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Sammanfattning 

Bakgrund: Trakeostomi fås genom att patienten behöver en fri luftväg på grund av 

sjukdomstillstånd eller trauma. Idén av ingreppet har funnits sedan 100-talet, däremot är det 

inte förrän under 1600-talet som dokumentation visar att ingreppen genomförts. Behanlingen 

av en patient med trakeostomi kräver bred kunskap om både utrustning och 

patientomvårdnad.  

Syfte: Att beskriva vuxna patienters upplevelse av att ha trakeostomi. 

Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design där 10 vetenskapliga artiklar som svarade på 

syftet inkluderades. Artiklarna granskades med en kvalitativ granskningsmall och 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys där relevant information sorterades under 

kategorier.  

Resultat: Patienter med trakeostomi upplevde starka känslor och fysiska obehag. Patienterna 

kände sig hjälplösa i sin situation och beroende av personalens kompetens. 

Kommunikationssvårigheterna var emotionellt påfrestande, patienterna kände sig isolerade 

och otrygga på grund av det. Patienterna upplevde både positiva och negativa upplevelser 

med personal, många av patienterna uttryckte att information inför trakeostomin inte var 

tillräcklig.   

Slutsats: Trakeostomi påverkade patienten både fysiskt och psykiskt på ett mestadels negativt 

sätt, pågrund av kommunikationssvårigheterna som trakeostomin orsakade fick patienterna 

svårigheter med att få kontakt med personer i sin omgivning. Det innebär att patienter hade 

behov av kompetent personal för att känna sig trygg.  

Nyckelord: Bemötande, Kommunikation, Upplevelse, Trakeostomi 
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Bakgrund  

Definition av trakeostomi och relaterade begrepp 
Trakeotomi är benämningen på ett kirurgiskt ingrepp där en fri luftväg skapas, vid ingreppet 

öppnas trakea upp från framsidan av halsen och en trakealkanyl placeras in i strupsnittet 

(Delaney, Bagshaw & Nalos, 2006). Trakealkanylen förhindrar att öppningen i halsen växer 

igen och säkerställer en fri luftväg. Den är utformad efter människans anatomiska form och 

kan beskrivas som ett rör, trakealkanylen är böjd och placeras i luftstrupen (Dybwik, 2011). 

Det finns två inläggningstekniker som kan tillämpas vid trakeotomi, perkutan och kirurgisk. 

Vid perkutan teknik används en dilatator för att vidga ett hål till strupen, den här metoden 

sägs minska risken för blödning och infektioner samt ge mindre vävnadsskador på grund av 

den minimala dissekeringen (Delaney, Bagshaw & Nalos, 2006). På intensivvårdsavdelningar 

används perkutan teknik i första hand. Fördelen med den metoden är att den kan göras på 

plats under lätt narkos. En trakeotomi med kirurgisk teknik utförs oftast planerat på patienter 

från öron-näsa-halsavdelningen. Trakealkanylen placeras då i ett vertikalt snitt i luftstrupen 

under narkos. Med kirurgisk teknik lämnas ett ärr på halsen som är 3-5cm långt (Dybwik, 

2011), till skillnad mot perkutan teknik där ärret ofta blir mindre (Delaney et al., 2006; 

Dybwik,2011). 

 

Trakealkanylen håller strupsnittet uppe och hindrar det från att växa igen samtidigt som den 

tillåter luft att passera in och ut från lungorna. Öppningen i halsen kallas för trakeostomi eller 

trakeostoma. I en trakeostomi sitter ofta en trakealkanyl och ett nackband för att hålla den på 

plats. Runt trakealkanylen ligger en kompress som används för att förhindra trycksår och suga 

upp sekret (LöF, 2017). De flesta trakealkanyler kan ha en innerkanyl, den ökar renligheten i 

den artificiella luftvägen eftersom att den kan tas ut och rengöras (Russel, 2015). Vid den 

distala delen av trakealkanylen finns det ibland en kuff som är formad som en ballong och kan 

fyllas och tömmas på luft. Kuffen används för att skapa en tätning mellan trakelkanylen och 

luftstrupen. Syftet med en kuff är att förhindra att  saliv eller maginnehåll åker ner i 

luftvägarna. Kufftrycket mäts med en kufftrycksmätare, det rekommenderade maximala 

kufftrycket är 25mmHG, vid för högt tryck kan tryckskador orsakas (Dybwik, 2011; Russel, 

2005).  

 

En propp eller talventil kan placeras på kanylöppningen, en propp tillåter patienten att andas 

genom näsa och mun. Det är viktigt att tömma kuffen och avlägsna sekret innan en propp 

eller talventil sätts på, om kuffen inte töms kan patienten kvävas. Vid inandning med talventil 

kommer luften både in genom kanylen, näsan och munnen. När patienten sedan andas ut 

stängs talventilen och luften hamnar på utsidan av kanylen och mellan stämbanden och när 

luften pressas ut kan patienten prata. När patienten kan andas med talventil utan besvär i 

några timmar är det lämpligt att byta till propp (Dybwik, 2011).   

Dekanylering är när trakealkanylen avlägsnas, beslutet för avlägsning tas av vårdteamet. 

Innan dekanylering bör patienten klara av att vara avkuffad i 24 timmar och vara informerad 

om proceduren. Avkuffning innebär att luften avlägsnas från ballongen, patienten bör då 

påvisa en förmåga att självständigt kunna svälja. Det ska även bekräftas att luft kan komma 

förbi trakealkanylen och upp till de övre luftvägarna, mun och näsa innan avlägsning (Engels, 

Bagshaw & Brindley, 2009; Freeman, 2011). Vid avlägsning ska ett täckförband placeras 

över stomat, i början kan mycket sekret läcka ut och förbandet ska därför bytas vid behov. För 

att kunna prata eller hosta ska patienten trycka handen mot förbandet, patienten bör övervakas 

på grund av att det finns en risk för andnöd (Freeman, 2011).  
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Indikationer  
Indikationerna för trakeostomi är bland annat att patienten inte har en förmåga att upprätthålla 

en fri luftväg eller hindra aspiration av maginnehåll till luftvägarna. Det här kan ske vid 

sväljpares, komatösa tillstånd, missbildningar eller tumörer i luftvägarna och även vid 

allvarlig obstruktiv sömnapné. Behovet av en trakeostomi kan även uppkomma hos patienter 

som har en försvagad hostkraft eller funktion, då kan patienten behöva hjälp med att suga upp 

sekret. Det här kan handla om patienter med olika muskelförtviningssjukdomar, nedsatt 

kognitiv förmåga eller deformiteter i bröstkorgen för att nämna få. En patient kan behöva ha  

trakeostomi kortvarigt, långvarigt och ibland för resten av livet. Det är olika hur länge 

patienten behöver en trakeostomi och beror helt på patientens tillstånd och hur kroppen 

återhämtar sig (Dybwik, 2011).    

Historisk bakgrund 

Trakeotomi sägs vara ett av de äldsta kända kirurgiska ingreppen och finns beskriven i skrifter 

från 100-talet av två olika grekiska läkare vid namn Galenos och Aretaius, det är däremot 

okänt om de beskrivna ingreppen lyckades. Trakeotomi blev därefter inte nämnt på flera 

århundraden. Den teknik som liknar den som används i modern kirurgi föreslogs av 

Hieronymus Fabricius 1617. Han vägrade utföra ingreppet själv och delade istället med sig av 

sin kunskap till andra. Det är efter det här som flera lyckade trakeotomier finns 

dokumenterade (Pierson 2005;White, 2017).  

Det spekuleras att trakeotomi kunde varit en livsräddande åtgärd för George Washington 

1799, trakeotomi användes sällan vid den tiden och proceduren hade nyligen beskrivits i 

medicinsk litteratur. En av de tre läkarna närvarande hade kännedom om ingreppet men var 

tveksam till att utföra den på en känd person eftersom att många ansåg att det var en 

oansvarig och meningslös procedur. Washington dog innan ett försök gjordes. Enligt en 

populär teori dog han av en övre luftvägsobstruktion orsakat av en infektion i epiglottis (Sittig 

& Pringnitz, 2001) 

Trakeostomi genom perkutan teknik introducerades först 1957 och ökade i popularitet när 

material och utrustning blev kommersiellt tillgänglig 1985 (Delaney et al., 2006). 

Trakealkanylen var i början tillverkad av silver eller rostfritt stål och hade en form lik den 

moderna trakealkanylen. Trakoestomin utvecklades under åren och det material som används 

idag är silikon eller PVC(termoplast) som är mer anpassad och medgörlig till strupens 

anatomi (Sittig & Pringnitz, 2001).  

Prevalensen av trakeostomi i Sverige  

Statistisk från år 2016 visade att det skett en viss ökning av utförda trakeostomier de senaste 

tio åren. Bland alla kön och åldrar runt om i Sverige utfördes 1072 ingrepp år 2007, 2016 

utfördes det 1311 ingrepp. Det största antalet av ingrepp skedde 2014 då 1400 ingrepp 

utfördes. Under alla år sedan 1998 kan statistik påvisa att män fick genomgå fler operationer 

än kvinnor. Den åldersgruppen av patienter som genomgår trakeostomi mest är 70-74 år, 

oberoende på kön (Socialstyrelsens statistikdatabas, 2016).  

Omvårdnaden av trakeostomi  
En patient som har en trakeostomi eller som ska få en trakeostomi hamnar oftast på 

intensivvårdsavdelning eller på öron-, näs- och halsavdelning där personal har kunskap om 

ingreppet och omvårdnaden. Det blir däremot vanligare att patienter med trakeostomi hamnar 

på andra sjukvårdsinrättningar (Myatt, 2015).  
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Vid omvårdnaden av trakeostomi krävs kunskap om utrustningen och rutinerna som finns att 

tillhanda. Vid felaktig användning eller dåligt underhåll av utrustningen kan det leda till att 

patienten skadas eller i värsta fall dör (Dybwik, 2011).  

Trackvård med tvätt, byte av innerkanyl och kompressombyte sker vanligtvis en till två 

gånger per dag, vid mycket sekret kan allt bytas vid behov. Nackbandet ska bytas en till två 

gånger per vecka. Rengöringen sker med mild tvål, efter tvätt ska innerkanylen sköljas och 

göras ren med ljummet vatten (LöF, 2017). Kufftrycket bör kollas varje arbetspass (Russel, 

2005).  

För att hålla en fri luftväg är det nödvändigt att suga luftvägarna vid mycket sekret, speciellt 

då patienten har en nedsatt hostkraft. Vid sugning är det av vikt att suga kortast möjliga tid för 

att förhindra trauma till luftvägarna, sugning bör som högst vara 10-15 sekunder i en-två 

omgångar (Dallachiesa & Regan, 2009).  

På grund av orkeslöshet eller sänkt medvetandegrad efter operationen kan patienten behöva 

hjälp med personlig vård och munhygien.Vid sväljsvårigheter kan det leda till att sekret och 

saliv samlas i munhålan. Munvård bör därför utföras flitigt för att minska risken för 

inflammation och infektion, sugning kan också användas för att få upp överflödigt sekret. 

Munvård kan även förebygga muntorrhet, sår och blåsor (Dybwik, 2011).  

Det är viktigt för sjuksköterskor att ha kunskap och förståelse om omvårdnaden av en patient 

med trakeostomi, både postoperativt och långvarigt för att ge säker och kompetent vård 

(Morris, Whitmer & McIntosh, 2013) . I början av varje arbetspass bör en sjuksköterska få en 

utförlig rapportering av patienten. Rapporten bör innefatta orsaken till trakeostomin, 

patientens tillstånd, typ av trakealkanyl och eventuellt kufftryck, behovet av respirations-, fukt 

och sugningsstöd och så vidare (Freeman, 2011) 

Beroende på patientens funktions-och kunskapsförmåga kan sjuksköterskan behöva utföra 

eller delegera specifika omvårdnadsåtgärder som ska utföras på patienten. Det är därför 

viktigt att sjuksköterskan kan bedöma patientens omvårdnadsbehov för att kunna förebygga 

komplikationer och främja hälsa hos patienter med trakeostomi (Florin, 2014). I omvårdnaden 

är det en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter att säkerställa att patienten känner sig trygg, 

fokuset bör ligga på patienten snarare än utrustningen (Dybwik, 2011).  

Teoretisk referensram  
Den teoretiska referensramen för litteraturstudien går efter personcentrerad vård. Det innebär 

att vårdpersonalen ser patienten från ett helhetsperspektiv och anstränger sig för att tillgodose 

patientens egna behov och önskningar. Patientens vilja är det som ska styra vårdarbetet och 

därför är det viktigt att patienten ses som en i teamet. Vilket innebär att patienten ska ha rätt 

till information och få fatta beslut när det kommer till den egna vården. Patienten ska ses som 

en unik individ med kunskaper och egna förmågor som kan hjälpa till vid omvårdnaden. Det 

är kritiskt att ha en förståelse över patientens situation, patienten är den i vårdteamet som 

besitter mest kunskap över sina egna behov och vad huvudproblemet är (Fransson Sellgren, 

2014).  

Mötet med sjukvården sker på grund av att patienten har ett vårdbehov och behöver hjälp av 

någon som har omvårdnadskompetens.Vid mötet är det viktigt att personalen tar hänsyn till 

patientens personliga kompetens för att skapa en delaktighet i omvårdnaden. Det är viktigt att 

i ett samtal få fram och respektera vad patienten vill berätta, vad patienten vill göra och vad 

patienten kan. Det är viktigt vid personcentreradvård att bidra till en samhörighet och se till 

att relationen mellan patient och vårdpersonal blir godvillig (Eldh, 2014).  
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Problemformulering  
Den främsta indikationen för trakeostomi är behovet av att erhålla en fri luftväg hos en 

person. Idén av trakeostomi har funnits en lång tid men det var inte förrän under 1600-talet 

som ingreppen började utföras med en viss tvekan på grund av fördomar från läkare och 

samhället. Prevalensen av trakeotomi tyder på att det är av vikt att sjukvården besitter en 

kunskap om det här ingreppet på grund av att det skett en viss ökning, framförallt 

sjuksköterskan som har ett stort omvårdnadsansvar över patienten. Patientens perspektiv är 

speciellt viktigt att upplysa för att ge mer kunskap om den individuella patientens upplevelse 

och därför underlätta användandet av personcentrerad vård.    

Syfte  
Syftet var att beskriva vuxna patienters upplevelse av att ha trakeostomi.  

Metod  
Designen på studien är en deskriptiv litteraturstudie som genomfördes genom en systematisk 

litteratursökning. Metoden valdes för att sammanställa resultat från vetenskapliga artiklar som 

besvarar syftet med en integrerad analys (Kristensson, 2014). 

Sökstrategi  
Sökningarna utfördes i databaserna Cinahl Plus with Full text, PsycINFO och MEDLINE. 

Innan sökningen identifierades meningsbärande ord från syftet som skulle användas som dem 

huvudsakliga sökorden. De meningsbärande orden från syftet blev Trakeostomi, patient och 

upplevelse. För att utöka sökningen valdes även attitude och perspective. De ord som kunde 

översättas genom Svensk MeSH var Trakeostomi, patient och attityd, som blev tracheostomy, 

patient och attitudes, resterande ord översattes med svensk-engelskt lexikon (Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016).   

Ämnesord (suggest subject terms) användes på sökordet Tracheostomy där Tracheostomy 

tube kom upp som förslag och användes. I samtliga databaser användes de booleska 

operatorerna AND och OR, trunkering (*) och ämnesord som kombinerades med fritext i 

sökningarna (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016).   

I Cinahl Plus with Full text blev kombinationen MH (medical subject headings)Tracheostomy 

OR MH Tracheostomy tube AND patient* AND Experience* OR Perspective* OR Attitude*. 

I PsycINFO blev kombinationen Tracheostomy OR tracheostomy tube AND Patient* AND 

Experience* OR Perspective OR Attitude*. I MEDLINE blev kombinationen MH 

Tracheostomy OR MH Tracheostomy tube AND Patient* AND Experience* OR Perspective* 

OR MH Attitude. Begränsningarna i databaserna Cinahl Plus with Full text och PsycINFO var 

engelsk text, peer-reviewed med år 2008-2018. I MEDLINE var begränsningarna engelsk text 

och år 2008-2018 (Bilaga 1) (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016).   

En kompletterande sökning gjordes för att hitta fler artiklar. Orden som användes var 

Mechanical ventilation AND lived experience, de orden valdes för att de var förekommande i 

många artiklar som handlade om patienter med trakeostomi (Bilaga 1). Utöver den 

kompletterande sökningen gjordes även en manuell sökning. Författaren hittade då en artikel i 

referenslistan från en litteraturstudie som svarade på syftet (Willman, Bahtsevani, Nilsson & 

Sandström, 2016).    

Urval  
Inklusionskriterierna var artiklar som tog upp patientens perspektiv och upplevelse av 

trakeostomi. Exklusionskriterierna var artiklar som enbart handlade om pediatrisk vård. För 
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att uppfylla syftet valdes kvalitativa artiklar och mixed method för att få fram patienternas 

upplevelser (Kristensson, 2014).  

Urvalet genomfördes i fyra olika steg för att säkerställa att artiklarna hade god kvalité och 

besvarade syftet. I det första steget läste författaren totalt 590 titlar. Alla titlar som besvarade 

syftet gick vidare till nästa steg. Under andra steget läste författaren 76 stycken abstrakt. De 

abstract som visade relevans till syftet gick över till steg tre. I steg tre lästes den fullständiga 

texten på 27 artiklar. Om artikeln uppehöll god kvalité och besvarade syftet valdes artikeln till 

ytterligare granskning och utgjorde grund för resultatet (Kristensson, 2014).  

Från databaserna valdes totalt 9 stycken artiklar. Den sista artikeln hittades genom en manuell 

sökning. Resultatet sammanställdes på resultatet av 10 vetenskapliga artiklar (Kristensson, 

2014). 

Granskning 
Granskningen utfördes med stöd av en kvalitativ granskningsmall för att försäkra en god 

kvalité i artiklarna. Vid granskningen granskades allt innehåll i artiklarna, alla artiklar som 

innehöll en tydlig beskrivning på genomförande och visade trovärdighet enligt mallen 

användes till arbetet (Kristensson, 2014).  

Vid granskningen exkluderades artiklar bort på grund av att dem inte besvarade syftet eller 

var litteraturstudier, i en litteraturstudie sammanställs resultatet från flera olika vetenskapliga 

artiklar. Författaren ville enbart ha information från direktkällan och exkluderade därför 

litteraturstudier (Kristenssons, 2014). En pilotstudie användes i arbetet på grund av den goda 

kvaliteten och för att den svarade på syftet (Sherlock,Wilson & Exley, 2009). 

Analys 
För att analysera artiklarnas resultat användes en kvalitativ innehållsanalys. Författaren läste 

resultaten på alla insamlade artiklar för att finna likheter, mönster och skillnader i artiklarna. 

Författaren började med att läsa igenom resultatet på alla artiklar och listade sedan upp de 

ämnen som förekom mestadels och besvarade syftet (Kristensson, 2014).  

Efter att författaren läst resultatet i alla artiklar ett flertal gånger för att finna likheter, mönster 

och skillnader sorterades informationen med färgkodning. När all sortering av artiklarnas 

resultat var klar formulerades huvudkategorier och underkategorier (Tabell 1). Informationen 

sammanställdes sedan på svenska i författarens egna ord för att bilda ett resultat. Artiklarna 

lästes en sista gång och jämfördes med det sammanställda resultatet för att se att inget i texten 

blivit förvrängt från den ursprungliga meningen (Kristensson, 2014). 

Forskningsetiska överväganden  
Alla valda artiklar hade ett etiskt godkännande för att utföra studien. Det är viktigt att 

poängtera att författaren har en viss förförståelse över ämnet på grund av arbetserfarenhet som 

undersköterska på en öron-näs- och hals avdelning, vid arbetet var författaren noga med att 

förbise den och enbart sammanställa arbetet enligt vad som stod skrivet i de vetenskapliga 

artiklarna. Inget i arbetet har blivit förvrängt från den ursprungliga meningen (Sandman & 

Kjellström, 2015).   
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Resultat  
I resultatet användes 10 artiklar som besvarade på syftet. Studierna utfördes i Australien, 

Italien, Norge, Storbritannien och Sverige. Författaren fick fram resultatet genom att 

sammanställa information från de valda artiklarnas resultatdel. Resultatet är uppdelat i tre 

olika huvudkategorier med tillhörande underkategorier som presenteras i tabellen nedanför 

(Tabell 1).  

(Tabell 1) 

Tabell 1 

Tabell 1. Översikt av resultatets kategorier.   

 

Den känslomässiga upplevelsen 
Att ha en trakeostomi gav patienterna en stor variation av känslor och upplevelsen beskrevs 

som traumatiserande av flera av de som deltog i studierna. Traumat berodde till stor del av 

fysiska besvär och kommunikationssvårigheter som orsakade mycket frustration och 

förtvivlan, framförallt under den första postoperativa tiden (Flinterud & Andershed, 2015; 

Rogers, Russel & Lowe, 2016; Tolotti et al., 2018). Ett flertal patienter kände också att de 

hade förlorat uppfattningen av tid vilket orsakade förvirring, det var svårt att urskilja dag och 

natt och hur många timmar eller dagar som gått sen operationen. Många av patienterna 

upplevde att det var svårt att återberätta om sin tid med trakeostomin för att dem var 

desorienterade efter operationen (Flinterud & Andershed 2015; Tolotti et al., 2018). 

Patienterna kände också ängslan när de skulle röra på sig, framförallt huvudet. De var ständigt 

medvetna om trakealkanylen och oroliga för att uppleva smärta vid rörelse (Rogers et al., 

2016; Sherlock, Wilson & Exley, 2009).  

Många patienter kände att de var fångade i ett passivt stadie av hjälplöshet på grund av det 

försämrade skicket av deras kropp och kommunikationshindret (Karlsson, Bergbom & 

Forsberg, 2011; Tembo, Higgins & Parker, 2014). Obehaget som trakealkanylen skapade var 

smärtsam och bortom patientens kontroll. Patienterna upplevde att de behövde lära sig att stå 

ut och hantera känslorna det uppgav (Dyrstad, Hansen & Gundersen, 2012; Flinterud & 

Andershed, 2015; Karlsson, Bergbom & Forsberg, 2011; Rogers et al., 2016).    

Känslorna som var framträdande för många patienter var rädsla och oro som grundade sig 

bland annat i att kvävas eller att trakealkanylen skulle åka ut (Foster, 2010; Rogers et al., 

2016). Patienter upplevde också oförklarliga känslor av panik och panikattacker som de inte 

upplevt tidigare. Enligt patienter var panikkänslan ihållande under hela tiden som patienten 

hade trakeostomin (Karlsson, Lindahl & Bergbom, 2011; Rogers et al., 2016; Sherlock et al., 

Den känslomässiga upplevelsen

Fysiska besvär

• Bemötandet

• Patientens upplevelse av anhöriga

• Brist på information 

Kommunikation
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2009). Behovet av att suga i luftvägarna kunde vara panikframkallande, ibland smärtsamt och 

en lättnad för patienterna. Det var obehagligt för patienterna att trakeostomin som var deras 

enda luftväg kunde täppas igen av slem och orsaka kvävning (Karlsson, Lindahl & Bergbom, 

2011; Rogers et al., 2016). 

Patienterna uttryckte olika upplevelser och känslor angående hjälp vid omvårdnadssituationer. 

Många patienter kände sig svaga och hjälplösa från att vara helt beroende av personalen för 

att hålla luftvägarna fria. Flera patienter behövde också personalens hjälp eller närvaro 

gällande grundläggande behov som att sköta hygienen eller att gå på toaletten. Patienter 

upplevde det som ett hot mot deras integritet. Vissa patienter kände sig också lättade och 

tröstade av personalens närvaro, patienterna kunde känna en trygghet av att personalen gav 

stöd vid omvårdnadssituationer (Karlsson, Bergbom & Forsberg, 2011; Tolotti et al., 2018)  

Med tiden lärde sig patienterna hantera den nya situationen, vid svåra situationer använde sig 

många av humor medan andra försökte vara lugna i väntan på att bli av med trakealkanylen. 

Några av patienterna var också väldigt engagerade i sin situation, de var särskilt fixerade vid 

när dekanyleringen skulle ske. Patienterna upplevde även att Tv:n var ett tidsfördriv som 

gjorde tiden på avdelningen lite lättare (Flinterud & Andershed, 2015; Karlsson, Lindahl & 

Bergbom, 2011; Sherlock et al., 2009). Det fanns även patienter som upplevde att inget kunde 

trösta dem och ansåg att det var mycket svårt att anpassa sig till situationen. Många patienter 

upplevde att det inte fanns något annat att göra än att sova och observera sin omgivning. 

Patienter blev irriterade av att bli väckta för de kände sig ensamma och isolerade i vaket 

tillstånd. De tyckte att det kändes outhärdligt för att tiden blev oändlig i vaket tillstånd när de 

inte kunde interagera som vanligt med andra människor (Karlsson, Lindahl & Bergbom, 

2011; Tolotti, et al.,2018). Trots alla negativa känslor kopplade till trakeostomin var de 

medvetna av behovet av trakeostomin och visste att det var för deras överlevnad (Rogers et 

al., 2016; Sherlock et al., 2009).  

För vissa patienter var det nödvändigt att byta storlek på trakealkanylen som oftast sker i 

vaket tillstånd (Donnelly & Wiechula, 2005). Många patienter upplevde obehag i samband 

med vissa omvårdnadsprocedurer som vid byte av trakealkanyl på grund av att de inte visste 

exakt vad som skulle hända. De flesta upplevde att de kunde hantera situationen bättre efter 

att dem upplevt proceduren en gång (Donnelly & Wiechula, 2005; Tolotti et al., 2018).  

De flesta patienter såg framemot dekanylering av trakeostomin. Några patienter var däremot 

rädda inför dekanyleringen och upplevde panikattacker och rädsla även efter avlägsnandet. 

Många patienter var rädda för att uppleva problem efter trakeostomin var borta eftersom att de 

tidigare varit deras enda fungerande luftväg (Rogers et al., 2016; Sherlock et al., 2009).  

Hemlängtan höll hoppet vid liv, att med tiden bli starkare och få tillbaka sin energi fick 

patienterna att tro på sin återhämtning. Längtan efter hälsa och ett normalt liv fick patienterna 

att må bra. Patienterna längtade efter att bli av med trakealkanylen och komma hem till sin 

familj och sina djur. Patienterna ville bli självständiga och återgå till sin vardag (Karlsson, 

Bergbom & Forsberg; Karlsson, Lindahl & Bergbom, 2011).  

Flera patienter påpekade att dem var självmedvetna över utseendet av trakeostomin och ärret 

det lämnade efter. Det upplevdes jobbigt att det var märkbart för omgivningen och patienterna 

uppfattade att människor stirrade och kommenterade deras tillstånd. Påföljden var att några av 

patienterna drog sig undan från sociala tillfällen på grund av att det var psykiskt påfrestande. 

När andra individer i omgivningen ställde frågor framkallade det minnen som patienterna 

helst ville glömma bort (Foster 2010; Rogers et al., 2016).  
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Fysiska besvär 
Patienterna upplevde att trakealkanylen kändes stor och klumpig, den var begränsande och 

hindrade naturlig rörelse. Kanylen orsakade också smärta och obehag (Karlsson, Lindahl & 

Bergbom, 2011; Sherlock., 2009). Det var också svårt att andas genom trakeostomin, 

patienterna tyckte att det kändes som att de konstant behövde tänka på andningen. På grund 

av den obekväma känslan av trakealkanylen och av att inte få tillräckligt mycket luft orsakade 

det sömnproblem hos många patienter (Foster, 2010; Karlsson, Lindahl & Bergbom, 2011). 

Patienterna upplevde att dem enbart kunde sova ett fåtal timmar åt gången vilket orsakade en 

utmattning, frustration och en oförmåga att slappna av. Sömnen och vilan påverkades också 

av känslor, drömmar och kroppsliga symtom som patienterna var ovana vid. Larm, andra 

patienter, personal, sjukhusutrustning och när deras egna trakeostomi behövde sugas störde 

också patienternas vila (Karlsson, Lindahl & Bergbom, 2011; Rogers et al., 2016; Tolotti et 

al., 2018)  

Patienterna upplevde obehag vid skötseln av trakeostomin. Omläggningen kunde vara 

smärtsamt på grund av den ömma huden (Foster, 2010; Rogers et al., 2016). Sugning av 

sekret i trakealkanylen var en lättnad som underlättade andningen för patienterna. Däremot 

kunde sugning i trakeostomin vara smärtsamt när personalen var oförsiktiga och sugkatetern 

gick för långt ner i trakealkanylen (Karlsson, Lindahl & Bergbom, 2011; Rogers et al., 2016; 

Sherlock et al., 2009).  

Vissa patienter besvärades av hosta och upplevde den obehaglig. Patienterna berättade att det 

kunde vara särskilt irriterande vid omvårdnad av trakeostomin som kunde framkalla hostan. 

Det innefattade uttag och intag av innerkanylen, sugning eller användande av nebulisator. 

Hostandet kunde även orsaka kräkningar och gjorde området mer smärtsamt, vilket bidrog till 

en minskad sömn. Det orsakade mindre energi under dagen, vilket bidrog till att patienterna 

påverkades socialt (Foster, 2010; Rogers et al., 2016). 

För patienter som inte kunde inta dryck eller föda genom munnen upplevdes törsten och 

torrheten i munnen som mest besvärande. Patienterna beskrev att dem kände en ständig törst 

och desperation efter vätska, törsten upplevdes som värre än längtan att äta. Patienterna kunde 

lida av muntorrhet som med tiden orsakade munsår (Foster 2010; Karlsson, Lindahl & 

Bergbom, 2011; Sherlock et al., 2009). Efter dekanylering upplevde några patienter att det var 

svårt att äta och dricka. Patienterna beskrev känslan som en klump i halsen vid sväljning, det 

kändes som att de hade ett blåmärke där trakealkanylen tidigare hade suttit (Rogers et al, 

2016; Sherlock et al., 2009).  

Kommunikationen 
En upplevelse som många patienter målade upp som särskilt svår var när de vaknade upp i en 

obekant situation utan att kunna prata eller uttrycka sina känslor och behov, speciellt när det 

gällde smärta (Flinterud & Andershed, 2015; Rogers et al, 2016). Kommunikationen var 

svårast för patienterna efter uppvaknandet från narkosen på grund av fysiska hinder som 

skakningar och muskelsvaghet. Patienterna upplevde det svårare än vad dem väntat sig att 

kommunicera med hjälp av kommunikationshjälpmedel, vilket bidrog till mycket rädsla och 

oro. Det som minskade patienternas oro var att ha ringklockan nära. Patienterna uttryckte att 

ringklockan var en ersättning för deras röst när dem behövde hjälp (Flinterud & Andershed, 

2015; Tolotti et al., 2018). Svårigheterna med den icke-verbala kommunikationen fick många 

patienter att ge upp när de inte blev förstådda. Vissa av patienterna upplevde irritation, ilska 

och frustration när de behövde upprepa eller förtydliga deras kommunikationsförsök. Det var 

även svårt för patienterna att uttrycka sig i text, till följd av orkeslöshet kunde texten bli rörig 

och oförståelig vilket ofta orsakade frustration under den postoperativa tiden (Flinterud & 

Andershed, 2015; Foster, 2010; Karlsson, Lindahl & Bergbom, 2011; Tolotti et al., 2018). 
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Det var obehagligt att inte kunna prata och skapade kommunikationsproblem, patienterna 

tyckte att det kändes som att förlora en del av sin identitet och en del av sig själv (Donnelly & 

Wiechula 2005; Foster, 2010; Karlsson, Bergbom & Forsberg, 2011; Tembo et al., 2014; 

Tolotti et al., 2018). Patienterna uppgav att de under flera tillfällen försökt att använda rösten 

och blivit chockerade över att de inte kunnat som vid byte av trakealkanyl. Många kopplade 

oförmågan till att kunna använda sin röst som en förlust av kontroll (Donnelly & Wiechula, 

2005; Tolotti et al., 2018).  

Patienterna kände sig också sårbara, speciellt när vårdpersonal tog beslut åt patienterna när de 

inte hade möjlighet att be om mer information, fatta egna beslut eller förhandla om beslutet 

(Rogers et al., 2016; Tolotti et al., 2018). Patienterna upplevde det påfrestande och 

energikrävande att kommunicera både med gester och i skrift, det var ibland svårt att få fram 

det som ville förmedlas till personer i omgivningen (Karlsson, Bergbom & Forsberg, 2011; 

Rogers et al., 2016; Tolotti et al., 2018) Med tiden blev det lättare att kommunicera när 

patienterna bemästrade kommunikationshjälpmedel och deras egna föredragna 

kommunikationssätt samt fick kontroll över deras kropp (Flinterud & Andershed, 2015; 

Karlsson, Bergbom & Forsberg, 2011; Rogers et al., 2016). Det vanligaste sättet för 

patienterna att kommunicera var med hjälp av skrift, forma ord med läpparna, nickningar, 

gestikulationer och huvudskakningar. Patienterna kunde även använda sig av elektroniska 

hjälpmedel, alfabettavlor och bilder. Det var individuellt vilket sätt patienterna föredrog att 

kommunicera bra (Foster, 2010; Karlsson, Lindahl & Bergbom, 2011)  

Den förändrade rösten var något som besvärade vissa patienter. Några av patienterna tvekade 

över att använda talventil på grund av att deras röst lät annorlunda. Även efter dekanyleringen 

hade patienter svårt att få tillbaka sitt självförtroende när det gällde att kommunicera. 

Patienterna berättade att de tappade rösten, besvärades av heshet och ett kväkande läte på 

rösten. En del patienter upplevde besvär med rösten en lång tid efter att trakealkanylen var 

borttagen (Rogers et al., 2016; Sherlock et al., 2009; Tembo et al., 2014)  

Bemötandet  
Patienterna uppgav att de hade en stor tillit för personalen, det uppskattades när personalen 

såg till att patienten förstod vad som hände under alla moment och främjade delaktighet. Det 

minskade på oron och stressen av att inte kunna prata. Patienterna menade att det visade 

kompetens och upplevde att det bidrog till trygghet (Donnelly & Wiechula, 2005; Tolotti et 

al., 2018).  

De flesta patienter uttryckte att de kände sig trygga, förstådda och att omvårdnaden generellt 

var bra (Karlsson, Lindahl & Bergbom, 2011; Rogers et al., 2016). Däremot förekom det även 

negativa upplevelser för patienterna. Patienterna berättade att de upplevde att vårdpersonalen 

inte kommunicerade med dem eller lyssnade på deras försök att kommunicera. Det gav en 

brist på tillit och patienterna tyckte att det kändes som att de inte blev tagna på allvar av 

personal. Det fick patienterna att känna sig osäkra när de behövde omedelbar hjälp eftersom 

att deras egna integritet hotades. Några patienter upplevde att de kände sig osynliga och att 

dem inte fick ta del av deras egna omvårdnad (Karlsson, Lindahl & Bergbom, 2011; Dyrstad 

et al., 2012; Tolotti et al., 2018).  

Patienterna tyckte att det var svårt att känna sig friska. Det underlättade när de blev väl 

omhändertagna av personalen, speciellt när personalen använde sig av humor. Solidariteten 

med personalen gav patienterna en känsla av trygghet (Flinterud & Andershed, 2015; 

Karlsson, Lindahl & Bergbom, 2011). Tryggheten tillät patienterna att slappna av och kunna 

sova. Patienterna uppskattade när personalen tog sig tid till att försöka förstå deras försök till 

att kommunicera. Personalen upplevdes som bra stöd vid svåra situationer, det var speciellt 
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viktigt med ögonkontakt, leenden och fysisk kontakt för patienterna när det inte fanns andra 

sätt att kommunicera. Det var också viktigt för patienterna att personalen hade en 

övergripande kunskap över hela personen och inte bara om sjukdomen (Dyrstad et al., 2012; 

Karlsson, Lindahl & Bergbom, 2011; Tolotti et al., 2018).  

Patientens upplevelse av anhöriga  
Stöd från anhöriga uppskattades från patienterna. Deras stöd i en svår situation bidrog till 

välmående och påminde dem om deras värde som individer. Många upplevde att det var deras 

anhörigas stöd och tröst som gjorde det lättare att hantera situationen (Karlsson, Bergbom & 

Forsberg, 2011; Tolotti et al., 2018). Kommunikationen med anhöriga upplevde enklare för 

patienterna eftersom att dem var bekanta med deras kroppsspråk, personlighet och 

gestikulationer. Det hjälpte också vid interaktion mellan patient och personal då anhöriga 

kunde förmedla vad patienten ville ha sagt (Flinterud & Andershed, 2015; Tolotti et al., 

2018).  

Däremot kunde det uppkomma svårigheter i kommunikationen och relationen mellan 

patienten och anhöriga. På grund av kraftlösheten efter operationen och ovanan med att inte 

kunna prata kunde det vara svårt för patienten att ha energi eller förmåga att kommunicera 

med anhöriga (Karlsson, Lindahl & Bergbom, 2011; Tolotti et al., 2018). Patienterna 

upplevde också att det kunde vara svårt för anhöriga att förstå deras situation, de kände skuld 

och ansvar över de anhörigas känsla av otillräcklighet och sorg. Vissa patienter kände behovet 

av att distrahera deras anhöriga (Rogers et al., 2016; Tolotti et al., 2018). Oförmågan att prata 

bidrog till att patienterna isolerade sig. Patienterna kände utanförskap och ensamhet när de 

inte kunde delta i konversation med familj och vänner. Patienternas omvårdnadsbehov av 

trakeostomin gjorde det svårt att få vara ifred med sina anhöriga. Några av patienterna avstod 

ofta från att kommunicera med sina anhöriga vid personalens närvaro (Karlsson, Bergbom & 

Forsberg, 2011, Rogers et al., 2016; Tolotti et al., 2018).  

Brist på information  
När patienterna var ovetande om den framtida planeringen skapade det en kraftlöshet. 

Osäkerheten kom från att de inte visste om de återhämtade sig eller om deras tillstånd 

förvärrats. Vissa patienter upplevde även att de inte kunde minnas om de blivit givna 

information eller inte (Karlsson, Bergbom & Forsberg, 2011; Tolotti et al., 2018). I flera 

studier hade patienterna blandade svar angående den information de fick om trakeostomin. De 

flesta tyckte inte att informationen om proceduren var tillräcklig. Patienterna upplevde att 

informationen var svår att ta in, informationen upplevdes som osammanhängande och 

överväldigande under deras postoperativa desorientering (Dyrstad et al., 2012; Rogers et al., 

2016; Tolotti et al., 2018).  

Trots att patienterna upplevde att de hade fått tillräckligt med information var de inte beredda 

på den postoperativa tiden och tyckte att det var svårt att hantera den perioden. Patienterna 

uttryckte att trakeostomin var värst av alla invasiva ingrepp även om patienterna tidigare oroat 

sig mer över det huvudsakliga ingreppet. De hade velat ha mer information om trakeostomin 

och vad det innebar. Flera av patienterna fick lära sig om trakeostomin från andra håll, som 

från anhöriga och litteratur (Rogers et al., 2016; Sherlock et al., 2009).  

Vissa omvårdnadsåtgärder var skrämmande för patienterna när de inte visste vad som skulle 
hända och hur det skulle kännas. Patienterna uppskattade och kände lättnad när de blev 

erbjudna mer information (Donnelly & Wiechula, 2005; Sherlock et al., 2009). Det fanns 

även patienter som upplevde att personalen inte hade tid med att sitta och förklara allt. 

Patienterna hade velat få mer information i form av bilder, litteratur och videor för att få en 

mer korrekt bild av vad som skulle hända. Patienterna önskade även att de kunde blivit 
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informerade om hur länge de skulle behöva ha trakeostomin, många patienter upplevde det 

påfrestande att leva i ovisshet (Karlsson, Bergbom & Forsberg, 2011; Rogers et al., 2016; 

Sherlock et al., 2009; Tolotti et al., 2018).   

Resultatsammanfattning  
Att ha trakeostomi var en känsloladdad upplevelse som bidrog till mycket rädsla, oro och 

frustration. Det var en upplevelse som många patienter ansåg var oväntat svår att hantera. För 

majoriteten av patienterna blev det bättre med tiden medan vissa patienter inte kunde hantera 

tiden med trakeostomin alls. Patienter kände sig även hjälplösa och beroende av personalens 

hjälp vilket stred mot deras integritet. Misslyckade försök att kommunicera skapade mycket 

ilska och frustration hos patienterna, oförmågan att prata orsakade ensamhet och isolation. 

Patienterna hade både positiva och negativa upplevelser med personalen. Personalen 

medförde trygghet och god omvårdnad, vissa upplevde däremot att personalen inte lyssnade 

på dem. Det här fick patienterna att känna sig osäkra när de behövde omedelbar hjälp. 

Kontakten med anhöriga var viktig, informationen upplevdes vara bristfällig.  

Diskussion 

Metoddiskussion  
Till resultatet användes 10 olika artiklar som svarade på syftet. Författaren använde sig av tre 

olika databaser vid namn Cinahl plus with Full text, MEDLINE och PsycINFO. Cinahl Plus 

with Full Text och MEDLINE användes för att databaserna innehåller veteskaplig litteratur 

som handlar om omvårdnadsvetenskap. PsycINFO valdes för att databasen innehåller bland 

annat artiklar om psykologi, beteendevetenskap och omvårdnadsvetenskap. Författaren 

försökte ha en så lik sökstrategi på databaserna som möjligt, några justeringar fick däremot 

göras på grund av databaserna inte hade samma ämnesord och begränsningar (Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016).  

För att få en bredare och specifik sökning användes booleska sökoperatorerna AND och OR 

för att kombinera sökorden, trunkering (*) användes på de sökorden som söktes som fritext. 

Författare begränsade sökningen med år 2008–2018 för att få fram aktuella artiklar. Syftet var 

att beskriva vuxna patienters upplevelser av att ha trakeostomi. Inga begränsningar med ålder 

gjordes i databaserna för att författaren inte ville missa de artiklar som innehöll 

patientupplevelser av både barn och vuxna (Kristensson, 2014).    

Ett undantag för begränsningen gjordes då en äldre artikel valdes genom en manuell sökning. 

Den manuella sökningen utfördes genom att läsa referenslistan på en litteraturstudie som 

besvarade syftet (Nakarada-kordic, Patterson, Wrapson & Reay & Wrapson, 2017). I 

referenslistan hittades en artikel från 2005 som besvarade syftet och valdes till resultatet 

(Donnelly & Wiechula, 2005). Valet av att inkludera en äldre artikel i litteraturstudien 

medförde en risk eftersom att rutiner och metoder kan ha utvecklats med tiden. Det innebar att 

patientupplevelsen också kunde skilja sig. Författaren motiverar inklusionen av artikeln med 

att patienternas upplevelse var lik och kunde jämställas med patientupplevelserna som 

beskrevs i dem nyare artiklarna (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 

En kompletterande sökning i Cinahl Plus with Full Text gjordes i ett försök att hitta fler 

artiklar. Sökorden som användes var mechanical ventilation and lived experience. Dem orden 

valdes för att dem var förekommande i många artiklar som författaren läste under den 

ursprungliga sökningen. Författaren kunde hitta en ny artikel med den sökningen. Svårigheten 

vid val av artiklar uppkom för att artiklarna inte fokuserade helt på trakeostomi. Många av 

artiklarna hade respiration som fokus. Patientupplevelserna med intubation, endotrakealtub 
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eller trakeostomi var därför svår att urskilja (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 

2016).  

Till litteraturstudien användes nio artiklar som var kvalitativa och en som hade mixed method. 

Artiklarna granskades enligt Kristenssons (2014) bedömning av kvalitativa studier. Alla valda 

artiklar uppfyllde Kristenssons frågeställningar vilket tyder på att artiklarna har god kvalité. 

Majoriteten av de exkluderade artiklarna valdes bort på grund av att dem inte uppfyllde syftet 

eller för att de var litteraturstudier. Författaren ville enbart ha information från direktkällan 

och exkluderade därför litteraturstudier (Kristensson, 2014).     

Trovärdigheten i studien är hög på grund av den integrerade analysen, flera av artiklarna har 

samma teman som enkelt kunde integreras till ett sammanställt resultat. Författaren kan inte 

bedöma om resultatet kan överföras globalt. De inkluderade studierna var genomförda i 

Australien, Italien, Norge, Storbritannien och Sverige. Alla nämnda länder är industriländer 

vilket innebär att det är oklart om patienterna har samma upplevelser i utvecklingsländer 

(Kristensson, 2014).  

Författaren upplevde att det var svårt att hitta tillräckligt många artiklar och orsaken var att 

det förekom flera dubbletter av redan valda artiklar i databaserna. Författaren kunde ha ökat 

tidsbegränsningen och provat andra sökord och kombinationer för att hitta fler artiklar. Andra 

databaser kunde också ha använts. Eftersom att författaren enbart inkluderade artiklar med 

engelskt språk kunde det ha bidragit till att relevanta artiklar inte togs med. En svaghet för 

litteraturstudien som också minskade verifierbarheten är att författaren skrev litteraturstudien 

själv. Det är rekommenderat att flera personer deltar vid analys av artiklar för att minska 

tolkningsfel och bias. Författaren har en förförståelse av ämnet och har varit medveten om 

den under arbetets gång. Författaren har kontrolläst och analyserat materialet flera gånger för 

att säkerställa att rätt innebörd förmedlats (Kristensson, 2014).     

Resultatdiskussion 
Resultatet visade att upplevelsen av att ha en trakeostomi medförde många negativa känslor 

samt psykiska och fysiska konsekvenser som patienter led av även efter avlägsnandet. En 

framkommande känsla som majoriteten av patienterna kände var rädsla, vilket är förståeligt 

eftersom att patienterna var i en främmande situation med en ospecificerad framtid. Genom 

att ha en trakeostomi riskerade patienterna komplikationer som potentiellt kunde varit 

livshotande som exempelvis stopp i trakeostomin. Många av patienterna kunde inte heller 

uttrycka sina behov på grund av talförlusten vilket bidrog till att de inte kunde få hjälp på att 

snabbt sätt. Det här innebar att patienterna var särskilt beroende av vårdpersonalens 

kompetens. 

Enligt en studie av Angel och Vatne (2016) kan hot eller försämring av hälsan påverka 

patienten fysiskt, socialt, psykiskt och existentiellt. Sårbarhet hos människor är individuellt 

och påverkas av hur människor hanterar de olika situationer de möter (Angel & Vatne, 2016). 

Resultatet visade att patienterna blev påverkade av trakeostomin, upplevde en försämrad 

självkänsla, isolerade sig och kände en förlust av identitet. Patienterna hanterade även att ha 

trakeostomi på olika sätt. Vissa anpassade sig med tiden och kunde använda sig av olika 

strategier för att stå ut, andra patienter upplevde att inget kunde hjälpa dem att hantera 

situationen. Angel och vatne (2016) beskriver också att individer som är osäkra på deras egna 

förmåga att kunna hantera en situation upplever sårbarhet, att ha ohälsa kan ge patienten en 

känsla av att vara obekanta i sin egna kropp vilket strider mot personens integritet. Hot mot 

integritet kan vara av fysisk, mental eller social karaktär. Vid fysisk nedsatthet kan individer 

uppleva sig förstörda eller värdelösa, när personer tvingas visa sin sårbarhet kan det ge en 

påverkan på självförtroendet och förmågan att uthärda. Det här ger också en mental påverkan 
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som kan orsaka personen att dra sig undan från fysiska utmaningar vilket ökar sårbarhet och 

självständighet (Angel & Vatne, 2016).  

Utöver de negativa känslorna som patienterna upplevde hade många även problem med 

sömnen. Resultatet visade att det fanns flera faktorer som bidrog till att patienterna fick en 

störd sömn. Sömnen påverkades av omgivningen och deras fysiska och psykiska hälsa. 

Honkus (2003) anser att sömnbrist kan göra människor emotionellt känsligare, vilket kan 

bidra till bland annat lättretlighet eller ångest. Det ger en försämring i förmågan att hantera 

situationer och andra människor på ett normalt sätt. Smärttoleransen och läkandet påverkas 

också av överbliven sömn samtidigt som orsaken till sömnbrist ofta kan bero på smärta och 

starka känslor. Sömnproblematiken hos patienter med trakeostomi verkade vara ett ofta 

förekommande problem. Eftersom att förlust av sömn kan påverka patientens mående och 

smärttröskel bör sjuksköterskan ha det i åtanke, en bättre sömn kan bidra till att patienten mår 

bättre och känner mindre smärta. Tvärtemot kan även en god smärtlindring och behandling av 

patientens psykiska mående också förbättra sömnen. Det är viktigt att vara medveten om att 

det hör ihop (Honkus, 2003).  

I resultatet var det tydligt att kommunikationsbesvären som trakeostomin orsakade påverkade 

patienterna mycket. Talförlusten försvårade kontakten mellan patient, vårdpersonal och 

anhöriga. Patienternas självkänsla påverkades och dem kände sig ensamma och isolerade. 

Enligt Dybwik (2011) är en fungerande kommunikation viktig för att uppehålla en god 

livskvalité, minska frustration och isolering. För patienter med trakeostomi behövs ofta 

tekniker eller hjälpmedel för att kunna framföra sig. Det finns många alternativ och det är 

individuellt vad som passar bäst för varje person som resultatet visade. En logoped kan hjälpa 

patienter med trakeostomi att hitta ett fungerande hjälpmedel (Dybwik, 2011).  

Det som nämndes i resultatet var också att patienterna kände att integriteten hotades genom 

att inte kunna framföra sig själv eller ta egna beslut. Det strider mot hälso- och sjukvårdslagen 

(Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 2017:30, kap.5, 1§) där patientens integritet och 

självbestämmande ska respekteras (HSL, SFS 2017:30, kap.5, 1§). Socialstyrelsen (2015) 

beskriver också att patienten är beroende av vårdpersonalens beslut och kompetens för att ha 

möjlighet till att bli delaktig och utöva självbestämmande, det innebär att vårdpersonal ska se 

till att patienten har förståelse och rätt att bestämma i alla situationer oavsett tillstånd 

(Socialstyrelsen, 2015).  

Det som bidrog till rädsla och oro hos patienterna var bristen på information. Trots att 

patienterna uppgav att de fått information kände många i efterhand att den inte var tillräcklig, 

verkligheten av att ha en trakeostomi var oväntad för många. Patienterna väntade sig inte att 

trakeostomin skulle vara den primära orsaken till deras postoperativa lidande. Resultatet 

visade på att det fanns brister i vården när det kommer till att ge information. Vårdpersonal är 

skyldiga till att ge information enligt socialstyrelsen (2015), informationen ska vara anpassad 

till patient och anhöriga. Personal ska också försäkra sig om att patienten har förstått 

information (Socialstyrelsen, 2015).  

Enligt Eldh (2014) har patienten rätt till att få information om sitt tillstånd som innefattar 

sjukdomen, kroppen och symptomen. Patienten ska även ha en möjlighet att uttrycka sin vilja 

och vara med och bestämma vid beslut vilket bidrar till patientdelaktighet och 

personcentrerad vård. För att delaktighet ska fungera krävs det även en tillit mellan 

sjukvårdspersonalen och patienten, speciellt från patienten som ska våga uttrycka sig. 

Sjuksköterskan ska delge relevant information som berör en patient med trakeostomi och utgå 

från vad patienten redan känner till. Eftersom att en patient med trakeostomi saknas de 
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traditionella förutsättningar som krävs för att främja delaktighet ska sjuksköterskan skapa 

förutsättningar för kommunikation på andra sätt som fungerar för patienten (Eldh, 2014).  

Donaldson, Leape, Longtin, Pittet, Sax & Sheridan (2010) menar att en patient med kunskap 

om sin situation bidrar till patientsäkerhet. Det ger patienten en möjlighet att ansvara över sin 

vård vilket bidrar till trygghet. Det ger patienten även en förmåga att hindra vårdolyckor som 

är relaterade till exempelvis medicinering, trakeostomin, hygien och kringliggande utrustning 

(Donaldson et al., 2010). 

Männen var överrepresenterade i studierna som valdes till resultatet, det förekom däremot inte 

några skillnader på upplevelsen av att ha trakeostomi beroende på kultur eller genus. Det 

skulle varit intressant att utforska om män och kvinnor upplever att vara trakeostomerade 

olika eller om upplevelsen är annorlunda beroende på vilken kultur patienten tillhör. Däremot 

visade resultatet att patienterna kände sig sårbara även efter dekanylering, de drog sig undan 

socialt och skämdes när förband eller ärr var synbart för omgivningen. Bernhardsson (2010) 

tar upp att sjukdom i historien har flyttat från hemmet till en institution, det innebär att den 

sjuka människan inte syns eller pratas om i vardagen för många i samhället. Sämhällsattityden 

är den att sjukdom och död är osannolikt och oväntat samtidigt som det är normalt. På grund 

av det är det möjligt att vilja förtränga sjukdom och till och med känna skam över den. 

Sjukdomen ses som ett hinder för att vara och upplevas som den person individen egentligen 

vill vara (Bernhardsson, 2010).    

Sammanfattningsvis är det en känslosam och smärtsam upplevelse för patienter som är 

trakeostomerade, i resultatet beskrivs situationer som strider mot personcentrerad vård där 

vårdpersonalen misslyckats med att försäkra att patienterna har förståelse och möjlighet för att 

ta egna beslut. Patienterna upplevde även positiva upplevelser och fick en positiv inverkan av 

personal och anhöriga.   

Slutsats  
Patienters upplevelser av att ha trakeostomi innefattade starka känslor och besvär både fysiskt 

och kommunikativt. De hinder som trakeostomin gav påverkade även kontakten med anhöriga 

och personal, kompetens och tillit blev därför allt mer viktig vid patientkontakten. Resultatet 

visade även att ett bra bemötande och anhöriga gav patienterna ett underlag för att bättre 

kunna hantera sin situation. Patienterna upplevde också att trakeostomin orsakade hot mot 

självkänslan likväl integriteten vilket ger behov för en kompetent och uppmärksam 

vårdpersonal.    

Klinisk nytta 
Litteraturstudien kan tas del av från samtliga personalgrupper från sjukvården för att öka 

insikten av hur en trakeostomerad patient upplever vårdtiden. Ökad förståelse kan bidra till en 

bättre omvårdnad och en ökad medvetenhet över användandet av personcentrerad vård. 

Kunskap om patientens perspektiv och upplevelse kan även ge personalen en fördel då de 

med informationen kan förvänta sig och förutse vad deras patienter kan komma att ha för 

behov. Patienter och anhöriga kan också ha nytta av att läsa litteraturstudien som förberedelse 

inför ett sådant ingrepp. Informationen ger patienten även förkunskap och bidrar till att 

patienter och anhöriga lättare kan fylla sina kunskapsluckor med frågor till vårdpersonal.  

Förslag till vidare forskning 
Fortsatt forskning bör göras inom ämnet eftersom att det råder brist på forskning angående 

trakeostomerade patienter. Bristen av forskning finns både inom omvårdnad, bemötande och 

allra främst från patientens perspektiv. Mer forskning bör göras på patienters upplevelse för 
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att få en bredare förståelse, forskning som handlar om omvårdnadsåtgärder för att minska på 

den trakeostomerade patientens lidande är också behövligt. Författaren tycker även att det 

behövs mer forskning inom kommunikationssvårigheter hos trakeostomerade patienter 

eftersom att många patienter tycker att det är ett stort besvär. På grund av att många patienter 

upplevde det svårt att hantera tillvaron med trakeostomin kan forskning inom olika 

copingstrategier inledas. 
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och andningsproblem 

upprepades inte någon av 

intevjuerna.   

 

-Trakealkanylen var smärtsam. 

- Svårt att hantera situationen 

- Det var viktigt att personalen 

hade kunskap om personen och 

sjukdomen. 

- Informationen om 

trakeostomin var inte 

tillräcklig innan proceduren.  

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2012.04304.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2012.04304.x
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Författare, årtal, 

artikelns titel, 

tidskrift & land 

Syfte Metod och design Värdering  Resultat 

Flinterud, S., & 

Andershed, B. (2015). 

Transitions in the 

communication 

experiences of 

trachoeostomised 

patients in the intensive 

care: a qualative 

descriptive study. 

Journal of critical 

nursing,24, 2295–2304. 

doi: 

10.1111/jocn.12826   

 

Norge 

To describe how 

tracheostomised patients in 

intensive care experience 

acts of communication and 

to better understand their 

experiences in the context 

of the transitions theory. 

Metod: Kvalitativ metod 

Population: Vuxna män och kvinnor 

mellan 47-72 år.  

Inklusionskriterier: Varit 

trakeostomerad i minst 48 timmar. 

Patienterna skulle vara över 18 år, 

norsktalande och vara utskrivna till 

hemmet.  

Exklusionskriterier: Presenteras ej i 

studien.  

Urval: 14 Patienter blev tillfrågade 

genom en kontaktperson på 

intensivvårdsavdelningen. 11 individer 

tackade ja.  

Studiegrupp: 11 deltagare. 8 män och 

3 kvinnor.  

Datainsamling: semistrukturerade 

intervjuer.  

Analys: Induktiv analysmetod 

 

  

Styrkor: 

- Tydlig och utförlig 

beskrivning av utförande.  

- Transkribering av intervju.  

 

Svagheter:  

- Ojämn fördelning mellan 

könen. 

- Intervjuerna utfördes 3-18 

månader efter utskrivning.     

- Inga exklusionskriterier 

presenterades i studien. 

-Att inte kunna kommunicera väckte 

starka känslor, ett flertal patienter 

beskrev talförlusten som särskilt svårt. 

- Patienterna fick en försämrad 

uppfattning av tid. 

-Svårt att hantera situationen. Behövde 

anpassa sig. Det blev lättare ju mer 

patienterna återhämtade sig. 

-Patienterna var oförberedda på hur 

svårt det skulle vara att kommunicera, 

problemen orsakade mycket frustration. 

Kommunikationen blev lättare med 

tiden. 

-Vid kommunikation var anhöriga till 

hjälp när patienten ville förmedla något 

till personalen. 

-Det uppskattades när personalen 

använde sig av humor. 
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Författare, årtal, 

artikelns titel, tidskrift & 

land 

Syfte  Metod och design  Värdering Resultat 

Foster, A. (2010). More than 

nothing: the lived experience of 

tracheostomy while acutely ill. 

Intensive and critical care 

nursing, 26, 33-43. doi: 

10.1016/j.iccn.2009.09.004 

 

Storbritannien 

Overcome the gap in literature 

by describing the experience 

of tracheostomy tube as lived 

by a group of people who had 

this tube inserted as a part of 

their critical illness or as a 

procedure related to an acute 

event.   

Metod: Kvalitativ metod 

Population: Vuxna män och kvinnor. Ålder 

ej angivet.  

Inklusionskriterier: Patienter som fått 

trakeostomi på intensivvårdsavdelningen.  

Exklusionskriterier: exklusionskriterier 

presenteras ej i studien.  

Urval: Deltagare från 

intenssivvårdsavdelning blev tillfrågade.  

Studiegrupp: 3 deltagare. 2 män och 1 

kvinna.   

Datainsamling: semistrukturerade 

intervjuer och litteratursökning. 

Analys: Fenomenologisk analys. 

 

 

 

 

Styrkor:  

- Beskrivning av deltagande 

patienter.  

-Citat från deltagarna 

-Transkribering av 

intervjuerna.  

- konsekventa upplevelser 

trots få deltagare.  

 

Svagheter:  

-Inga tydliga inklusions- 

och exklusionskriterier.  

- Få deltagare  

- otydlig beskrivning av 

urval. Antal tillfrågade och 

bortfall står inte beskrivet i 

studien.  

-Patienterna var rädda för 

att trakealkanylen skulle åka 

ut, oroliga för att kvävas. 

-Trakealkanylen var 

obekväm och orsakade 

sömnstörningar. 

- Omvårdnaden av 

trakeostomin var 

skrämmande och ibland 

smärtsam.  

-Törst, hostande och munsår 

var besvärande för 

patienterna. 

-Förlusten av att kunna 

kommunicera var 

skrämmande, patienterna 

uttryckte att det var som att 

förlora en del av identiteten. 

-Patienterna kunde använda 

sig av flera olika metoder 

för att kommunicera. 

-Gav en social påverkan, 

patienterna ville inte att 

människor skulle fråga om 

trakeostomin. 
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Författare, årtal, 

artikelns titel, 

tidskrift & land 

Syfte Metod och design Värdering  Resultat 

Karlsson, V., Bergbom, I., 

& Forsberg, A. (2011). 

The lived experience of 

adult intensive care 

patients who were 

conscious during 

mechanical ventilation: A 

phenomenological-

hermeneutic study. 

Intensive and critical care 

nursing, 28, 6-15. doi: 

10.1016/j.iccn.2011.11.002 

 

Sverige 

The lived experience f 

adult intensive care 

patients who were 

concious during 

mechanical ventilation: 

A phenomenological- 

hermeneutic study. 

Metod: Kvalitativ metod.  

Population: Vuxna män och kvinnor mellan 

23-88 år.  

Inklusionskriterier: Patienter som haft 

mekanisk ventilation i minst 18 timmar och 

med 3-4 poäng på MAAS-skalan. Tala och 

förstå svenska, ha förmåga att sitta på 

sängkansten, läsa, skriva med penna och 

papper, mima eller skaka på huvudet.  

Exklusionskriterier: Inga exklusionskriterier 

presenterades i studien.  

Urval: 15 patienter blev tillfrågade genom en 

sjuksköterska. 12 individer tackade ja. 

Bortfall uppstod på grund av försämrat 

hälsotillstånd och dödsfall.  

Studiegrupp: 12 deltagare. 8 män och 3 

kvinnor.  

Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer.  

Analys: Hermeneutisk och fenomenologisk 

analysmetod.  

 

Styrkor:  

- Tydlig och utförlig 

beskrivning av 

utförande och metod. 

-Citat från patienterna 

-Beskrivning och 

information om 

deltagande patienter. 

 

Svagheter:  

-Inga 

exklusionskriterier 

presenterades i studien. 

-Ojämn fördelning 

mellan könen.  

 

-Patienterna kände sig beroende av 

personalens hjälp 

-patienterna kände sig hjälplösa och 

svaga och beskrev det som ett hot 

mot integriteten.  

-Patienterna fick en påverkad 

tidsuppfattning och många blandade 

känslor.  

- Patienterna upplevde sömnproblem. 

– Längtan efter ett normalt liv gav 

hopp. 

-Att vara delaktighet påverkade 

patienters välmående,  

- Sugning i trakealkanylen var en 

lättnad och hjälpte andningen men 

även jobbig och panikframkallande.  

-Patienterna kopplade talförlusten 

med att förlora sin identitet 

- Patienterna hade mest problem i 

början av deras röstförlust, med tiden 

blev det enklare för patienterna att 

anpassa sig.  

- Upplevelsen av kommunikation 

mellan patient och personal 

varierade.   
- Brist på information skapade oro. 
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Författare, årtal, 

artikelns titel, 

tidskrift & land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Karlsson, V., Lindahl, 

B., & Bergbom, I. 

(2011). Patients’ 

statements and 

experiences concerning 

receiving mechanical 

ventilation: a 

prospective video-

recorded study. 

Nursing inquiry, 19(3), 

247-258. doi: 

10.1111/j.1440-

1800.2011.00576.x 

 

Sverige 

To illuminate 

the lived 

experience of 

patients who 

were concious 

during 

mechanical 

ventilation in 

an intensive 

care unit (ICU).    

Metod: Kvalitativ metod 

Population: Vuxna män och kvinnor mellan 

23-88 år.  

Inklusionskriterier: Patienter som haft 

mekanisk ventilation i minst 18 timmar och 

med 3-4 poäng på MAAS-skalan. Tala och 

förstå svenska och ha någon fungerande 

metod av kommunikation.  

Exklusionskriterier: Inga 

exklusionskriterier presenterades i studien. 

Urval: 15 patienter blev tillfrågade genom en 

sjuksköterska. 14 individer tackade ja till att 

medverka.  

Studiegrupp: 14 deltagare. 10 män och 4 

kvinnor.   

Datainsamling: Intervju med intervjuguide. 

Videoinspelning av intervjun.    

Analys: hermeneutisk, kvalitativ och 

kvantitativ analysmetod.  

 

Styrkor: 

-Videoinspelade intervjuer  

- forskarna gjorde en 

övergripande tolkning över 

patienternas upplevelse och 

kroppsspråk.  

-Transkribering av intervjuerna. 

-Citat från patienterna 

- Endast en patient tackade nej 

till studien. 

-Beskrivning och information 

om deltagande patienter.  

 

Svagheter:  

- Inga exklusionskriterier 

presenterades i studien. 

- Personal var närvarande vid 

intervjutillfället.  
 

-Trakeostomin orsakade sömnrubbningar  

-Patienterna upplevde rädsla och oro. Hade 

rädsla av att kvävas.  

- Vissa patienter kunde inte hantera 

situationen alls.  

-Patienterna var ständigt medvetna av 

trakeostomin och tänkte konstant på 

andningen. 

-Omvårdnadsmomenten relaterade till 

trakeostomin var obehaglig och smärtsam 

för många av patienterna.  

-Patienterna upplevde kommunikationen 

svårast i början.  

- Patienterna upplevde törst.  

- Frustration väcktes när patienterna inte 

kunde uttrycka sig. 

-Patienterna använde olika sätt för att 

kommunicera 

-Motiverade av att komma hem till sin 

vardag.  
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Författare, årtal, 

artikelns titel, tidskrift 

& land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Rogers, S.N., Russel, L., & 

Lowe, D. (2016). Patients’ 

experience of temporary 

tracheostomy after 

microvascular reconstruction 

for cancer of the head and neck. 

The british association of oral 

and and maxillofacial surgeons, 

55, 10-16. doi: 

10.1016/j.bjoms.2016.08.006 

 

Storbritannien 

To identify the 

concerns of our 

patients to gain a 

better understanding 

of how they feel.   

Metod: Mixed method.  

Population: Vuxna kvinnor och män.  

Inklussionskriterier: Vuxna patienter som 

hade trakeostomi. 

Exklusionskriterier: Inga 

exklusionskriterier presenterades i studien.  

Urval: 22 patienter blev tillfrågade. 15 

patienter tackade ja till en intervju utförd 

av en sjuksköterska. Enkäten skickades 

slumpmässigt till 125 personer som haft 

trakeostomi. 86 personer svarade.    

Studiegrupp: 15 deltog i intervjun och 86 

individer besvarade enkäten, 51 män och 

35 kvinnor.  

Datainsamling: Semikonstruerade 

intervjuer och enkät utformad efter 

intervjusvaren.   

Analys: Fisher’s exact test. 

 

 

Styrkor:  

- Tidigare utförd 

pilotstudie.  

- Mätbart resultat  

- Citat från 

patienter 

- Mycket 

information 

 

Svagheter:  

-Lite information 

om patienterna som 

deltog i 

intervjuerna. 

- Inga 

exklusionskriterier 

presenterades i 

studien  

-Upplevelsen av att ha trakeostomi var 

traumatisk och uppgav många känslor 

-Patienterna upplevde sömnsvårigheter och 

tyckte att trakeostomin var obekväm, hade 

en rädsla över att inte få tillräckligt mycket 

luft och kvävning. 

-Patienterna var självmedvetna över 

utseendet av trakeostomin och ärret efter 

dekanyleringen, de drog sig undan från 

sociala tillfällen 

- Patienterna blev även negativt påverkade 

socialt från deras sömnbrist.  

- Patienternas anhöriga hade svårt att förstå 

deras situat 

- Patienterna upplevde det svårt att få 

tillbaka talflytet efter dekanylering.  

-Den bristfälliga kommunikationsförmågan 

fick patienterna att känna sig utanför och 

ensamma.  

-Informationen angående trakeostomin var 

otillräcklig för vissa patienter. Den 

postoperativa tiden var svårare än väntat. 
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Författare, årtal, 

artikelns titel, 

tidskrift & land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Sherlock, Z., & Wilson., 

J., & Exley, C. (2009). 

Tracheostomy in the acute 

setting: patient experience 

and information needs. 

Journal of critical care, 

24, 501-507. Doi: 

10.1016/j.jcrc.2008.10.007 

 

 Storbritannien 

To explore the 

experience of patients 

with a temporary 

tracheostomy while in 

hospital, specifically 

focusing on their 

views of the 

information they 

received and its 

adequacy.   

Metod: Kvalitativ metod. Pilotstudie.  

Population: Vuxna män och kvinnor mellan 19-

76 år.  

Inklusionskriterier: Patienter som fått 

trakeostomin akut. Patienter som ansågs vara 

kapabla till att medverka i en 45 minuters 

intervju och kunna kommunicera verbalt.  

Exklusionskriterier: Kritiskt sjuka patienter. 

Minderåriga eller individer med nedsatt 

kognitions- eller kommunikationsförmåga. Icke-

verbala och personer som inte kunde engelska 

exkluderades också.  

Urval: Deltagare blev frågade genom 

vårdpersonal. Alla patienter som uppfyllde 

kriterierna blev tillfrågade under en period på 12 

veckor.    

Studiegrupp: 8 deltagare. 5 män och 3 kvinnor.  

Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer.  

Analys: Komparativ metod 

Styrkor: 

- Tydlig och utförlig 

beskrivning av utförande och 

metod. 

-Citat från patienterna  

-Beskrivning och information 

om deltagande patienter  

- Data granskades av en 

utomstående forskare med 

kvalitativ expertis.   

 

Svaghet:  

-Pilotstudie 

-Patienter som inte kunde 

uttryck sig verbalt 

exkluderades. 

 

-Trakealkanylen upplevdes 

som obekväm, smärtsam och 

begränsande.  

-Situationen blev lättare att 

hantera med tiden. 

-Patienterna besvärades av 

munsår, törst och halsont.  

-Efter dekanylering kunde 

patienterna uppleva 

panikattacker och rädsla. De 

upplevde också svårigheter 

med intag av mat och dryck. 

-Patienterna tyckte att det var 

obehagligt att rösten 

förändrades.   

- Patienterna förstod nyttan av 

trakeostomin trots alla negativa 

upplevelser.  

- Bristande information, 

patienterna behövde få 

information från andra håll.  

.   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 2: Artikelmatris                                                                                                                   9/10 

 

 

 

 

 

 

Författare, årtal, 

artikelns titel, tidskrift & 

land 

Syfte Metod och Design  Värdering  Resultat 

Tembo, A, Higgins, I., & 

Parker, V. (2014). The 

experience of communication 

difficulties in ciritcally ill 

patients in and beyond intensive 

care: findings from a larger 

phenomenological study. 

Intensive and critical care 

nursing, 31, 171-178. Doi: 

10.1016/j.iccn.2014.10.004 

 

Australien 

To describe the lived 

experience of people 

who experienced 

critical illness ICU.  

Metod: Kvalitativ metod. 

Population: Vuxna män och kvinnor 

mellan 20-76 år.  

Inklusionskriterier: Engelsktalande 

vuxna patienter som var kritiskt sjuka.  

Exklusionskriterier: Presenterades ej i 

studien.  

Urval: 12 patienter blev tillfrågade 

genom en sjuksköterska på 

intensivvårdsavdelningen. Alla tackade 

ja till att medverka.  

Studiegrupp: 12 deltagare. 7 män och 5 

kvinnor.  

Datainsamling: semistrukturerade 

intervjuer med intervjuguide.  

Analys: Meningstolkning.  

 

 

 

Styrkor:  

- Beskrivning och information 

om deltagande patienter 

-Citat från deltagare 

 

Svagheter: 

-Inga exklusionskriterier 

presenterades i studien,  

-försämrat hälsotillstånd hos 

några i patientgruppen 

förhindrade upprepade 

intervjuer.  

-Patienterna upplevde att de 

kunde känna sig fångade i sin 

egen kropp. 

-Rösten påverkades av 

trakeostomin, den kunde låta 

annorlunda och patienterna 

uttryckte en oro över det. 

-Rösten kunde vara påverkad 

en lång tid efter dekanylering.  

- Att inte kunna kommunicera 

påverkade patienternas 

självbild. 

https://doi.org/10.1016/j.iccn.2014.10.004
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Författarens, årtal, 
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& land 
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Tolotti, A., Bagnasco, A., 

Catania, G., Aleo, G., Pagnucci, 

N., Cadorin, L., Zanini, M., 

Rocco, G., Stievano, A., 

Carnevale, F., & Sasso, L. 

(2018). The communication 

experience of tracheostomy 

patients with nurses in the 

intensive care unit: A 

phenomenological study. 

Intensive & Critical Care 

Nursing, 46(208), 24-31. doi: 

10.1016/j.iccn.2018.01.001 

 

 

Italien 

To describe the experience and 

sources of comfort and 

discomfort in tracheostomy 

patients, when they 

communicate with nurses in the 

intensive care unit. 

Metod: Kvalitativ studie  

Population: Vuxna män mellan 

37–80 år.  

Inklusionskriterier: över 18 år 

med trakeostomi 

Exklusionskriterier: Patienter 

med demens, psykiska 

diagnoser eller patienter med 

språksvårigheter. 

Urval: Målet för forskarna vara 

att rekrytera omkring 10 

deltagare genom vårdpersonal 

från intensivvårdsavdelningen. 

8 individer tackade ja, men på 

grund av dödsfall medverkade 

enbart 7 patienter i studien.  

Studiegrupp: 7 deltagare, alla 

deltagare var män.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

och observationer.  

Analys: Integrerad analys 

Styrkor:  

- Upprepade intervjuer och 

observationer 

- Beskrivning och information 

om deltagande patienter 

- Citat från patienter 

- Tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier. 

- En oberoende forskare med 

kvalitativ expertis översåg 

arbetet. 

 

 

Svagheter:  

- Enbart män intervjuades.   

   

- Att ha trakoestomi var en 

traumatisk upplevelse för 

patienterna.  

- Patienterna var desorienterade 

efter operationen och hade 

därför svårigheter med att 

återberätta upplevelsen. 

-Patienterna kände sig trygga av 

personalens närvaro vid 

omvårdnad. 

- Larmklockan bidrog till 

trygghet.  

-Patienterna hade svårt för att 

hantera situationen.  

- Sov för att undvika att vara 

vaken. Vissa patienter hade 

svårt att hantera situationen i 

vaket tillstånd.   

- Patienterna kände sig 

isolerade och ensamma av att 

inte kunna kommunicera.  

- Patienterna upplevde att det 

var energikrävande att 

kommunicera.  

-Informationen var otillräcklig 

och överväldigande. 

 

 

 



 
 

 


