; (2) inläsning av data; (3) 

fragmentering av data till mindre meningsenheter; (4) organisering av data på 

ett begripligt sätt; (5) sammanfattning samt förmedling av data till vetenskapligt 

område. 

Bortfall Inget rapporterat. 

Slutsats Sex breda teman utvanns ur datanalysen: (1) behovet av kommunikation; (2) 

bevarandet av de normala; (3) psykosocialt obehag; (4) smärtsamma 

procedurer; (5) rädsla för det okända; (6) relationer med 

omvårdnadspersonalen. (1) Samtliga patienter betonade vikten av att kunna 

kommunicera och beskrev kommunikationen som en del av identiteten. Två av 

patienterna föredrog skriftlig kommunikation, trots att deras tillstånd gjorde det 

svårt att skriva. En av patienterna blev apatisk när hon misslyckats att 

kommunicera icke-verbalt. (2) En patient tröttades ut av sin ihållande hosta som 

orsakades av frekventa byten av innerkanylen och patienten kunde därför inte 

sova. En annan patient hade mycket svårt att äta vanligt på grund av munsår 

och ömmande hals. (3) En patient äcklades av slemmet som avlägsnades under 

sugningen. En annan patient drog sig undan socialt umgänge som han annars 

hade gillat på grund av hostan som höll honom vaken om natten. Den tredje 

patienten tyckte att det var jobbigt att förklara sitt sår. (4) Omläggningen av 

stoma var smärtsam. Patienten med hosta utvecklade kväljningar vilket också 

ledde till smärta kring stoman. Rensugning av trakea upplevdes som obehagligt 
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och orsakade lufthunger hos patienterna. Patienterna ansåg att den smärta som 

upplevdes vid omvårdnadshandlingar var en del av behandlingen. (5) En patient 

beskrev skrämmande andnöd i samband med insättningen av trakeostomin. 

Patienten med hosta var rädd att hosta ut trakeostomin och var vid ett tillfälle 

nära att göra just detta. Den tredje patienten var orolig över den sex månader 

långa läketiden av stoma. (6) Patienternas upplevelse av 

omvårdnadspersonalen var blandad. Å ena sidan fick patienterna vänta länge 

på återkoppling och deras läsning eller tevetittande avbröts hastigt av 

omvårdnadspersonal. Å andra sidan beskrev patienterna hjälpsam och duktig 

vårdpersonal. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad I i Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Artikel 6 

Referens Freeman-Sanderson, L., Togher, L., Elkins, M. & Kenny, B. (2018). Quality of 

life improves for tracheostomy patients with return of voice: A mixed methods 

evaluation of the patient experience across the care continuum. Intensive & 

Critical Care Nursing, 46, 10–16. doi: 10.1016/j.iccn.2018.02.004 

Land 

Databas 

Australien 

CINAHL 

Syfte Att mäta självrapporterade humörsförändringar, kommunikationsrelaterad 

livskvalité samt allmänhälsa i samband med återkommen röst hos IVA-patienter 

med mekanisk ventilation. 

Metod: 

Design 

Kvantitativ data 

Observationsstudie 

Urval Randomiserat urval av vuxna patienter på IVA. Patienterna hade genomgått en 

trakeostomi och tappat rösten i samband med mekanisk ventilation. 

Inklusionskriterier: 18 år eller äldre, trakeostomi i mer än 48 timmar, luftfylld kuff, 

mer än 48 timmars mekanisk ventilation med  läkning och övergång till normal 

andning. Patienterna inkluderades om de behövde använda ventilationstöd 

(ventilation support), varit röstlösa i över 48 timmar, om de var vakna och 

 kunde svara inom studiens syfte, medicinskt stabil, syresaturereing över 88%, 

puls mellan 40 och 120 slag i minuten, och systoliskt blodtryck mellan 90 och 

160mm Hg. Etiskt godkännande gavs av Sydneys hälsoprotokoll 

Datainsamling Livskvalité mättes genom Visual Analogue Self Esteem Scale (VASES). Allmän 

hälsa mättes genom enkäten EuroQol-5D. 

Dataanalys Deskriptiv statistik användes för att sammanfatta datan. 

Bortfall 25 patienter rekryterades. 3 återfick inte rösten inom ramen av undersökningen. 

Slutsats Patienternas självförtroende ökade efter dekanylering av trakeostomin. 

 Dessutom blev de på bättre humör än före uttagningen av trakeostomin. 

 

Resultat för livskvalité: VASES, innan rösten återkommit samt efter den 

återkommit:1 poäng lägre på ”att bli förstådd”, 1 poäng högre på ”glädje”. 

 

Resultat för allmänhälsa  (EQ-5D): ingen skillnad efter att rösten kommit tillbaka. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad I i Carlsson och Eimans  (2003) bedömningsmall. 
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Artikel 7 

Referens Freeman-Sanderson, L., Togher, L., Elkins, R., & Phipps, P. R. (2016). Quality 

of life improves with return of voice in tracheostomy patients in intensive care: 

An observational study. Journal of Critical Care, 33, 186-191. doi: 

10.1016/j.jcrc.2016.01.012 

Land 

Databas 

Australien 

CINAHL 

Syfte Att undersöka patienters egna erfarenheter av att ha trakeostomi i relation till 

kommunikation, självkänsla och hälsorelaterad livskvalité, sex månader efter 

dekanylering och utskrivning från IVA. 

Metod: 

Design 

Mixed methods. 

Kvalitativ data i form av tematisk analys. Kvantitativ data i form av deskriptiv 

statistik.  

Urval 30 personer selekterades ur ett randomiserat urval. Deltagare var 

engelsktalande över 18 år, hade behandlats på IVA, hade genomgått 

trakeostomi och förlorat rösten. 

Etisk beprövad och godkänd av etisk kommité. Deltagarna fick ett 

informationsblad utskickat innan detaljerad information om att det var frivilligt att 

delta samt kontaktuppgifter om mer stöd och information önskades.  

 

Datainsamling Intervjufrågor utvecklades av en logoped (speech pathologist) med 14 års 

klinisk erfarenhet. Intervjun ägde rum över telefon sex månader efter 

dekanylering av trakeostomin och spelades in. En patient intervjuades i person 

eftersom hon inte blivit utskriven från sjukhuset. Kvantitativ data om självkänsla 

samlades in genom VAS och livskvalité samlades in i genom enkäten EQ-5D. 

Kvantitativ data samlades in före trakeostomi, när rösten förlorades och sex 

månader efter utskrivning från IVA. Pseudonym skapades för att skydda 

patienternas identitet. 

Dataanalys Kvalitativ data analyserades och delades in i teman. Riktlinjer för analys av 

kvalitativ data följdes. Kvantitativ data sammanfattades med medelvärde och 

standardavvikelse. 

Bortfall Bortfallet uppgick i 13 personer varav 7 personer dog och 6 personer inte gick 

att kontakta. 16 personer uppgav fullständig kvantitativ data. 
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Slutsats Fyra teman: (1) vad hände med mig?; (2) det är svårt att kommunicera utan 

röst; (3) en storm av mörka känslor; (4) mer än ett svar... det är deltagande och 

återhämtning. (1) patienter beskrev förvirring och begränsad förståelse för vad 

som hände de när de blev inlagda på IVA. Förvirringen i kombination med 

mediciner gjorde att en patient inte kunde hitta larmknappen. Flera patienter 

berättade att de saknade information om varför de tappat rösten. En patient 

upptäckte att han fått minnesproblem när han skulle stava enkla ord och blev 

följaktligen rädd. (2) alla patienter menade att tappa rösten påverkade deras 

kommunikationsförmåga enormt. Vissa patienter brukade kommunikationsstöd, 

men kände stor frustration när de inte kunde förmedla enkla önskemål. En 

patient berättade att hon gav upp sitt önskemål efter att ha försökt förklara det 

för en sjuksköterska. (3) att tappa rösten var direkt associerat med negativa 

känslor. Känslor av maktlöshet, frustration, instängdhet, sårbarhet och ilska var 

vanliga. Patienterna fortsatte ha negativa känslor efter utskrivning från 

sjukhuset. (4) samtliga patienter ansåg att förbättrad kommunikation var en 

viktig del av tillfrisknandet. Förbättrad kommunikation ledde till ökad autonomi 

hos patienterna och de kunde förfina sina önskemål och behov. 

Kvantitativ data indikerade förbättrat självförtroende till patientens egna 

kommunikationsförmåga. Patienternas livskvalité ökade från att de återfått sin 

röst och blivit utskrivna från IVA till sex månader senare.  

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad I i Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Artikel 8 

Referens Rogers, S. N., Russell, L., & Lowe, D. (2017). Patients’ experience of temporary 

tracheostomy after microvascular reconstruction for cancer of the head and 

neck. British Journal of Oral & Maxillofacial Surgery, 55, 10–16. doi: 

10.1016/j.bjoms.2016.08.006 

Land 

Databas 

England 

PubMed 

Syfte Att identifiera bekymmer med tillfällig trakeostomi hos patienter som evakuerat 

hals- och huvudcancer. 

Metod: 

Design 

Mixad metod 

Deskriptiv statistik 

Urval Patient som genomgått rekonstruktionskirurgi för cancer i hals eller huvud. 

Patienterna kontaktades efter genomsökning av deras journal. Studien mötte 

lokala kriterier för etiskt genomförd forskning. 

Datainsamling Metoden bestod av tre steg. Först genomfördes en intervju för att samla in 

kvalitativ data från patienter om deras upplevelse av de första 24 timmarna efter 

operation. Därefter utformades en kort enkät som besvarades av en pilotgrupp 

på sex personer. Därefter skickades enkäten ut till 125 patienter mellan 2013-

2015 som genomgått rekonstruktionskirgurgi för cancer i hals eller huvud. 

Dataanalys Deskriptiv statistik 

Bortfall 86/125 patienter gav fullständiga svar på enkäten. Svarsfrekvens var 69%. 

Slutsats I det kvalitativa materialet betonades särskilt rädslan för att kvävas. Tre 

patienter upplevde obehag på grund av trakeostomin. Omvårdnaden ansågs 

ofta vara god, men informationen före proceduren var inte tillräcklig. 

Trakeostomin fick patienterna att känna sig hjälplösa (disempowered), isolerade 

och de hade problem med kommunikationen. En patient kastade en flaska på 

dörren för att påkalla en sjuksköterska. Patienterna rapporterade problem med 

trakeostomin i relaterat till sömn, obekvämlighet, och att den var 

uppseendeväckande.  

 

Patienterna upplevde uppgivenhet och ensamhet när de inte hade sin röst. Två 

patienter kunde inte förmedla sina behov verbalt till sjuksköterskan och kände 

sig följaktligen rädd och sårbar. Patienterna upplevde att delaktigheten i sin 

omvårdnad minskade när de var röstlösa. Patienternas röstlösa tillstånd ledde 

till social isolation. En patient berättade om en motvilja att kalla på 

sjuksköterskorna under nattetid eftersom patienten inte ville vara till besvär. En 

patient kallade på sjuksköterska vid upplevelsen av kvävning och fick svaret att 

ingenting var fel. En annan patient önskade att sjuksköterskorna hade mer insikt 
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i hur psykiskt påfrestande det var att vara röstlös. En patient upplevde att 

sjuksköterskorna saknade kompetens för omläggning av stoma. Rensugning av 

luftvägarna upplevdes som skrämmande under proceduren men patienterna var 

lättade när slemmet avlägsnats. Borttagandet av trakeostomin upplevdes som 

smärtsam av en patient och patienten önskade därför smärtstillande. En annan 

patient blev glädjefylld av att kunna tala igen efter borttagningen. 

 

I enkäten svarade de flesta att de verkligen ville undvika trakeostomi om det var 

möjligt (60%), att talet var ett stort problem (59%), och att kommunikation var 

svår med trakeostomi (44%). 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad II i Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Artikel 9 

Referens Sherlock, V., Wilson, A., & Exley, C. (2009). Tracheostomy in the acute setting: 

Patient experience and information needs. Journal of Critical Care, 4, 501-507. 

doi: 10.1016/j.jcrc.2008.10.007 

Land 

Databas 

Södra England 

CINAHL 

Syfte Att undersöka upplevelsen av tillfällig trakeostomi hos patienter på sjukhus med 

inriktning på tillräckligheten av patientinformation. 

Metod: 

Design 

Kvalitativ metod 

Innehållsanalys 

Urval Åtta patienter med trakeostomi vid sjukhusvistelse. Tre patienter var kvinnor, 

fem var män. Åldersspann 19-76 år, medelvärde 61 år. Den etiska kommitén 

rekommenderade att de patienter som intervjuades skulle ha genomgått minst 

ett kanylbyte före intervjun. 

Etisk beprövad och godkänd av etisk kommité. Följde etikkommiténs råd för 

studien. Ingen av patienterna hade behandlats av läkaren som var forskare i 

studien. Patienterna är informerade om studiens syfte och metod innan de får 

förfrågan om att skriva under ett skriftligt godkännande för att vara deltagande i 

studien. 

Datainsamling Före insamling genomfördes en test-intervju. Vuxna patienter som fått en akut 

trakeostomi, kunde delta i en 45 minuter lång intervju och hade en röst som 

hördes på inspelningen inkluderades i studien. Patienter som talade ett annat 

språk än engelska ekluderades. Mimande och gestikulerande patienter 

exkluderades. Patienter med kognitiva- och kommunikationsnedsättningar 

exkluderades. 

Dataanalys Innehållsanalys med upprättandet av teman. 

Bortfall En möjlig deltagare som ej uppgav samtycke att delta i studien uttryckte ilska 

över total avsaknad av information. 

Slutsats Fyra teman: (1) fysiska upplevelser, (2) förståelse, (3) information (4) 

erfarenheter efter borttagning av trakeostomi. (1) samtliga patienter upplevde 

trakeostomins omfång som begränsande vid vanliga rörelser. Patienterna 

rapporterade negativa känslor i samband med trakeostomin däribland rädsla 

och obehag. Patienterna brukade hjälpmedel för att kommunicera icke-verbalt, 

till exempel användes tyst artikulering och skrift. Samtliga patienter beskrev 

ökad törst och några hade problem att svälja. Alla deltagare tyckte att 

rensugning av trakea var fördelaktigt och kunde redogöra nyttan 

omvårdnadshandlingen. Däremot rapporterade sju av dem att de kände obehag 

och rädsla vid genomförandet. Patienterna blev lättade efter att rensugningen 

genomförts. Samtliga patienter beskrev frustration över att inte kunna tala. (2) 

samtliga patienter visade förståelse för varför de var i behov av en trakeostomi 

och de betonade att de inte hade något val. (3) Sex av åtta patienter menade att 

de hade fått lite eller ingen information alls av vårdpersonal. En patient tog hjälp 
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av en anatomibok som en familjemedlem tagit med sig till patientens bädd. Två 

patienter blev skrämda av den information de fick. Två andra patienter kände 

sig tryggare efter att ha erbjudits ytterligare information. Däremot upplevde vissa 

patienter att de fått missvissande information om tider för sin avvänjning. 

Patienterna föreslog metoder för att bättre förmedla informationen, ex. 

broschyrer, demonstrering av trakeotomin på en modell samt avsätta tid för att 

diskutera mer djupgående information. (4) sex av patienterna hade tillfrisknat 

och tagit ur sin trakeostomi, varav fyra hade efterlängtat avvecklingen men 

sedan känt rädsla under själva utförandet. Tre patienter berättade att de hade 

utvecklat panikattacker efter dekanylering. Patienterna glädjes åt att återfå sin 

röst. 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad I i Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Artikel 10 

Referens Tolotti, A., Bagnasco, A., Catania, G., Aleo, G., Pagnucci, N., Cadorin, L., … 

Sasso, L. (2018). The communication experience of tracheostomy patients with 

nurses in the intensive care unit: A phenomenological study. Intensive & Critical 

Care Nursing, 46, 24–31. doi: 10.1016/j.iccn.2018.01.001 

Land 

Databas 

Italien 

CINAHL 

Syfte Att (1) undersöka patientens upplevelse av kommunikation med trakeostomi 

med sjuksköterskor på IVA. (2) identifiera vilka situationer och faktorer som fick 

patienten att känna sig bekväm samt obekväm med att kommunicera med 

sjuksköterskan. 

Metod: 

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologiskt förhållningssätt. Djupgående intervjuer med patienter, korta 

intervjuer med sjuksköterskor samt deltagande observation under patientens 

vistelse på IVA. 

 

Urval Deltagare skulle vara över 18 år, inskrivna på IVA där de erhållt trakeostomi 

som de sedan har i minst 5 dagar. Deltagare som var tungt sederade, hade en 

demensdiagnos, psykiatriska problem, neurologiska sjukdomar och förvirring 

under mekanisk ventilation exkluderades från urvalet. 8 Personer matchade 

dessa kriterier. 

Etisk beprövad och godkänd av etisk kommité. Sjuksköterskor samt patienter 

blev informerade om syftet med studien och hur studien skulle utföras. Skriftligt 

godkännande samlades in från alla deltagande samt godkännande att få 

använda sig av anteckningar och ljudinspelningar. Enligt rekommendationer från 

etiska kommité insamlades även en godkännande underskrift från patientens 

familjemedlemmar samt ett muntligt godkännande av patienten för tiden 

patienten observerades i akut skede. Observanterna skulle inte ha deltagit i 

någon vårdnad kring patienten. Konfidentialiteten samt anonymiteten 

säkerställdes under studiens gång.  

Datainsamling Under sjukhusvistelsen observerades i vilken kontext varje interaktion mellan 

patient och sjuksköterska skedde. I anslutning till utskrivning från sjukhuset 

intervjuades patienterna. De sjuksköterskor som utmärkte sig i patienternas 

berättelse valdes ut till intervju.  

Dataanalys Observationsdata användes inte i resultatet, men för att förbättra forskarnas 

förförståelse innan intervjuerna. Transkriptet lästes igenom sedan skapades 

teman. 

Bortfall Inget rapporterat. 
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Slutsats Två teman identifierades: (1) känslor av maktlöshet och frustration; (2) att möta 

ständiga missförstånd, uppgivenhet och ilska. (1) patienterna upptäckte sin 

förlorade röst olika snabbt. Vissa försökte skrika och tillkalla sjuksköterskor och 

blev frustrerade. Patienterna beskrev rösten som väldigt värdefull. Att försöka 

göra sig förstådd var svårt och energikrävande för patienterna. Patienterna 

berättade även att de inte kände sig delaktiga i sin vård eftersom samtal förts 

över deras huvuden. Patienternas behov av information minskade inte på grund 

av kommunikationssvårigheter. Patienterna berättade att de inte visste vad som 

pågick eller vilka beslut som togs om deras vård. Att inte kunna kommunicera 

med yttervärlden skapade en känsla av isolation, bortglömdhet, ensamhet och 

frustration. Isolationen skapade en förvrängd tidsuppfattning hos patienterna. 

Vissa patienter beskrev tankar om att släppa taget om livet. Det som fick dem 

att fortsätta var deras anhöriga. (2) Patienterna brukade strategier för att 

hantera sin tappade röst. De artikulerade orden tyst, läste av läppar, använde 

sina ögon och rörde på sitt huvud. Dålig rörlighet i armarna förhindrade vissa 

patienter från att gestikulera. Kommunikationstavlor använder ibland men 

upplevdes vara en mycket krävande metod. Patienterna förväntade sig att IVA-

sjuksköterskorna skulle vara extra duktiga på att förstå deras försök till 

kommunikation och blev arga, uppgivna eller oroliga när detta inte stämde. Fyra 

källor till obehag identifierades: osäkerhet kring vad som händer, känslan av att 

andra har gett upp hoppet om patienten, att vara isolerad samt att känna sig 

osynlig. Tre källor till behag identifierades: tröst genom närvaro av viktiga 

personer, trygghet genom tillgänglig larmklocka, tröst i sjuksköterskans närvaro. 

  

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad I i Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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