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Sammanfattning: Bakgrund. Tracheostomi är ett sätt att hjälpa patienten att kunna andas. 

Orsaken till tracheostomin är många och varierande. Tracheostomi innebär ett operativt 

ingrepp via luftstrupen på halsens framsida, där en speciell trachealkanyl förs in i trachea 

genom ett strupsnitt som kallas tracheostoma. Då ingen luft kan passera genom stämbanden 

kan patienten inte tala vilket kan medföra svårigheter för patienten att kommunicera. Sugning 

och befuktning av patientens luftvägar är en stor del av omvårdnaden. Syfte. Syftet var att 

beskriva den vuxna patientens upplevelse i samband med tracheostomi samt dess påverkan på 

livskvalitén. Metod. Studien genomfördes som en litteraturstudie med beskrivande design. 

Systematiska sökningar utfördes i databaserna Cinahl och PubMed med sökord identifierade 

utifrån syftet. Data från åtta studier analyserades med inspiration från innehållsanalys. 

Resultat. Fyra kategorier och en subkategori bildade resultatet. Frustration är en stor 

upplevelse i samband med kommunikationssvårigheter hos patienter med tracheostomi. Tillit 

och förtroende till personalen beskriver patientens relation till personalen. Påverkan på 

livskvalitén handlar bl.a. om depression och sexualitet. Slutsats. I omvårdnaden av den 

tracheostomerade patienten är det viktigt att sjuksköterskan känner till patientens upplevelser. 

Hendersons omvårdnadsteori kan appliceras vid omvårdnaden på den tracheostomerade 

patienten när det gäller andning, kommunikation och information. 
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Bakgrund 

Tracheostomi innebär ett operativt ingrepp via luftstupen på halsens framsida. Nedanför 

ringbrosket förs en speciell trachealkanyl in i trachea via ett strupsnitt som kallas 

tracheostoma. Då ingen luft kan passera genom stämbanden kan patienten inte tala (Selin & 

Törnqvist, 2001). Tracheostomi är en av de äldsta kända kirurgiska ingrepp, det går ända 

tillbaka till 2000-2500 före Kristus. Det var först när Chevalier Jacksons publikationer kom i 

början på 1900-talet som ingreppet tracheostomi blev allt vanligare inom kirurgin (Fattahi et 

al., 2012). Enligt socialstyrelsen fick 1881 patienter i åldrarna 20-85 år och äldre en 

tracheostomi i Sverige under år 2011 (http://www.socialstyrelsen.se).  

 

Att besluta om och när en patient ska få en tracheostomi är komplext. Orsaken till 

tracheostomi kan delas in i tre grupper. Den första beror på övre luftvägs obstruktion, vilket 

innebär infektion, trauma, tumör, främmande kropp, obstruktivitet, sömnapné eller stenos. 

Den andra är mekanisk ventilation i form av respiratorbehandling. Den sista gruppen är 

patienter med neuromuskulärsjukdom d.v.s. att sjukdomen i sig ger svaghet i diafragma, 

aspirationsrisk, koma och ineffektiv hosta (Dhand & Johnson, 2006). 

 

Vård vid tracheostomi 

En stor del av omvårdnaden är sugning och befuktning av patientens luftvägar och ska endast 

ske vid behov och inte enligt schema. Koksalt kan droppas i luftvägarna vid sugning för att 

lösa slemmet och stimulera till hosta. Dock är inte rutinanvändning av koksalt att 

rekommendera då det kan sänka syre saturationen och frigöra mikroorganismer från tuben ner 

i luftvägarna. Därför ska koksalt droppas endast då tjockt och segt slem inte går att suga bort. 

Trachealsugning kan vara en obehaglig upplevelse, men kan upplevas på olika sätt av 

patienten, upplevelsen av kvävning och att tappa andan har beskrivits (Day, Farnell & 

Wilson-Barnett, 2002). Vakna patienter kan ha lättare att acceptera trachealsugning eftersom 

de har informerats om vad som ska ske innan och kan lättare hjälpa till med att hosta (Dhand 

& Johnson, 2006). 

 

Näsan och munnen har till funktion att värma, fukta och rena inandningsluften och att vara 

tracheotomerad innebär att näsan har kopplats bort. I luftvägarna finns ett ”tropiskt klimat” 

med värme och hög luftfuktighet. Om denna miljö förstörs bildas sprickor i slemhinnan, 

slemmet stelnar och krustor, torrt slem, uppstår och cilierna förlamas. Därför måste en 

luftvärmeväxlare, nebulisator, användas som fungerar likt en konstgjord näsa och skyddar 

mot detta. Patienterna löper en större risk att få infektioner p.g.a. den direkta infarten till 

luftvägarna utifrån och en torr slemhinna gör dessutom ont (Selin-Thörnqvist, 2001). Kanylen 

stimulerar till en ökad slemproduktion vilket leder till att slemmet kan stagnera. En effektiv 

hoststöt kan vara omöjlig eftersom stämbanden är bortkopplade p.g.a. av att tuben sitter 

nedanför stämbanden (Gullbrandsen & Stubberud, 2009). 

 

Trachealbyte sker inte enligt rutin utan efter patientens behov då det inte finns någon bevisad 

effekt på rutinbyte av trachealtuben (Dhand & Johnson, 2006). Bytet av trachealtub sker av 

van vårdpersonal (De Leyn et al., 2007). Anledning att byta tub kan ofta vara att förebygga 

luftvägsinfektion och trachealstopp p.g.a. intorkat slem och granulom. Trachealtubsbyte kan 

vara obehagligt för patienten och det kan finnas risk att sätta tuben fel. Dekanylering innebär 

att trachealtuben tas bort för gott. Patienten bör förberedas och få förklarat hur det ska gå till 

vid dekanylering. Aspiration kan förekomma och bör observeras så att det inte sker efter 

dekanyleringen. Första steget är att sätta för trachealtuben med ett finger för att se om 

andningsbesvär och nedsatt syresättning sker. Om patienten kan andas och inga stridor 

uppstår kan dekanylering ske. Efter att tuben avlägsnats stänger sig stomat inom några dagar 
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hos de flesta patienter. Då kan inte trachealtuben återinsättas i stomat om patienten får 

komplikationer. En tracheostomi lämnar ett ärr efter dekanylering (Dhand & Johnson, 2006). 

 

Komplikationer 

Det är inte komplikationsfritt att ha en tracheostomi. Blödningar från stomat kan förekomma 

det första dygnet efter att tracheostomin är lagd samt stopp i kanylen p.g.a att slem och blod 

fastnar. Skador på slemhinnor kan uppstå och leda till strikturer, fistlar mellan trachea och 

esofagus, trachealstenos och nekrotisering av broskringar. Området kring tracheostomat är 

känsligt för infektioner vilket gör det viktigt med noggrann sårvård (Dhand & Johnson, 2006). 

En tracheostomi behandlas som ett rent sår och profylaktisk antibiotika behandling används 

vanligtvis inte. En infektion i tracheostomat är ovanligt och kräver då lokal behandling (De 

Leyn et al., 2007). Kanylen ska vara kuffad i början efter operationen för att förhindra att blod 

och slem rinner ner i lungorna. Fortsatt kuffad kanyl är bra om patienten har svalgpares, sänkt 

medvetandegrad, kräkningsrisk, subcutana emfysem och eller ansiktsskador med 

blödningsrisk (Dhand & Johnson, 2006). 

 

Kommunikation i samband med tracheostomi 

Vid en tracheostomi kopplas stämbanden bort vilket medför svårigheter för patienten att 

kommunicera verbalt. Patienten kan bli orolig för att ha mist sin talförmåga och det kan vara 

svårt att göra sig förstådd (Selin & Törnqvist, 2001). Patienten kan uppleva frustration av att 

inte kunna uttrycka sig verbalt. (Dhand & Johnson, 2006). Det finns hjälpmedel för att 

underlätta för patienten att kommunicera i form av t.ex. papper och penna, pektavlor och 

läppläsning (Selin & Törnqvist, 2001).  Talventil kan användas på en fenestrerad kanyl eller 

på en kanyl av mindre storlek, där luft kan passera på sidan om. Fenestrerad tub är en variant 

med en öppning längst med tuben så att luft kan passera genom stämbanden och patienten kan 

tala. Talventilens  funktion är att patienten kan andas in men inte ut via kanylen. I stället 

passerar utandningsluften via stämbanden vilket gör att ljud kan bildas (Langius-Eklöf, 

Hedberg & Åhnblad, 2001). Talventil kan inte användas om patienten har en obstruktion i de 

övre luftvägarna, har mycket tjockt slem eller om patienten är vid sänkt medvetande (Dhand 

& Johnson, 2006). I och med att patienten kan ha svårigheter att ställa frågor och att göra sig 

förstådd, är en betydelsefull del i omvårdnaden att personalen ger återkommande och enkel 

information till patienten om vad som hela tiden sker (Selin & Törnqvist, 2001). 

 

Livskvalitet 

Livskvalitet är ett sammansatt och brett mått på individens egen värdering av sitt sociala, 

psykiska och fysiska välbefinnande (http://www.SBU.se). 

WHO:s holistiska definition av livskvalitet lyder: Livskvalitet omfattar individens uppfattning 

om sin situation i tillvaron utifrån den kultur och det värdesammanhang som hon befinner sig 

i och i relation till personliga mål, förväntningar, normer och intressen. Det är ett vitt begrepp 

som påverkas av individens fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, grad av oberoende, 

sociala förhållanden och relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön (WHOQOL 

Group, 1995, s. 1403-1409). 

 

Hälsan har en stor betydelse för livskvaliteten. Umgänge och familj, boende och utbildning, 

samhörighet med andra människor, ekonomi och arbete och fritid är andra delar i tillvaron 

som också spelar stor roll (http://www.SBU.se). Hälsa utgör den centrala målsättningen för 

omvårdnaden. Det finns två olika sätt att se på begreppet hälsa inom hälso- och sjukvården. 

Det ena ser på hälsa som en motsats till sjukdom genom medicinens uppgift att diagnostisera, 

bota och lindra sjukdom och återställa hälsa hos patienterna som söker hjälp. Den andra 

beskriver ett filosofiskt synsätt där hälsa och ohälsa utgör varandras motsatser. Här ses 
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människan som en enhet av kropp, själ och ande och hälsa beskrivs som en helhet av 

människans värderingar och upplevelser (http://www.swenurse.se).   

 

Det finns många olika frågeformulär att mäta livskvalitet på och de kan delas in i allmänna 

och sjukdoms- eller tillståndsspecifika. I de allmänna formulären jämförs patientgrupper 

oavsett typ av hälsoproblem. De specifika formulären ger en mer detaljerad bild av 

hälsoproblem av en viss typ. En av förklaringarna till att det finns många olika instrument att 

mäta livskvalitet på är att de tagits fram av olika forskare för att passa deras syfte 

(http://www.SBU.se). 

 

Omvårdnadsterori 

Virginia Henderson beskriver sjuksköterskans arbetsuppgift. ”Sjuksköterskans speciella 

arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk eller frisk, att utföra sådana åtgärder som 

befordrar hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull död); åtgärder individen själv skulle utföra 

om han hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap. Denna arbetsuppgift skall utföras på ett sätt 

som hjälper individen att så snart som möjligt återvinna sitt oberoende.” (Henderson, 1982, s. 

10). Henderson beskriver 14 delfaktorer inom den grundläggande omvårdnaden (Henderson, 

1982). Författarna till denna litteraturstudie har valt att ta med tre av dessa då de var relevanta 

för studiens syfte. Delfaktorerna är: att hjälpa patienten andas, att hjälpa patienten meddela sig 

med andra och ge uttryck för sina önskemål och känslor samt att hjälpa patienten att lära 

(Henderson 1982).   

 

Att hjälpa patienten andas 

Ett ständigt utbyte av syre och koldioxid i lungorna är en förutsättning för liv. 

Otillfredsställande andning kan bero på t.ex. dålig hållning, stress och oro. Sjuksköterskan bör 

t.ex. vara uppmärksam på tecken till hinder i luftvägarna och vara beredd att suga rent eller 

använda svalgtub. Eftersom blockering av luftvägarna är direkt livshotande borde patienter, 

som är utsatta för det, lära sig vad andningsproblemen beror på samt hur de kan förhindras 

eller åtgärdas (Henderson 1982). 

 

Att hjälpa patienten meddela sig med andra och ge uttryck för sina önskemål och känslor 

Henderson beskriver att det är sjuksköterskans skyldighet att hjälpa patienten att utveckla och 

bibehålla tillfredsställande möjligheter till att kunna meddela intressen, önskningar och behov. 

Desto mer förståelse sjuksköterskan visar, ju mer inbjuder hon till förtroende från både 

patienten och den anhöriges sida. Det kan då bli lättare för sjuksköterskan att hjälpa patienten 

att övervinna psykologiska problem i samband med sin sjukdom. Henderson menar att om 

sjuksköterskan fungerar som tolk och kontaktman för patienten välkomnar hon alla tillfällen 

att vara tillsammans med patienten och dess anhöriga då hon får lyssna, tala och lära känna 

dem (Henderson 1982). 

 

Att hjälpa patienten att lära 

Enligt Henderson ingår undervisning, träning och ledning i den primära vården av nästan alla 

patienter. Det är viktigt att patienten själv får vara delaktig i hur vårdplanen läggs upp för att 

ju mer patienten tar eget initiativ desto effektivare blir vårdprogrammet. All personal i 

omvårdnaden runt patienten ansvarar för att hjälpa patienten att klara sig själv och slutligen 

bli oberoende. Sjuksköterskan kan förvandla patientens hela erfarenhet av sjukdomen till ett 

gynnsamt tillfälle att leva på ett bättre sätt. Sjuksköterskan bör fråga sig var gång hon ska 

göra något för patienten om hon inte ska lära patienten eller dess anhöriga, hur just det hon 

tänkt göra går till eller delar av det. Sjuksköterskan ska ha målet för sina ögon att lära 

patienten att bli oberoende så långt det är möjligt (Henderson 1982). 
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Problemformulering 

Då stämbanden kopplas bort vid en tracheostomi, får patienten svårigheter att kommunicera 

verbalt vilket kan medföra både oro och frustration att inte kunna göra sig förstådd. Studien 

kan vara av betydelse för sjuksköterskan för att på ett optimalt sätt stödja och förbereda 

patienten inför ett tracheostomi ingrepp samt vården efter. Information och undervisning på 

ett tidigt stadium kan skapa en tryggare och lugnare patient. Sjuksköterskan behöver då ha 

mer kunskap, förståelse och kännedom om patientens upplevelse i samband med 

tracheostomi. Kunskapen kan leda till ett förbättrat omvårdnadsarbete för patienter med 

tracheostomi. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva den vuxna patientens upplevelse i samband med tracheostomi samt 

dess påverkan på livskvalitén. 

 

Metod 

Studien genomfördes som en beskrivande litteraturstudie med systematiska sökningar där 

tidigare forskning kritiskt granskades och sammanställts (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Sökstrategi  

De databaser som valdes var Cinahl och PubMed. Sökorden som användes var tracheostomy, 

life change events, quality of life och experience. Dessa identifierades utifrån 

litteraturstudiens syfte med hjälp av MeSH-termer och Headings. Sökorden användes var och 

en för sig samt i kombination med varandra och även som fritext sökning. Sökordet 

experience trunkerades även för att få med ändelser för ett bredare sökresultat. Sökorden 

kombinerades i samtliga databaser utifrån Booelska operatorer för att få en så bred sökning 

som möjligt, se sökmatris bilaga 1. De begränsningar som gjordes i samtliga databaser var 

studier från de senaste 10 åren. Studierna skulle vara publicerade på engelska och beskriva 

vuxna över 18 år. I Cinhal gjordes även begränsningen peer rewieved. Av de abstract som 

lästes i urval ett i Cinahl återfanns fem dubbletter i PubMed. Tre studier inkluderades i 

litteraturstudien från databasen Cinahl respektive fyra från PubMed.  

 

En manuell sökning gjordes med syftet att finna fler studier i form av att studera referenslistan 

på inkluderade studier. Fler studier hittades och abstrakten lästes. Detta resulterade i 

ytterligare en studie som kunde inkluderas. En ytterligare databas sökning genomfördes i de 

båda databaserna där sökningen utökades till de senaste femton åren. Det gav tre studier i 

Pubmed och fyra i Cinahl, varav 2 var dubbletter. Inga studier inkluderades då de handlade 

om laryngektomerade patienter, vårdarens upplevelse och studier där olika sugtekniker 

jämfördes. 

 

Urval  

Inklusionskriterier var att studierna skulle beskriva vuxna patienters upplevelse i samband 

med tracheostomi oavsett orsak och sjukdom. Ett annat kriterium var studier med både 

kvantitativ och kvalitativ ansats. Exklusionskriterier var studier som beskrev personal och 

anhörigas upplevelse vid vård av tracheostomerade eller laryngektomerade. Studier som 

jämförde olika andningsstöd och studier med sekundära källor exkluderades också. Urvalet 

genomfördes i tre olika steg och funna studiers resultat bearbetades och sammanställdes enligt 

Forsberg och Wengström (2008), för att besvara litteraturstudiens syfte. Sökningen 

resulterade i 401 studier och i urval ett lästes 401 titlar och abstract, i urval två lästes 21 hela 

studier i full text för att sedan bestämma om de senare skulle inkluderas eller exkluderas. Åtta 

studier från sökningen ur databaserna och en studie från manuell sökning valdes ut för 
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kvalitetsgranskning. Granskningen gick ut på att författarna värderade styrkor och svagheter i 

studierna enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Litteraturstudien baserades på åtta 

studier, fyra kvantitativa respektive fyra kvalitativa, se artikelmatris i bilaga 2. Fyra studier 

som inkluderades var av hög kvalitet och fyra av medelkvalitet. En studie föll bort p.g.a. låg 

kvalitet.  

 

Bearbeting, analys 

Innehållsanalysen utfördes med inspiration från Elo och Kyngäs (2007). Som 

forskningsmetod är innehållsanalys ett objektivt och systematiskt sätt att beskriva och 

kvantifiera fenomen. Syftet med litteraturstudien var att ge kunskap, nya insikter, en 

representation av nya fakta samt en praktisk vägledning till handling (Elo & Kyngäs 2007). 

Författarna till denna litteraturstudie använde sig av induktiv ansats vilket innebär att 

organisera data enligt en viss process som omfattar öppen kodning, skapa kategorier och 

abstraktion. Författarna läste samtliga studiers resultatinnehåll flera gånger var och en för sig 

för att få en förståelse av innehållet. Öppen kodning gjordes genom att författarna skrev 

anteckningar i marginalerna samtidigt som texten lästes för att beskriva alla aspekter av 

innehållet utifrån litteraturstudiens syfte. Vidare träffades författarna och analyserade, 

tolkade, diskuterade och jämförde materialet tillsammans. Utifrån anteckningarna kunde 

författarna tillsammans komma fram till karaktäristiska ord som grupperades och bildade då 

först subkategorier. Författarna kunde sedan placera likartat innehåll från subkategorierna och 

därmed bilda kategorier. Innehållet av resultatet beskrevs av kategorierna, d.v.s. dess 

betydelse. Innehållet av kategorierna beskrevs i sin tur med en subkategori. Kategorierna blev 

fyra; frustration i samband med kommunikationssvårigheter, tillit och förtroende till 

personalen, obehag, smärta och rädsla och påverkan på livskvalitet. Subkategorin blev en: 

förlust av identitet. 

 

Etik 

Vid granskning av de vetenskapliga artiklarna bör det framgå att en etikprövningsnämnd har 

godkänt studien (http://codex.vr.se/). De fyra etiska principerna autonomi, rättvisa, att göra 

gott och inte skada, vägleds omvårdnadsforskningen av (Sykepleiernes Samarbeid i Norden, 

2003). En viktig aspekt som författarna till denna litteraturstudie hade, var att de inkluderade 

studierna hade granskats av en etisk kommitté eller att deltagarna hade gett sitt samtycke 

skriftligt. Samtliga inkluderade studier i litteraturstudien uppfyllde detta kriteriet.  

 

Resultat 

Frustration i samband med kommunikationssvårigheter   

I en studie av Sherlock, Wilson och Exley (2009) visade patienterna frustration av att inte 

kunna tala när de var tracheostomerade. När de kunde tala med tracheostomin upplevdes 

rösten som annorlunda, men ändå bättre än att inte kunna tala alls. När patienterna inte kunde 

kommunicera verbalt fanns alternativa kommunikationshjälpmedel att tillgå. En del patienter 

upplevde att det var svårt att förmedla sig via skrift då det var jobbigt med handstilen, då 

kunde pektavla vara ett alternativ. Patienterna beskrev frustration över att de inte kunde göra 

sig förstådda då en del av personalen inte kunde läsa på läpparna.  

 

Olika sätt att kommunicera utan tal var att skriva, alfabetstavlor och bilder, men det var inte 

alltid så lätt för alla patienter att använda (Foster, 2009). Donnely och Wiechula (2006) 

beskrev också en upplevelse av stor frustration hos patienter som inte kunde tala. De beskrev 

också frustration under själva ögonblicket vid tub bytet, detta bestod av att patienterna inte 

kunde påverka under själva processen för att de inte kunde tala. En patient som inte kunde 

http://codex.vr.se/
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tala upplevde att det var svårt att få sjuksköterskan att förstå vad han ville då sjuksköterskan 

inte kunde läsa på läpparna (Donnely & Wiechula, 2006). 

 

Röstlösheten skapade upplevelser av inkompetens, frustration och restriktion. Patienterna 

beskrev tristess och uttråkning av att inte kunna använda telefonen eller att inte kunna föra ett 

normalt samtal. Utan röst upplevde patienterna att de blev behandlade annorlunda av andra 

och upplevde sig även fysiskt hämmade relaterat till att de inte kunde tala. När patienterna 

dekanylerades och därmed fick sin röst åter upplevde de frihet och lycka. Negativa 

upplevelser minskade eller försvann helt efter att de återfått sin röst (Carroll, 2007). 

 

Patienterna i Carrolls (2007) studie beskrev jobbet att kommunicera som hårt. Många olika 

alternativa metoder för att kunna kommunicera användes och det var en saktfärdig process 

som tog mycket energi. Skakiga händer hos patienterna var ett problem vid skrift och 

pektavlor upplevdes av patienterna ibland som otillräckliga för att visa vad de ville. 

Patienterna upplevde att de var beroende av andra och att de inte alltid hade kontroll över sin 

egen vård då de inte kunde ifrågasätta vården p.g.a. avsaknaden av sin röst. 

Kommunikationssvårigheterna beskrevs av en del patienter som att de lärde sig mer om sig 

själva. Patienterna lärde sig att vara mer tålmodiga och det bidrog till att de blev bättre på att 

lyssna på andra. 

 

I studien av Carroll (2007) beskrev patienterna deras upplevelse att vara utan sin röst, i 

samband med tracheostomi, som att vara fångad i en tyst värld. I samband med detta beskrev 

patienterna frustration och upplevelsen av att vara otillräcklig. De beskrev det som att dagarna 

passerade långsamt förbi medan resten av världen utanför rusade förbi. Patienterna beskrev en 

stor frustration och en negativ upplevelse av att inte kunna göra sin röst hörd och att inte 

kunna kommunicera verbalt med andra. Patienterna beskrev att de kunde banka i saker runt 

omkring sig för att visa sin frustration och även för att påkalla uppmärksamhet. En del 

patienter försökte påkalla sjuksköterskans uppmärksamhet genom att blinka med sänglampan, 

och en del var så frustrerade att de tänkte kasta saker omkring sig.  

 

Förlust av identitet 

Att inte kunna tala var som att bli av med en del av sin identitet beskrev patienterna i Fosters 

(2009) studie. Tala gör oss tydliga och förstådda inför andra så att de kan känna igen oss för 

de vi verkligen är. Patienterna i Donelly och Weichulas (2006) studie uttryckte hur viktig 

rösten var för att kunna förmedla sig med omvärlden. Lika betydelse som hårfärg och 

utseende hade för patienternas identitet, identifierade rösten dem som person. Patienterna i 

Carrolls (2007) studie beskrev inte bara saknaden av sin röst utan även förlust av personlighet 

och frihet. 

 

Tillit och förtroende till personalen 

Foster (2009) beskrev i sin studie att patientens relation till personalen kan vara komplicerad 

och bero på olika faktorer t.ex. kommunikationen. Deltagarna i studien beskrev mest negativa 

erfarenheter av personalen. Det var ofta relaterat till helheten av vården och inte specifikt 

vården av trachealtuben. Personalen upplevdes som stressade och lovade saker de inte kunde 

hålla, t ex att de skulle komma åter till patienten om en minut medan det i själva verket dröjde 

det en timme. 

 

I studien av Carroll (2007) beskrev patienterna att de inte ville störa upptagna och stressade 

sjuksköterskor i onödan för att de ville bibehålla den positiva kontakten. Dock beskrev 

patienterna att de upplevde sjuksköterskans uppträdanden som besvärande i samband med att 
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sjuksköterskan ignorerade dem, eller inte tog sig tid att försöka förstå vad den röstlöse 

patienten försökte säga. Det förekom att sjuksköterskan fokuserade mer på sina göromål 

runtom patienten än på själva patienten. Även sjuksköterskans ton i rösten gav en stor skillnad 

på hur ett meddelande togs emot av patienten. Det hindrade kommunikationen och patienterna 

visste inte om de skulle få sina behov tillgodosedda, vilket ledde till maktlöshet. Några 

patienter kände att nyckeln till att kunna läsa på läppar var om sjuksköterskan tog sig tid och 

koncentrerade sig. Även om sjuksköterskan inte förstod vad patienten försökte säga så 

uppskattade patienterna om sjuksköterskan visade medkänsla (Carroll, 2007). 

 

I studien gjord av Donelly och Wiechula (2006) upplevde patienterna att de hade större tillit 

för sjuksköterskor med erfarenhet av att byta tub kontinuerligt än en läkare som gjorde det 

mer sällan. Det framkom också i studien att patienterna litade mer på intensivvårdspersonal än 

på avdelningspersonal.  

 

De flesta patienterna i studien av Sherlock et al. (2008) beskrev att information var en 

bristvara och att den inte var individuellt anpassad. Vissa patienter upplevde att de fick 

information men andra inte. Informationen de fick ansågs inte vara tillräcklig. Falskt hopp 

skapades då fel information gavs som senare inte visade sig överensstämma med 

verkligheten. Det förekom att patienter fick fråga sina anhöriga för att få information om var 

tuben satt. En patient fick information av en vän att han inte kunde tala. Den informationen 

fick han inte av personalen förrän han själv frågade. En del patienter upplevde rädsla av den 

informationen de fick. Patienterna själva efterfrågade olika sätt att få information på som t.ex. 

broschyrer, demonstration, filmer och avsedd tid för individuella frågor. En del patienter 

upplevde personalen som tidspressade och att de inte fick den tid de verkligen behövde. 

 

I några studier upplevde patienterna en god relation till personalen som karakteriserades av 

tillit och förtroende. Tilliten bestod av att personalen uppfattades som kompetenta och 

skickliga i utförandet men också känsligheten i hur de utförde uppgiften (Foster, 2009). 

Patienterna upplevde ett bättre bemötande vid kontinuitet i sjuksköterskans arbete. De fick 

sina behov tillgodosedda när sjuksköterskan hade möjlighet att lära känna patienten och hur 

denne bäst kommunicerade. När sjuksköterskan tog sig tid förmedlade hon tillit och god 

omvårdnad (Carroll, 2007). Patienterna beskrev att när personalen uppträdde lugnt och 

avslappnat samt gav fortlöpande information vid tub bytet upplevde patienterna sig lugna och 

säkra (Donelly & Wiechula, 2006). 

 

Obehag, smärta och rädsla 

I de olika studierna beskrevs smärta beroende av olika aktiviteter som skedde med 

trachealtuben och vården runt omkring. Patienterna med tracheostomi vågade inte röra på 

huvudet då det genererade smärta vid minsta rörelse (Sherlock et al., 2009). Foster (2009) 

beskrev också att patienterna upplevde smärta och hosta i samband med förbandsbyte runt 

tracheostomin och vid sugning. I en studie gjord av Donelly och Wiechula (2006) studerades 

patienternas upplevelse vid trachealtubsbyte. Patienterna upplevde inte att det var smärtsamt, 

utan ett obehag som kunde sitta i flera dagar efter tubbytet. Sherlock et al. (2009) beskrev att 

övervägande patienter förstod syftet med sugning av tuben men de upplevde obehag och 

rädsla i samband med denna aktivitet. Sugning i tracheostomin framkallade så kraftig hosta att 

det kändes som om patienten skulle ”explodera”. Efter sugningen, då slemmet var borta, 

upplevdes en lättnad. 

 

Studien av Foster (2009) visade att patienterna upplevde att sugning av tuben var en lättnad 

men beskrev även att det var smärtsamt, förskräckligt och att de kände sig äcklade av allt 
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slem som kom ur deras luftrör (Foster, 2009). Deltagarna i Sherlock et al. (2009) studie hade 

glatt tagit emot besked att de skulle bli av med tuben men den upplevda känslan efteråt var 

rädsla. Foster (2009) beskrev patienternas rädsla som en upplevelse för det okända i samband 

med orsaken till varför patienten fick en trachealtub men också upplevelsen av lättnad för att 

de överlevt. Panikattacker var en upplevelse som beskrevs av patienterna efter dekanyleringen 

vilket de inte upplevt tidigare. Patienterna upplevde rädsla för att gå och lägga sig och sova 

och det tog några dygn efter dekanylering att vänja sig vid att vara av med tuben. En 

upplevelse av lättnad beskrevs av att vara av med tuben men patienterna visste inte vad de 

skulle förvänta sig. De trodde att det skulle upplevas bättre än det gjorde men den upplevelsen 

gick över efter några dagar. Rädsla och förvåning var de två upplevelser som beskrevs hos 

patienter efter dekanylering. Rädslan bestod t.ex i att inte tracheostomat skulle läka efter 

dekanylering. Sherlock et al. (2009) beskrev i sin studie att patienterna trots obehag av tuben 

verkade förstå varför de behövde en tracheostomi. De förstod att de inte hade något val om de 

ville överleva och därefter accepterade de tuben. 

 

Påverkan på livskvalitet 

Tsikoudas, Barnes och White (2010) jämförde tracheostomerade med icke tracheostomerade 

patienters påverkan av näsans funktion och påverkan på livskvalitet. I denna studie användes 

två frågeformulär. Rhinogram mätte näsans funktion och tracheostomipatienterna visade 

sämre resultat på samtliga frågor jämfört med kontrollgruppen. Skillnaden var statistiskt 

signifikant. För upplevelsen av minskad lukt var skillnaden oberoende statiskt signifikant.  

Sinus- nasal Outcome test-22 (SNOT-22) var ett systemspecifikt livskvalitet instrument, 

vilket mätte sinusnasalt resultat i studien. I SNOT-22 formulärets sista fråga fick patienterna 

identifiera de fem vanligaste symtomen de upplevde var viktigast. Hälften av alla 

tracheostomerade patienter upplevde avsaknaden av lukt och smak som det vanligaste 

symtomen, medan endast två av 10 i kontrollgruppen rapporterade samma symtom. I en 

enskild fråga som berörde ”att uppfatta sig frustrerad, rastlös och irriterad” visade de 

tracheostomerade patienterna mer av detta än kontrollgruppen.  

 

I en studie av Vianello et al. (2011) på amyotrofisk lateral skleros (ALS) patienter 

undersöktes livskvalitet mellan patienter med ALS som inte hade tracheostomi och patienter 

som fått en akut tracheostomi. Patienterna fick besvara två frågeformulär där fokus i det första 

formuläret på frågorna var humör, stämning, livsgnista och överenstämmelse mellan önskade 

och nådda mål. Det andra formuläret inriktade sig på depression. Studien visade att det inte 

fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna vad gällde de båda formulären. Två av de 

13 med tracheostomi respektive tre av 14 av de icke tracheostomerade var djupt deprimerade. 

De tracheostomerade patienterna visade signifikant lägre fysiska förmågor än 

kontrollgruppen. När frågan om ventilationsbehandling ställdes direkt till de patienter som fått 

en akut tracheostomi svarade 11 av 13 patienter att de skulle ha valt tracheostomi om de hade 

fått valt igen. 

 

Kaub-Wittemer, Von SteinBuchel, Wasner, Laier-Groeneveld, och Domenico Borasio (2003) 

utförde en studie på ALS patienter där ena gruppen ventilerades med non invasive ventilation 

”mask” (NIV) och den andra gruppen ventilerades med invasive tracheostomy ventilation 

(TV). Båda grupperna besvarade två frågeformulär som mätte livskvalitet och psykosociala 

frågor. I båda frågeformulären var svaren väldigt lika mellan grupperna och någon signifikant 

skillnad kunde inte ses. Studien visade att sexualitet var en viktig fråga för 43% av TV 

patienterna och för 56% av NIV patienterna. Sexuell aktivitet rapporterades vara möjligt hos 

en tredjedel av NIV patienterna men bara hos tre av 21 TV patienter. 

 



11 

Satisfaction with Life Scale (SWLS) var ett instrument som mätte livstillfredsställelse där en 

hög poäng visade på bättre livstillfredsställelse. Instrumentet användes i en studie på 

tracheostomerade (grupp A), dekanylerade (grupp B) och icke tracheostomerade patienter 

(grupp C) för att mäta skillnaden i livstillfredsställelse. Grupp A hade sämre resultat av 

SWLS än grupp B. Grupp C visade på högre poäng än grupp A och B. Resultatet visade att 

det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna. För att mäta kroppsuppfattning 

och tillfredsställelse av kroppens funktion användes Body cathexis scale (BC) hos samma 

grupp patienter som ovan. På frågorna relaterade till tracheostomin fanns en signifikant 

skillnad i BC. Grupp B hade bättre kroppsuppfattning än grupp A men sämre än grupp C 

(Gilony et al., 2005). 

 

Resultatsammanfattning 

Många tracheostomerade patienter upplevde stor frustration av att inte kunna kommunicera 

verbalt och att kommunikationsalternativen inte alltid passade alla. 

Kommunikationssvårigheterna upplevdes av patienterna som att förlora en del av sin identitet. 

Information upplevdes som en bristvara och patienterna önskade att den behövde vara mera 

individuellt anpassad. Patienterna upplevde ofta sjuksköterskans tidspress som ett hinder för 

kommunikationen. Tilliten beskrevs av patienterna bestå av hur kompetenta och skickliga 

personalen var vid omvårdnaden av patienterna. Rädsla för det okända, sugning och 

dekanylering var en upplevelse som beskrevs av många patienter. Patienternas upplevelse av 

påverkan på livskvaliteten visade en negativ inverkan på lukt och smak, sexualitet, 

livstillfredsställelse och kroppsuppfattning.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva den vuxna patientens upplevelse i samband med 

tracheostomi samt dess påverkan på livskvalitén. Studien utformades som en deskriptiv 

litteraturstudie vilket var en relevant metod för att beskriva det nuvarande kunskapsläget inom 

problemområdet enligt Polit och Beck (2012). Resultatet i studien kan återföras till syftet om 

patienters upplevelse i samband med tracheostomi och dess påverkan på livskvalitén. 

Databaserna Cinahl och PubMed användes för att de var omvårdnadsinriktade. Det är möjligt 

att relevanta studier kan ha förbisetts då inte databasen PSYCINFO användes då den också är 

omvårdnadsinriktad.  

 

Syftet i litteraturstudien kan ses som dubbelt då författarna ville studera både upplevelse och 

livskvalitet. Livskvalitet exkluderades på prov i sökningen vilket resulterade i alldeles för få 

studier som kunde inkluderas.  Författarna valde ändå att ha med båda aspekterna upplevelse 

och livskvalitet då livskvalitet kan beskrivas via upplevelse och för att få bredare information 

om hela patienten som människa.  

 

En bred och förutsättningslös sökning där orsak till tracheostomi inte var en begränsning ser 

författarna till studien som en styrka. Orsaken till tracheostomi kan vara många och hade 

begränsning gjorts till en viss diagnos hade antalet träffar blivit färre. Sökordet experience 

trunkerades och användes inte ihop med ordet patient för att bredda sökningen. Trots detta var 

det svårt att hitta studier som svarade på syftet till litteraturstudien.  

 

En svaghet i litteraturstudien kan ha varit att ytterligare tänkbara sökord som nursing, 

communication och information skulle ha använts då de förekom i flera av de inkluderade 

studierna. Detta kan ha påverkat resultatet att relevanta studier kan ha förbisetts. Samtidigt var 

det patientens beskrivning som var syftet och inte specifikt sjuksköterskans arbete. 
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Kommunikation och information var delar som framkom i litteraturstudiens resultat och fanns 

inte med i litteraturstudiens syfte. 

 

Många studier exkluderades då de inte svarade på syftet med litteraturstudien med patientens 

upplevelse eller livskvalitet i fokus, utan beskrev funktionen av mekanisk ventilation, 

personal, barn och anhörigas upplevelser och livskvalitet. Barn var inte aktuellt då det var 

vuxnas beskrivning studien ville belysa. I flera studier återkom beskrivning av olika 

tracheostomi tekniker samt jämförande av tekniker och produkter. Begränsningen i sökningen 

till tio år gjordes för att få färsk forskning inom området. Då antalet träffar var få valdes på 

prov att utöka sökningen till 15 år vilket inte resulterade i några fler studier.  

 

I studien av Kaub-Wittemer et al. (2003) beskrevs även vårdgivarens livskvalitet vilken 

bortsågs ifrån i litteraturstudiens resultat. Den studien inkluderades p.g.a. att den andra delen i 

studien var patientinriktad och kunde användas oberoende av vårdgivarens resultat. Två 

studier som inkluderades var tvärsnittsstudier vilket enligt Forsberg och Wengström (2013) 

anses ha lågt bevisvärde och även en pilotstudie valdes att inkluderades. Dessa tre studier 

valdes att inkluderas p.g.a. lågt antal studier i sökningen. Studierna bedömdes av författarna 

ha tillräcklig vetenskaplig kvalitet och då resultaten överensstämde med andra funna studiers 

resultat påverkades inte litteraturstudiens resultat av detta val. Valet att exkludera en studie 

med låg kvalitet bestod av stora brister i studiens metod med avseende på urval, analys, 

bortfall och att etik inte ens fanns beskrivet. 

 

Författarna till litteraturstudien såg det som en styrka att ha med både kvalitativa och 

kvantitativa studier, det gav en nyanserad bild av helheten i litteraturstudien. Induktiv 

innehållsanalys användes och applicerades på både de inkluderade kvalitativa och kvantitativa 

studierna. Tillförlitligheten i analysen var god och ses som en styrka då det var två författare 

som tog fram resultatet tillsammans efter analyserande, diskuterande och jämförande. Det var 

svårt att renodla kategorierna då frustration och kommunikation var återkommande i de flesta 

kategorier i resultatet. Delarna flyttades fram och tillbaka flertalet gånger innan författarna 

kom till gemensamt beslut. 

 

I litteraturstudiens referenser förekommer äldre litteratur, detta p.g.a. att författarna inte funnit 

nyare litteratur inom ämnet.  

 

Resultatdiskussion  
Frustration i samband med kommunikationssvårigheter visade sig vara en stor del av 

resultatet. Ett tidigare antagande av författarna var att frustrationen inte var en stor upplevelse 

som den beskrivs i resultatet. Frustrationen i samband med kommunikationssvårigheter 

medförde upplevelser som t.ex. otillräcklighet och förlust av identitet och personlighet. 

Alternativa kommunikationsverktyg passade inte alltid patienten då det kunde vara svårt att 

skriva och pektavlor var otillräckliga. Ytterligare ett sätt enligt Batty (2009) att underlätta för 

kommunikationen kan vara att hitta alternativa metoder t.ex. visa bilder på vardagssituationer. 

Använda ögonblinkning, ett blink för ”Ja” och två för ”Nej”, dock kan denna metod leda till 

missförstånd p.g.a. reflexmässig blinkning. Upplevelsen av sjuksköterskans bristande kunskap 

och tid för läppläsning var ett problem enligt resultatet i litteraturstudien. Batty (2009) 

beskriver vikten av att underlätta kommunikationen mellan patient och vårdpersonal genom 

att uppmuntra patienten att sakta ner och artikulera övertydligt. Även att ha ögonkontakt och 

se till att omgivande akustiska och visuella störningsfaktorer minimeras.  
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Henderson (1982) beskriver att sjuksköterskans arbetsuppgift är att hjälpa patienten att 

meddela sig med andra och ge uttryck för sina önskemål. Författarna till litteraturstudien 

tolkar att patienterna i resultatet beskriver att sjuksköterskan misslyckas med att hjälpa 

patienten att meddela sig. Detta p.g.a. bl.a. tidsbristen på avdelningarna som idag är ett 

problem då patienter med tracheostomi behöver mer tid (Dyrstad, Hansen & Gundersen, 

2012). Patienterna blir lidande och sjuksköterskan hinner inte vara kreativ till att hitta 

alternativa kommunikationsverktyg som är individanpassade. Det förvånade författarna att 

patienten upplevde sjuksköterskans stressade arbetssituation tydligt. 

 

Sjuksköterskan arbetsuppgift är enligt Henderson (1982) att hjälpa patienten att lära och 

undervisa för att skapa en trygg och säker patient. Information är viktigt inför ett tracheostomi 

ingrepp vilket studien av Hashmi, Ransom, Nardone, Redding och Mirza (2010) beskriver. 

Vidare beskrivs att de planerade tracheostomerade patienterna som fick information 

preoperativt mådde bättre psykiskt än de som inte fått information (Hashmi et al., 2010). I en 

studie av Dyrstad et al. (2012) beskriver patienterna med tracheostomi att individuellt 

anpassad information är viktigt. Resultatet i litteraturstudien visade att patienterna efterlyser 

flera olika sätt att få information på. I en studie av Oerman, Boyll, Mc Hugh och Dietrich 

(1983) beskrivs att om patienterna får information preoperativt med exempel på upplevelser 

som kan förekomma i samband med tracheostomi kan patienterna få en möjlighet att 

förbereda sig mentalt om vad en tracheostomi kan innebära. Vid ett oplanerat ingrepp är det 

ofta en akut situation vilket kan göra att patienten inte hinner få information Det är dock 

viktigt att patienten får information direkt efter tracheostomi ingreppet av vårdpersonalen 

(Hashmi et al., 2010). Detta för att bl.a. undvika att informationen ges av t.ex. anhöriga som 

det beskrivs i litteraturstudiens resultat. 

 

Tillit och förtroende för personalen skapar möjlighet för patienten att hoppas och att finna 

mening även när livet är svårt (http://www.swenurse.se).   

I litteraturstudiens resultat beskrivs att personalen uppfattades brista i sin kommunikation och 

information till patienten, även stress och tidsbrist uppmärksammades av patienterna hos 

sjuksköterskan. Enligt Henderson (1982) är det viktigt att patienten själv får vara delaktig i 

sin vård och själv ta ansvar. Patienterna i litteraturstudiens resultat känner sig maktlösa då de 

inte får sina behov tillgodosedda. Henderson beskriver också att ju mer förståelse 

sjuksköterskan visar ju mer inbjuder hon till förtroende från patientens sida. I 

litteraturstudiens resultat framkommer att patienterna upplever att sjuksköterskan misslyckas 

med det. Patienterna beskriver sjuksköterskans uppträdande som besvärande i samband med 

att hon ignorerade dem eller inte tog sig tid att förstå patienten. Patienterna är i 

beroendeställning då sjuksköterskan har inflytande på den fysiska omvårdnaden och även 

över patientens förståelse av sig själv och sin situation. Det är viktigt att sjuksköterskan 

reflekterar över människors ömsesidiga beroende av varandra och olika aspekter av makt. 

Bilden av oss själva och världen formas när vi möter andra människor. Tilliten bygger på en 

gemenskap i mötet och är en unik personlig upplevelse. Med hjälp av tilliten kan makten i en 

relation balanseras. (http://www.swenurse.se).  

 

Tillit och förtroende för personalen beskrivs som att personalen uppfattas som kompetenta 

och skickliga i utförandet men också känsligheten i hur de utför uppgiften. Oerman et al. 

(1983) beskriver att upplevelsen av obehag eller inte beror på hur skicklig sjuksköterskan är i 

hanteringen av tracheostomin vid sugning och rengöring. Patienterna önskar att 

sjuksköterskan bör tänka mer på att minimera rörelsen av tuben i samband med skötsel då 

rörelse förorsakar obehag hos patienten. Obehag och smärta ligger nära varandra och detta är 

något som sjuksköterskan måste ta till sig vid handhavandet av tracheostomin. Patientens 
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hälsa är beroende av att sjuksköterskan har ett teoretiskt kunnande, behärskar praktiska 

färdigheter och att hon har en hållning som möjliggör en utveckling av patienten 

(http://www.swenurse.se).   

 

I resultatet framkommer olika aktiviteter som leder till obehag, smärta och rädsla. Dessa 

aktiviteter är sugning, omvårdnad av tracheostomituben, tubbyte och dekanylering. 

Henderson (1982) beskriver att hjälpa patienten att andas är det mest basala inom den 

grundläggande omvårdnaden. I resultatet beskrev patienterna att själva sugningen ofta var en 

obehaglig upplevelse. Patienterna tyckte att det var en lättnad efteråt när slemmet var borta. 

Oerman et al. (1983) beskriver smärta och kvävning som en av de vanligaste upplevelserna 

vid sugning av tracheostomituben. Det förklaras av fysiologiska orsaker som t.ex. retning av 

receptorer i trachea som sker vid rörelse av tuben under sugning. Sjuksköterskans 

arbetsuppgift är enligt Henderson (1982) att hjälpa patienten att lära och undervisa för att 

skapa en trygg och säker patient. I resultatet beskriver patienterna rädsla och panikattacker 

efter dekanylering vilket de inte hade tidigare. Denna upplevelse var ny för författarna då 

dekanylering enligt Dhand och Johnson (2006) görs när patienten bedöms kunna andas själv 

och fått information och förberedelse inför dekanylering. Litteraturstudiens resultat tolkas av 

författarna att sjuksköterskan misslyckas med att skapa en trygg och säker patient p.g.a. 

bristande information och undervisning. 

 

Påverkan på livskvalitet mättes med flera olika instrument i de inkluderade kvantitativa 

studierna. Mätinstrumenten skiljde sig åt men samtliga hade för avsikt att mäta samma sak, 

livskvalitet hos tracheostomerade patienter, men utifrån olika perspektiv. Det gav ett bredare 

sätt att se på livskvalitet.  

 

Det visade i litteraturstudiens resultat att upplevelsen av lukt och smakförmågan saknas hos 

de tracheostomerade patienterna. Det beskrev också Gul och Karadag (2010) i sin studie. I 

SNOT-22 formulärets sista fråga fick patienterna identifiera de fem vanligaste symtomen de 

upplevde var viktigast. I studien redovisades endast två av fem symtom som identifierades. 

Möjligen kan resultat blivit annorlunda om samtliga fem symtom redovisats. I denna studie 

var det få deltagare, endast tio i varje grupp, vilket kan ifrågasätta generaliserbarheten i 

resultatet. 

 

I resultatet framkom att det inte visade någon skillnad i depression mellan den 

tracheostomerade respektive icke tracheostomerade gruppen. Detta kan bero på att 

grundsjukdomen gjorde patienterna deprimerade och inte tracheostomin (Rabkin et al., 2005). 

11 av 13 patienter i den tracheostomerade gruppen hade valt tracheostomi igen om de hade 

fått välja om. Det kan bero på att patienterna inte hade överlevt utan tracheostomi (Vianello et 

a., 2011). Bortfallet i studien av Vianello et al. (2011) var 47 av 60 patienter. Det stora 

bortfallet kan bero på att ALS är en allvarlig sjukdom med snabbt sjukdomsförlopp och kort 

överlevnadstid mellan tre till fem år från diagnos (Strong & Rosenfeld, 2003). En forskare har 

till ansvar att tillvarata deltagarnas personliga integritet särskilt när den omfattar sårbara 

personer (Sykepleiernes Samarbeid i Norden, 2003). Kan det vara etiskt riktigt att studera 

ALS patienter då de är svårt sjuka och bortfallet beror på död (Vianello et a., 2011). Det är 

möjligt att resultatet kan ha sett annorlunda ut om bortfallet varit lägre. 

 

Det framkommer att sexualitet var en viktig fråga hos 43% av de tracheostomiventilerade 

respektive 56% av de icke tracheostomerade patienterna (Kaub-Wittermer et al., 2003). Även 

fast patienterna i studien är allvarligt sjuka har sexualitet en stor betydelse för livskvaliteten, 

att få känna samhörighet med andra människor. Livskvalitet kan vara både svårt att mäta och 
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föränderligt med tiden. Patienter kan vänja sig vid en allvarlig sjukdom eller 

funktionsnedsättning, t.ex. ALS. De kan anpassa sig till sin nya situation även om 

livskvaliteten sjunker kraftigt i början kan upplevelsen ändras efter hand 

(http://www.SBU.se). 19 av 21 deltagande i studien var män, det är möjligt att resultatet hade 

blivit ett annat om fler kvinnor deltagit. Att det var fler män med i studien kan bero på att 

ALS drabbar män något oftare än kvinnor (Socialstyrelsen, 2010). Författarna till 

litteraturstudien ställer sig kritiska till att bara inkludera patienter som är medlemmar i en 

ALS-förening. Det är möjligt att fler patienter kunde ha inkluderats om rekryteringen av 

patienterna skett utanför ALS-föreningen, då alla ALS patienter inte är medlemmar. 

 

Resultatet visar att tracheostomerade och dekanylerade patienter har en sämre 

livstillfredsställelse och kroppsuppfattning än icke tracheostomerade patienter (Gilony et al., 

2005). Detta förstärks av Gul och Karadag (2010) då de beskrev att tracheostomi hade en 

negativ inverkan på kroppsuppfattning och livstillfredsställelse. Patienterna i Gul och 

Karadags (2010) studie beskrev att de inte tyckte om sig själva och att de skämdes för tecken 

på fysiska kroppsförändringar som orsakades av tracheostomin. 

 

Slutsats 
De tracheostomerade patienterna upplevde frustration i samband med 

kommunikationssvårigheter. Patienterna upplevde att de inte fick tillräckligt med tid för 

information då sjuksköterskan misslyckades med kommunikation och information då 

tidspress var ett problem. Oförmågan att kommunicera ledde till många negativa känslor för 

patienterna vilket sjuksköterskan i samspelet med patienten behöver ha mer kunskap och 

förståelse om. Patienterna upplevde att sjuksköterskans tillit och förtroende påverkades av 

hennes uppträdande, ton i rösten och känsligheten i utförandet av omvårdnaden. De 

tracheostomerade patienterna accepterar sin tracheostomi i större utsträckning när de fått 

tillfredsställande information om varför de har tracheostomi. Patienter med tracheostomi har 

enligt litteraturstudiens resultat sämre kroppsuppfattning, livstillfredsställelse och avsaknad 

av lukt och smak än icke tracheostomerade patienter.  

 

Kliniska implikationer 

I litteraturstudien framkom olika brister hos sjuksköterskan, såsom bristande information till 

patienten, kommunikation mellan patient och sjuksköterskan samt handhavandet av 

tracheostomin. För att uppmärksamma dessa patienters problem bör det föras en diskussion 

och reflektion på arbetsplatsen för att bearbeta och förbättra för dessa patienter. Med hjälp av 

mer utbildning och mer kunskap om patientens upplevelse av att vara tracheostomerad, och 

vad det innebär för patienten, kan sjuksköterskan öka sin lyhördhet och förståelse. Specifik 

utbildning för sjuksköterskan om kunskap om kommunikationens betydelse för en god och 

trygg vård av den tracheostomerade patienten är av stor betydelse för omvårdnaden. 

 

Förslag på vidare forskning 

Då författarna inte hittat speciellt mycket forskning inom detta ämne till litteraturstudien, 

föreslås att det behövs mer forskning om patientens upplevelse och livskvalitetpåverkan i 

samband med tracheostomi. Även alternativa kommunikationsmetoder behöver utvecklas för 

att i framtiden underlätta kommunikationen för patienter med tracheostomi. Med mer 

forskning skulle det finnas möjlighet att utforma mer effektiva individuellt anpassade 

omvårdnadsåtgärder för patienter med tracheostomi. 
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Syftet var att förstå 

upplevelsen hos 

icke talande, 

ventilerade 

patienter 

Design/metod: Kvalitativ beskrivande design. 

Inklusionskriterier: 

Vuxna, ha eller ha varit ventilerade via en 

tracheostomi och ha varit utan sin röst i minst 2 

timmar under ett dygn. Engelsktalande och kunna 

kommunicera förståeligt via tal, skrift, munna ord, 

kommunikationstavla mm. De skulle vara 

orienterade till tid och rum och ha en stabil 

syrgasmättnad i blodet på minst 92 % och ha nog 

med ork att orka bli intervjuade. 

 

Urval: 

Deltagarna rekryterades från en lung/ventilators 

avdelning från två rehabiliteringssjukhus från två av 

delstaterna i New England. 

Slutlig studiegrupp: 

19 st patienter, 10 män och 9 kvinnor i åldern 43-82 

år. Medelåldern låg på 66 år. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Under ett år via ett frågeformulär, två st öppna 

intervjuer och informella observationer. 

Frågeformuläret avsåg att kartlägga 

bakgrundsinformationen om deltagarna, hur länge 

de tillbringat i ventilator, diagnoser, hur länge de 

varit utan röst osv. Intervjuerna ljud inspelades och 

om deltagarna ej kunde tala högt så upprepade 

intervjuaren vad deltagaren munnat så det också 

kunde spelas in. Observationerna bestod i ev 

iakttagelser från vårdpersonalen eller intervjuaren 

angående deltagarens kommunikationsmönster. 

 

Analysmetod: Fenomenologisk, hermeneutisk 

ansats.  

Styrkor: 

Nästan lika många män som 

kvinnor. Tydligt beskrivet 

urval, datainsamlingsmetod och 

analys. 

 

Svagheter: 

Exklusionskriterier och bortfall 

ej redovisat. 

 

 

Deltagarna beskrev sin upplevelse av att vara 

utan sin röst som att vara fångad i en tyst 

värld. De saknade inte bara sin röst utan 

också känslan av personlighet och frihet. 

Rastlösheten skapade känslor av 

inkompetens, frustration och restriktion. 

Patienterna upplevde rastlöshet och det 

kändes som om tiden stod still medan utanför 

rusade den förbi. En upplevelse av att mista 

kontrollen och att alltid vara beroende av 

någon annan, en del upplevde sig även 

fysiskt hämmade relaterat till att de inte 

kunde prata. 

 

Jobbet att kommunicera var hårt. Många 

olika alternativa metoder för att 

kommunicera användes för att göra sig hörd, 

en saktfärdig process som tog mycket energi. 

Att kommunicera med hjälp av skrift kunde 

vara svårt pga. skakiga händer och pektavlor 

var ibland otillräckliga för att visa vad 

patienterna ville. 

 

Sjuksköterskan upplevdes ofta som väldigt 

upptagen och de kände att hon kunde visa 

mer medkänsla.  Kontinuitet i 

sjuksköterskans arbete gjorde att hon lärde 

känna patienten, tog sig tid och lära sig hur 

patienten bäst kommunicerade, så att 

patienten fick ett bättre bemötande och hjälp 

med sina behov. 
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Syftet var att 

undersöka 

patientens upplevda 

erfarenhet av att 

byta tub i 

tracheostomin. 

Design/metod: Kvalitativ metod. Undersökande 

design. 

 

Inklusionskriterier:  

Patienter med tracheostomi som var vid medvetande 

och alerta vid tub bytet. 

 

Exklusionskriterier: 

Patienter påverkade av läkemedel så det påverkade 

medvetandegraden samt patienter med någon form 

av neurologiska skador. 

 

Bortfall: Tre patienter ville ej avslöja varför de ej 

ville delta. 

 

Slutgiltig studiegrupp: Fyra patienter varav tre var 

män.  

 

Analysmetod: Fenomenologisk och hermeneutisk 

ansats. 

Styrkor: Väl beskriven metod, 

resultatet lätt att följa. 

 

 

 

Fysisk känsla: 

Patienterna upplevde att det var obekvämt att 

byta tub, men ej smärtsamt. Obehaget kunde 

sitta i dagar efter tub bytet. 

 

Psykologisk förberedelse: En patient skakade 

inför ingreppet och sjuksköterskan lugnade 

med att ingreppet skulle gå fort och att det 

inte var något att oroa sig för. 

Tillit och förtroende till personalen: En ovan 

sjuksköterska utförde bytet och det kändes 

lite obekvämt. En säker och lugn personal 

gör patienten lugnare. 

 

Kommunikation: 

Att vara utan röst gjorde att patienterna inte 

kunde vara med och påverka i 

bytesproceduren.  Det var svårt att uttrycka 

sin frustration över att inte kunna tala. Rösten 

upplevdes annorlunda av anhöriga. Rösten 

representerar den du är. Det var underbart att 

kunna tala igen efter tub bytet. 
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Syftet var att 

beskriva 

upplevelsen av att 

leva med 

tracheostomi hos 

patienter som har 

fått tracheostomi 

som en del av deras 

kritiska 

sjukdomstillstånd. 

Design/metod: Kvalitativ, beskrivande design. 

 

Inklusionskriterier: 

Patienter som fått tracheostomi på intensivvården i 

ett akut eller halvakut skede 

Exklusionskriterier: 

Patienter med svårigheter att minnas  

  

Urvalsförfarande: 

Patienter som legat på intensivvården och fått 

tracheostomi tillfrågades om deltagande muntligt 

och skriftligt, insamlingen var begränsad p.g.a. 

tidsbrist och tillgång till potentiella deltagare villiga 

att delta i studien 

 

Slutlig studiegrupp: 3 patienter, 2 män, 1 kvinna 

 

Datainsamlingsmetod. 

Halv strukturerad intervju med öppna frågor, varje 

person intervjuades var och en för sig i 48-63 min, 

intervjun spelades in  

 

Analysmetod: Fenomenologisk metod  

Styrkor : 

Tydligt beskrivna 

inklusionskriterier, tydlig 

analys, resultatet lätt att följa 

  

Svaghet: Bortfallsanalysen ej 

beskriven 

Sex teman framkom från dataanalysen som 

förmedlar en förståelse av hur det är att leva 

med en tracheostomituben. 

 

-Kommunikation, nödvändigt behov hos alla, 

bidrar till stor frustration att inte kunna prata.  

 

- Behålla det normala så långt som möjligt, 

som födointag, sväljning, hosta, 

kommunikation. 

 

- Fysiologiska och sociala obehag , hemsk 

känsla av allt slem som kom ur deras kropp, 

äckligt. Uttröttande att hosta. 

 

-Smärta av och runt tuben när förbandet byts 

och retar till hosta som besvärar.  

 

-Rädsla för det okända ,om varför man har 

fått tracheostomi, rädsla för att hosta ut tuben 

och att inte stomat ska läka. 

 

-Relation med personalen, positiva och 

negativa upplevelser, förtroende för 

personalen som var duktiga och kunniga med 

hantering av trachealtuben, men också sättet 

och känsligheten vid utförandet. 
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Syftet var att titta 

på livskvalitet 

efter trakeostomi  

genom att mäta 

dess inverkan på 

välbefinnande och 

bilden av kropps 

uppfattningen 

Design/metod: Kvantitativ, beskrivande design. 

 

Inklutionskriterier: Patienter på öronavd och mott, 

vuxna, tracheostomerade minst 3 mån, utan cancer 

/dekanylerade 

Icke kanylerade patienter 

Exklutionskriterier: Patienter med cancer och med 

Karnofsky på 0-30. 

Slutlig studiegrupp:  

40 män, 23 kvinnor, medelålder 57,8 år 

Grupp A: 24 st kanylerade, 

Grupp B: 19 st dekanylerade, 

Grupp C: 20 st icke kanylerade. 

 

Datainsamlingsmetod: Tre olika frågeformulär 

som patienten besvarade, 

SWLS (Satisfaction with life scale)mäter 

livstillfredsställelse, NEO (Neurositism emotionell 

instibilitet scale)mäter ängslan och utåtriktning, 

BC (Body catexis scale) vilken mäter 

kroppsuppfattning och tillfredsställelse av 

kroppensfunktion 

 

Analysmetod: Statistisk metod. 

 

 

Styrkor: 

Många patienter 63 st. Tydligt 

beskriven metod. 

 

Svagheter: 

Bortfallsanalysen ej beskriven. 

Sned fördelning mellan könen. 

 

. 

 

 

 

Grupp A hade sämre resultat av SWLS än 

grupp B. Grupp C visade på högre poäng 

än grupp A och B. Resultatet visade att det 

fanns en statistiskt signifikant skillnad 

mellan grupperna.  

 

För att mäta kroppsuppfattning och 

tillfredsställelse av kroppens funktion 

användes BC. 

 

På de tracheostomi relaterade frågorna 

fanns en signifikant skillnad i BC. Grupp B 

hade bättre kroppsuppfattning än grupp A, 

men sämre än grupp C.  
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Syftet var att 

undersöka 

ventilerade ALS 

patienter och deras 

vårdgivares 

livskvalitet. 

Design/metod: Kvantitativ med beskrivande design. 

 

Inklusionskriterier: Patienter med avancerad ALS 

med trachventilation (TV) samt patienter utan trach, 

som ventilerades via mask (NIV). 

 

Datainsamlingsmetod/Bortfall:  

Enkäter som mäter livskvalitet via POMS (mäter 

depression, fatigue, kraft och ilska) och MLDL 

(mäter psyke, kropp, dagligt liv och socialt liv) 

skickades ut till alla ALS patienter med ventilering 

via TV eller NIV i Tyskland via en ALS förening. 

102 enkäter skickades ut och 52 svarade. 

 

Slutgiltig studiegrupp: 21 patienter i åldern 47-82 år 

var TV behandlade, varav 19 var män.  

32 patienter i åldern 46-74 år var NIV behandlade, 

varav 23 var män. 

 

Analysmetod: Kvantitativ metod.  

Styrkor: Tydligt urval beskrivet. 

Tydligt redovisad statistisk 

analys. 

 

Svagheter: 

Markant dominans av män, 

91 % TV och 72 % NIV. 

Bortfallsanalysen ej beskriven. 

Exklusionskriterier ej 

beskriven. 

 

 

Livskvalitet: 

Både POMS och MLDL visade på att det inte 

var någon signifikant skillnad mellan de båda 

grupperna TV och NIV i livskvalitet. 

 

Sexualitet var en viktig fråga hos 43 % av 

TV gruppen och 56 % av NIV gruppen.  
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Syftet var att 

utforska patientens 

upplevelse av  

tillfällig 

tracheostomi, 

under deras 

sjukhusvistelse 

med speciell fokus 

på deras syn på 

informationen de 

fick och dess 

lämplighet. 

Design/metod: Kvalitativ beskrivande design. 

 

Inklusionskriterier: 

Vuxna över 18 år som sjukvårdspersonalen 

bedömde klara av att i 45 min delta i intervju och 

var akut tracheostomerade. Enligt etiska 

kommitténs råd skulle patienten ha bytt 

trachealkanyl en gång. 

 

Exklusionskriterier: 

Kritiskt sjuka eller patienter med nedsatt 

kognitiv/eller svårighet med kommunikationen, 

icke engelsk talande eller alternativa 

kommunikationsmetoder. 

Urval: 

31tracheostomerade patienter på en IVA under en 

12 veckors period, varav 12 stycken uppfyllde 

inklusionskriterierna och tillfrågades av 

sjukvårdspersonalen och gavs muntlig och skriftlig 

information innan intervjun. 4 tackade nej. 

Slutlig studiegrupp: 

8 patienter, varav 5var män, ålder mellan 19-76 år. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad intervju med öppna frågor inom 

tre områden som spelades in. 

Analysmetod: kvalitativ analys. 

Styrkor: 

Tydligt beskrivna 

inklusionskriterier och 

exklusionskriterier, 

beskrivning av datainsamling 

och svårigheter med bortfall 

 

Svagheter: 

Otydlig bortfallsanalys, otydlig 

dataanalys. 

 

Fyra teman framkom ur intervjuerna: 

-Fysiska upplevelser av trachealtuben, intag av 

föda, sugning av tuben, kommunikation. 

 

- Förståelse, om varför man har tuben var 

viktigt. 

 

- Information, ej fått information om 

trachealtuben och hur den fungerar,  patienten 

behöver individuellt anpassad information på 

olika sätt genom att bli visad olika trachealtubs 

modeller, se filmer och få skriftlig information. 

 

-Upplevelser efter borttagande av 

trachealtuben, 6 patienter var dekanylerade vid 

intervjutiden och berättade om rädslan efteråt, 

panikattacker, svårt att somna  men även 

lättnad av att bli av med tuben. 
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Syftet var att 

fastställa huruvida 

trakeostomi 

patienter drabbas av 

nasal försämring, 

till följd av minskad 

näsandning, genom 

att jämföra tio 

trakeostomi 

patienter med 

matchade kontroller. 

Design/metod: Kvantitativ beskrivande design. 

 

Inklusionskriterier: Tracheostomipatienter, vuxna, 

med huvud hals malignitet som genomgick kirurgisk 

tracheostomi 7 dagar innan deltagnadet. 

Kontrollgruppen var vuxna med bekräftad eller 

misstänkt (under utredning) huvud hals malignitet 

som inte krävde trachoestomi. 

 

Exklusionskriterier:  

Deltagare med nasal polypos eller betydande septal 

avvikelse uteslöts. Även patienter med sininasal 

cancer, larynektomerade, patienter med ventrikelsond 

och palliativa patienter. 

 

Slutlig studiegrupp: 

10 st tracheostomerade patienter (7 män) 33-80 år, 

medelålder 62 år. 

10 st patienter i kontrollgruppen (6 män) 56-70 år, 

medelålder 64 år. 

Samtliga var rökare. 

 

Datainsamlingsmetod: Enkät undersökning i form av 

två frågeformulär,   

SNOT-22 (Sino Nasal Outcome Test) vilken mäter 

livskvalitet.  

Rhinogram som mäter nasala symtom. 

 

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: Tydligt beskrivna 

inklutions och 

exklutionskriterier.  

 

Svagheter: Dåligt beskrivet vad 

frågeformulären handlade om.  

Liten studie. 

Bortfallsanlysen ej beskriven. 

 

 

Tracheostomigrupppen gav lägst poäng, enligt 

medianvärdet, på alla Rhinogramfrågorna, 

jämfört med de icke tracheostomerade 

Skillnaden sågs framför allt i upplevelsen av 

avsaknaden av lukt som var statistiskt 

signifikant skillnad mellan grupperna 

 

SNOT-22 visade ingen statistisk signifikant 

skillnad mellan grupperna i frågeformuläret 

om livskvalitet. Det var på en enskild fråga om 

att uppfatta sig ”frustrerad, rastlös och 

irriterad”, som det var signifikant skillnad 

mellan grupperna. Den tracheostomerade 

gruppen visade mer frustration, rastlöshet och 

irritation än kontrollgruppen. Hälften av de 

tracheostomerade upplevde avsaknad av lukt 

och smak medan endast två av tio i 

kontrollgruppen.  
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Syftet var att 

undersöka 

överlevnad och 

livskvalitet efter en 

tracheostomi pga. 

akut andningssvikt 

hos ALS patienter. 

Design/metod: Kvantitativ beskrivande design. 

 

Inklusionskriterier:  

Patienter med ALS som genomgick oplanerad 

tracheostomi som en följd av akut andningssvikt 1 

januari 1995-30 april 2008. 

 

Exklusionskriterier: 

Patienter med planerad tracheostomi. 

 

Insamlingsmetod: 

Enkät om livskvalitet i BDI form som mäter 

depressiva symtom. De delades ut personligen av 

intervjuaren. De patienter som kunde, fyllde i 

själva, medan intervjuaren spelade in svaren på de 

pat som ej kunde fylla i enkäten. 

 

Population/bortfall:  

60 patienter inkluderades. 42 var helt beroende av 

MV (mekanisk ventilation) 17 delvis beroende av 

MV. 1 patienter behövde ej MV. 

13 av de 60 patienter slutförde studien, resterande 

avled innan. 

13 patienter var tracheostomerade, varav 6  var 

kvinnor. 

Kontrollgrupp: ALS patienter utan tracheostomi var 

14 patienter, varav 8 var kvinnor 

 

Analysmetod: Kvantitativ metod. 

Styrkor: Tydligt beskriva 

inklusions och 

exklusionskriterier, urval och 

analysmetod. 

 

Svagheter: Snedfördelning 

mellan könen, stort bortfall 

Patienter med ALS som blivit 

tracheostomerade pga. akut andningssvikt 

visade inte någon skillnad i livskvalitet och 

depression i jämförelse med kontrollgruppen. 

11 av 13 tracheostomerade patienter skulle ha 

valt att bli tracheostomerade igen om de 

skulle ställas inför samma val igen. 

 

 



 

 


