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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Trakeotomi är ett kirurgiskt ingrepp för att skapa en fri luftväg, varefter 
en trakeostomi placeras. Indikationer för trakeostomi kan bero på sjukdom eller 
allvarligt trauma. Fysiologiska och psykologiska aspekter hos personer med 
trakeostomi kan påverkas. Omvårdnad hos personer med trakeostomi är omfattande 
och kräver bred kunskap både inom utrustning och åtgärder. Syfte: Att belysa 
personers upplevelser av att leva med trakeostomi. Metod: En kvalitativ 
litteraturöversikt med induktiv ansats grundades på åtta vetenskapliga artiklar som 
svarade mot syftet. Artikelsökning gjordes i Cinahl, Medline och Primo. Resultat: 
Resultatet genererade i tolv subteman som presenteras i fyra huvudteman; Förändrad 
livssituation, Förändrad kommunikativ förmåga, Att vara fången i sin egen kropp 
och Upplevelser av omvårdnad. Personer med trakeostomi förstod behovet av 
trakeostomin, trots att det genererade i en annorlunda tillvaro. Frustration, sorg, 
isolering, och förlust av kontroll var känslor som framkom. En bra relation till 
omvårdnadspersonal och ändamålsenliga copingstrategier var faktorer som minskade 
dessa känslor. Konklusion: Behov av stöd, känsla av kontroll, att vara välinformerad 
och delaktighet var faktorer som påverkade upplevelsen av att leva med trakeostomi. 
Detta möjliggjordes genom användning av copingstrategier och att sjuksköterskan 
arbetar utifrån kompetensbeskrivningen. 

Nyckelord: Trakeostomi, Upplevelser, Patient, Omvårdnad, Kvalitativ. 

 

  



 

To live with artificial airway – a qualitative review of literature. 
 

Summary 
 

Background: Tracheotomy is a surgical procedure for creating a free airway, after 
which a tracheostomy is placed. Indications for tracheostomy may be due to illness or 
serious trauma. Physiological and psychological aspects of people with tracheostomy 
can be affected. Nursing care in persons with tracheostomy is extensive and requires 
broad knowledge in both equipment and measures. Purpose: To illuminate people's 
experiences of living with tracheostomy. Method: A qualitative literature review with 
inductive approach was based on eight scientific articles that corresponded to the 
purpose. Article search was done in Cinahl, Medline and Primo. Result: The result 
generated in twelve sub-themes presented in four main themes; Changed life situation, 
Changed ability to communicate, Being the prisoner of your own body and 
Experiences of nursing care. People with tracheostomy understood the need for 
tracheostomy, even though it generated in a different life. Frustration, grief, isolation, 
and loss of control were emotions that emerged. A good relationship with nursing care 
staff and appropriate coping strategies were factors that reduced these feelings. 
Conclusion: Need for support, sense of control, being well-informed and 
participation were factors that influenced the experience of living with tracheostomy. 
This was made possible through the use of coping strategies and that the nurse works 
on the basis of the competence description. 
 
Keywords: Tracheostomy, Experiences, Patient, Nursing care, Qualitative. 
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Inledning 

Personer med trakeostomi kan påträffas inom alla sektioner i hälso- och sjukvården 
(Myatt, 2015). Socialstyrelsen (u.å) anger att 1678 stycken trakeostomi operationer 
genomfördes år 2017 och Hellgren, Hofsten och Holmer (2017) skriver att majoriteten 
sker komplikationsfritt. Allvarligare incidenter uppkommer dock årligen bland annat 
på grund av bristande skötsel av trakeostomin (Hellgren et al., 2017; Myatt, 2015). 
Trakeostomi tilldelas personer i livsuppehållande syfte vid händelse av utebliven 
syresättningsförmåga. Kan personer återgå till fysiologisk andningsfunktion avlägsnas 
trakeostomin, men kan på grund av andra sjukdomstillstånd behöva kvarstanna en 
längre tid (Dawson, 2014). Vid erhållande av trakeostomi kommer personer att erfara 
förändringar i fysiologiska egenskaper, såsom tal- och andningsfunktion, och 
förändrat utseende. Det har visat sig påverka personer med trakeostomi generella 
hälsa, relationer, livsstil, kroppsbild och välbefinnande (Serra, 2000). Sjuksköterskan 
utgör en viktig del i omvårdnaden för att personer med trakeostomi ska uppleva 
livskvalité, välbefinnande och delaktighet. Genom att individuellt anpassa tillfällen för 
exempelvis samtal för att personer med trakeostomi ska förmå förmedla sina behov 
och tankar, bidrar sjuksköterskan till ökad delaktighet för personer (Svensk 
sjuksköterskeförening [SSF], 2017). Delaktighet och stöd möjliggör att personer med 
trakeostomi kan finna tillvägagångssätt att hantera en situation genom val av 
ändamålsenliga copingstrategier (Lazarus & Folkman, 1984).  
 

Bakgrund 

Vad innebär en trakeostomi? 

För att erhålla en trakeostomi behöver ett kirurgiskt ingrepp genomföras, en 
trakeotomi. Ingreppet innebär att en öppning skapas i den främre väggen av trakea, ett 
så kallat stoma (Dawson, 2014), vanligtvis vid andra eller tredje broskring på 
luftstrupens framsida (Barnett, 2012). För att upprätthålla luftvägen och stomins 
öppenhet, sätts ett rör, en trakealkanyl, in genom öppningen i trakea. Trakeotomi 
härstammar från 2000 f.kr. och anses vara ett av de äldsta kirurgiska 
tillvägagångssätten för att skapa en artificiell luftväg (Dawson, 2014). 
 

Indikationer för trakeostomi 
Indikationerna för en trakeostomi är flera. Främsta indikationen är upprätthållande 
av säker luftväg när förmågan är permanent nedsatt hos de fysiologiska mekanismerna 
på grund av övre luftvägsobstruktion. Detta uppstår till följd av medfödda 
missbildningar, elakartad tumörväxt eller långvarig intubation. Även planerad eller 
akut trakeotomi för neurologiska trauman eller sjukdom är indikationer (Lopes da 
Costa et al., 2019). Olika indikationer kan resultera i tillfällig eller permanent 
trakeostomi. Att erhålla trakeostomi på grund av långvarig intubering i respirator är 
generellt tillfällig, medan övre luftvägshinder relaterat till tumörväxt och neurologiska 
trauman och sjukdomar kan trakeostomin både vara tillfällig eller permanent 
(Dawson, 2014). 
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Fysiologiska förändringar 
Vid erhållande av trakeostomi förläggs trakealkanylen via stomat, förbi stämbanden. 
In- och utandningsluften passerar därför inte stämbanden, vilket resulterar i att den 
fysiologiska röstkällan uteblir (Hellgren et al., 2017). Därför kringgås även de 
fysiologiska övre luftvägsmekanismerna för befuktning, filtration, uppvärmning och 
infektionsbarriär av inandningsluften (Schreiber, 2015). Under normala förhållanden 
sker befuktning av luften via den övre luftvägen som successivt värms upp av kroppen. 
När luften når kroppstemperatur är den 100% befuktad, vilket sker strax under 
delningsstället i trakea. Hos personer med trakeostomi behöver inandningsluften 
befuktas och värmas upp i nedre luftvägarna, vilket kan hämmas vid användning av 
syrgas (Dawson, 2014). Om inandningsluften och eventuell syrgas inte befuktas 
resulterar det i ökad viskositet av slemsekretioner och försämrar funktionen hos 
cilierna (Lopes da Costa et al., 2019). 
 

Komplikationer hos personer som erhåller trakeostomi 
Det föreligger risk för obstruktion orsakat av trakealsekret och blod som helt eller 
delvis täpper till trakealkanylen, och kan föranleda ett så kallat högt luftvägsstopp 
(McDonough et al., 2016). Otillräcklig befuktning kan ge upphov till blockering av 
trakeostomi, då sekret torkar fast och täpper till (Dawson, 2014). Komplikationer 
inkluderar även oavsiktlig dekanylering, vilket utan åtgärd snabbt kan leda till anoxisk 
hjärnskada och mortalitet (McDonough et al., 2016). Andra komplikationer som kan 
tillstöta är sårinfektion i stomat vilket kan bero på bristfällig handhygien och 
tillämpning av basala hygienrutiner (Barnett, 2012). Luftvägsinfektioner är en 
avsevärd risk då personer med trakeostomi förlorar förmågan att rena 
inandningsluften via den övre luftvägen (Myatt, 2015). Nedsatt funktion hos cilierna 
kan leda till infektion i bröstkorg, försämrat gasutbyte, atelektaser, försämrad 
hostreflex och lungfunktion (Lopes da Costa et al., 2019). Ytterligare bidragande 
faktorer för luftvägsinfektion är bristande tillämpning av basala hygienrutiner och 
handhygien, bristande rutiner för rensugning av luftväg, samt bristande hygien vid 
rengöring och byte av material och utrustning. Personer med trakeostomi kan besväras 
av torrhosta, vilket kan orsakas av slemhinneinflammation i trakea på grund av 
otillräcklig befuktning av inandningsluft och resultera i sårbildning (Dawson, 2014). 
 

Olika typer av trakealkanyler och tillhörande delar.  
Storlek och typ av trakealkanyl beror på individens behov, orsak till insättning och 
trakeas storlek (Dickson, Reay, Douglas, & Nakarada-Kordic, 2017). Trakealkanyler 
med kuff förhindrar att slem, mat och maginnehåll förs ned i lungorna (Beccaria et al., 
2017). Trakealkanyler utan kuff rekommenderas till personer där behovet av 
trakeostomi bedöms som långsiktigt, och personer har fungerande larynxreflexer, 
samt adekvat hostkraft (Myatt, 2015). Innerkanyl är en löstagbar kanyl inuti 
trakealkanylen och appliceras vid behov (Hellgren et al., 2017). Syftet är att motverka 
tilltäppning av trakealkanylen genom att krustor och slem fastnar på innerkanylen som 
då kan avlägsnas (Barnett, 2012). 
 
För att främja befuktning, rening och uppvärmning av inandningsluft används ett 
applicerbart fuktfilter till trakealkanylen, en så kallad “näsa” (Hellgren et al., 2017). 
Näsan har ett inspiratoriskt- och expiratoriskt luftflöde genom trakealkanylen, vilket 
betyder att ingen hörbar röst är möjlig då luft inte passerar stämbanden (Selleng, 
Antal, Hansen, Meissner, & Usichenko, 2013). En annan applicerbar utrustning är 
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talventil. Talventilen fungerar likt en backventil med inspiratoriskt luftflöde och utan 
expiratorisk luftpassage, vilket skapar förutsättning för luftflöde från lungorna mot 
stämbanden och därmed en fungerande röstkälla (Hellgren et al., 2017). Tolerans av 
daglig användning av talventil varierar mellan personer. För en del personer kan 
talventilen vara oproblematiskt initialt, för andra personer krävs stegvis uppbyggnad 
av tolerans på grund av det expiratoriska motståndet. Det kan handla om användning 
av talventil i några minuter initialt, för att sedan successivt öka upp tiden (Dawson, 
2014). 
 

Omvårdnad vid trakeostomi 

I mötet med personer med trakeostomi bör sjuksköterskan besitta adekvat kompetens 
för trakeostomivård för att förhindra och förebygga komplikationer (McDonough et 
al., 2016). Prioriteringar i omvårdnaden för personer med trakeostomi bör vara 
stödjande, med fokus på att upprätthålla och förbättra andningsfunktionen, som alltid 
är högst prioriterad, samtidigt som komplikationer förebyggs (Schreiber, 2015).  

Vid skötsel av trakeostomi, samt rengöring av stomat ska basala hygienrutiner 
tillämpas. Huden kring stomat bör hållas ren och torr för att förhindra infektion och 
uppluckring av hud (Hellgren et al., 2017; Schreiber, 2015). Vid användning av 
talventil, befuktningsnäsa eller innerkanyl bör de bytas, respektive rengöras, dagligen 
för att bibehålla god funktion (Hellgren et al., 2017). 

Vid behov av rensugning av luftväg ska, utöver tillämpning av basala hygienrutiner, 
person med trakeostomi erhålla information inför åtgärden, samt dess förfarande 
(Myatt, 2015). Indikationer på rensugning av slem i luftväg är när person med 
trakeostomi inte själv kan hosta upp slem och obstruktion. Hos personer med god 
hostkraft kan rensugning av trakealkanylens mynning vara tillräcklig för att avlägsna 
slem (Hellgren et al., 2017; Lopes da Costa et al., 2019). Rensugning av luftväg bör 
enbart genomföras av personer med kunskap och utbildning då det inte är en riskfri 
åtgärd. Utöver infektionsrisk föreligger det risk för hypoxi, sårskada på slemhinna, 
hjärtarytmier eller förhöjt intrakraniellt tryck (Myatt, 2015). 
 

Konsekvenser för kommunikation och kroppsbild 
Möjligheten att kommunicera med omvärlden är betydande för att bibehålla god 
livskvalitet (Morris, Bedon, McIntosh, & Whitmer, 2015; Tolotti et al., 2018) och 
avvärja frustration och isolering (Tolotti et al., 2018). Människor kommunicerar 
verbalt, med kroppsspråk och ansiktsuttryck. Personer med trakeostomi, med eller 
utan neurologiska sjukdomar, kan besitta nedsatt förmåga att kommunicera med 
omgivningen (Morris et al., 2015). Alternativa kommunikationsmedel kan behövas 
som exempelvis pektavla, skrivtavla eller teknisk apparatur (Nakarada-Kordic, 
Patterson, Wrapson, & Reay, 2017). 

Tillit och förtroende för hälso-och sjukvården betraktas allmänt som ett 
grundläggande begrepp och utan förtroende kan vården inte försörja vårdsökande 
personer inom hälso-och sjukvården (Ten Have & Gordijn, 2018). Det är därför viktigt 
att under den preoperativa perioden förklara för personer och dess närstående det 
kirurgiska förfarandet och hur det kommer påverka personers verbala tal (Lopes da 
Costa et al., 2019). Kommunikationssvårigheter förhindra att personer uttrycker sina 
behov och symtom, samt känslor och beslut om sin egen behandling. Vid 
kommunikationssvårigheter finns det risk att omvårdnadspersonal inte delger 
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berättigad information till vårdsökande personer och användning av 
kommunikationshjälpmedel kan resultera i missförstånd (Tolotti et al., 2018). Att inte 
delge berättigad information, eller att säkerställa att missförstånd inte uppstår strider 
mot Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och Patientlagen (SFS 2014:821). 
 
Psykologiska aspekter i omvårdnaden är viktiga och bör beaktas för att inte skapa 
negativa upplevelser. Trakeostomi kan påverka personers syn av kroppsbilden (Paul, 
2010). Kroppsbilden handlar om kontroll, funktion och fysiskt utseende. Att erhålla en 
trakeostomi skapar inte bara förändrad andningsfunktion, utan även utseende (Serra, 
2000). Personer med kroniska tillstånd genomgår kontinuerligt psykologiska och 
beteendemässiga anpassningar i förhållande till de olika förändringar som 
uppkommer av sjukdomen (Pierobon, Giardini, Callegari, & Giuseppina, 2011). 
 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde och innebär självständiga beslut 
gällande den vård som ska erbjudas vårdsökande personer för deras möjligheter att 
förbättra, återfå eller bibehålla och hantera hälsoproblem. Omvårdnaden ska även 
formas för att vårdsökande personer ska uppnå bästa möjliga livskvalité och 
välbefinnande (SSF, 2017). Sjuksköterskans kompetensbeskrivning baseras på de sex 
kärnkompetenserna, innefattande personcentrerad vård, evidensbaserad vård, säker 
vård, informatik, samverkan i team, kvalitetsutveckling och förbättringskunskap 
(Andersson, 2013). 

I mötet med personer med trakeostomi innebär omvårdnad utifrån 
kärnkompetenserna att anpassa situationer när information ska ges eller tas emot som 
är av värde för personer med trakeostomi. Användning av talventil kan kräva att 
ronden behöver planeras ordentligt och effektiviseras för att personer med trakeostomi 
ska orka hela mötet. På samma sätt krävs det situationsanpassning för dem som 
använder skrift eller pektavla då detta kan kräva mer tid att genomföra (Nakarada-
Kordic et al., 2017). Personcentrerat förhållningssätt visas genom att rondsituationer 
anpassas efter den vårdsökande personens förmåga för att skapa delaktighet. Även 
anpassning av kommunikationshjälpmedel är att forma omvårdnaden efter personen. 
På så vis skapas också partnerskap mellan vårdsökande person och 
omvårdnadsteamet, där utformningen av mötet möjliggör delaktighet för personen 
(SSF, 2017).  

Samverkan i team visas genom att god kommunikation genomförs på ett säkert och 
respektfullt sätt gentemot vårdsökande person och omvårdnadsteamet (Disch, 2013). 
Genom att sjuksköterskan aktivt söker olika hjälpmedel för 
kommunikationssvårigheter efter beprövad erfarenhet och vetenskap, arbetar hen 
evidensbaserat (Tracy & Barnsteiner, 2013). Tillsammans med vårdsökande person 
kan sedan utvärdering göras efter valt hjälpmedel eller situationsanpassning för att 
arbeta med kvalitetsutveckling och förbättringskunskaper, vilket också innebär att 
arbeta för säker vård. På så vis strävar omvårdnadsarbetet mot ständig förbättring och 
säkerhet. Inför nästkommande rond kan ny anpassning implementeras, exempelvis 
mer tid eller ett annat kommunikationshjälpmedel (Johnson, 2013). Säker vård 
innebär även tekniska och icke-tekniska förmågor och färdigheter. Sjuksköterskan ska 
sätta sig in i vårdsökande personers behov och lösa problem, samt beakta integritet, 
självbestämmande och rättigheter (SSF, 2017). 
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Kommunikationssvårigheter kan göra att personer hamnar i beroendeställning då de 
inte har möjlighet att uttrycka sina behov fullständigt (Nakarada-Kordic et al., 2017). 
På samma vis innebär omvårdnad hos personer med trakeostomi behov av en 
tillgänglig och fungerande väggsug och att sjuksköterskan har tekniska kunskaper i 
handhavandet av den, för att tillgodose säker vård (Barnett, 2012). Verksamheter med 
hög arbetsbelastning resulterar att tid för vårdsökande personer uteblir, samt 
bristande kontinuitet hos omvårdnadspersonal. Det innebär att det inte går att bedriva 
en vård med grund för de sex kärnkompetenserna (Gluyas, 2015).  
 

Coping 

Vald teoretisk förankring till denna litteraturöversikt är coping. Definitionen av 
copingstrategi är på vilket sätt, vilken strategi, en person väljer att använda för att 
hantera stressfulla situationer och problem. Utan en copingstrategi hade en situation 
inte upplevts hanterbar eller genomförbar (Porta & Last, 2018). Lazarus och Folkman 
(1984) beskriver hur val av copingstrategier skiljer sig mellan individer. Genom att 
individer konstant värderar känslor, vilket påverkar välmåendet, görs valet av 
copingstrategi. Påverkande faktorer är även personlighet, uppfattning av situationen, 
benägenhetsgrad att använda copingstrategier och åldersgrupp. Att drabbas av 
sjukdom är en typ av stressor som kräver att personer använder sig av strategier för att 
hantera den nya situationen (Lazarus & Folkman, 1984). Att förlora förmågan att 
verbalt kommunicera är ytterligare en situation som kräver av personen att finna 
strategier för att överkomma hindret. Exempelvis fann en vårdsökande person att 
knacka med pulsoxymetern på fingret mot sänggrinden skapade ett hörbart ljud och 
påkallade på så vis uppmärksamhet (Johnson, 2004). Enligt Lazarus och Folkman 
(1984) kan föregående beskrivning tolkas som probleminriktad copingstrategi. 
 
Probleminriktad coping handlar om strategier att fatta beslut, planera, samla 
information och konfliktlösning. Strategierna är konkreta och målorienterade och 
används när individen själv upplever sig förmögen att klara av situationen. För att 
använda probleminriktad coping behöver individen besitta förmåga att analysera 
orsaken bakom problemet, för att på så vis begränsa det (Lazarus & Folkman, 1984). 
 
För att minska obehag och negativa känslor, menar Lazarus och Folkman (1984), att 
personer kan förändra upplevelsen istället för situationen/problemet. Det benämns 
som emotionellt inriktad coping och är nödvändig i oföränderliga situationer. Genom 
att resonera att utgången av en situation kunde varit sämre än vad det faktiskt blev 
minskar upplevelsen av hot av situationen. Även vetskap om att en situation är 
oföränderlig kan individer acceptera tillvaron, och på så vis göra situationen mer 
hanterbar. Meningsbaserad coping handlar om att finna och söka efter positivt syfte i 
tillvaron. Trots smärtsamma, stressfyllda upplevelser innebär strategin att individen 
finner ett mentalt tillstånd av positiva influenser (Lazarus & Folkman, 1984). 
 
Att erhålla en trakeostomi kan vara ett resultat av sjukdomstillstånd eller trauma för 
upprätthållande av luftväg. Personer med trakeostomi kan komma att genomgå 
förändringar som kräver anpassningar, då konsekvenserna av trakeostomin berör både 
fysiska och psykologiska aspekter. Det blir därför viktigt för sjuksköterskan att i mötet 
med personer med trakeostomi förstå komplexiteten i deras tillvaro, och att 
omvårdnad baseras på evidens för att möjliggöra en god och säker vård. Därför ämnar 
denna litteraturöversikt till att belysa upplevelser av trakeostomi hos dessa personer.  
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Syfte 

Att belysa personers upplevelser av att leva med trakeostomi. 
 

Material och metod 

Design 

Studien presenteras i form av en litteraturöversikt, vilket innebär att befintlig 
forskning tas fram, analyseras och sammanställs i ett nytt resultat (Friberg, 2017). 
Litteraturöversikten utformades med kvalitativ design som har sitt ursprung i det 
holistiska synsättet, där personens levda erfarenheter av fenomenet är i centrum och 
studeras i den naturliga miljön (Henricson & Billhult, 2017). Analysen har en induktiv 
ansats, vilket innebär en neutral utgångspunkt av insamlade data, där analysen av data 
genomförs utan teori eller frågeställning (Backman, 2008).  
 

Urval och datainsamling 

Enbart databaser användes för att finna ”peer-reviewed” artiklar till resultatet. Utvalda 
databaser var Cinahl, Medline och Primo, där adekvata artiklar valdes ut. Cinahl 
erhåller artiklar med omvårdnadsfokus från tidskrifter inriktat mot 
sjuksköterskeprofessionen och omvårdnad. Medline innehåller artiklar från tidskrifter 
som riktar in sig inom flera biomedicinska förgreningar, bland annat medicin och 
omvårdnad. Via Primo kan litteratur från flera databaser erhållas i en och samma 
sökning (Jönköping University, u.å). Litteratursökningarna genomfördes i mars 2019. 
Utifrån syftet, att belysa personers upplevelse av att leva med trakeostomi, valdes 
följande meningsbärande och huvudsakliga sökord; patient, experiences och 
tracheostomy. För att ytterligare öka möjligheten till resultatartiklar valdes specifika 
sjukdomstillstånd ut som kan resultera i en trakeostomi. Sökorden amyotrophic 
lateral sclerosis (ALS) och head and neck neoplasms adderades till söktrådarna. Vid 
initial sökning användes inga synonymer vilket genererade få resultat, där efter 
adderades synonymer. Med hjälp av tesaurus anpassades valda sökord till databasen 
och gav användbara söktermer. Headings och MeSH-termer utnyttjades och 
effektiviserade sökningen med de anpassade söktermerna. Vid artikelsökningarna 
användes de booleska termerna AND, OR och NOT för att kombinera, begränsa och 
specificera sökningen. Trunkering * användes för att erhålla bredare sökning eftersom 
alla ordens böjningar inkluderades, vilket ökade möjligheten till önskvärt urval av 
resultat. Detaljerad redovisning presenteras i sökmatris (se bilaga 1).  

Avgränsning i tid, år 2005–2019, för artikelsökningarna gjordes för att erhålla aktuell 
forskning. Inklusionskriterier för resultatartiklarna var att de skulle vara original och 
skrivna på engelska, alternativt på svenska, etiskt godkända samt “peer-reviewed” för 
att säkerställa artikelns vetenskapliga innehåll. Begränsningar i artiklar som behandlar 
personer med trakeostomi under 18 år och personer inneliggande på intensivvård 
exkluderades, samt översiktsartiklar. Relevanta titlar och inledningar eller abstrakt 
lästes för att bedöma värdet av att fortgå i läsningen av artikeln. 22 artiklar valdes ut 
för att läsas i sin helhet, varefter nio artiklar testades i kvalitetsgranskningsprotokollet. 
Resterande 13 artiklar exkluderades på grund av irrelevant innehåll. Resultatet blev 
åtta godkända vetenskapliga artiklar till resultatet. Kvalitetsgranskningsprotokollet 
från Avdelningen för Omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping, användes för att säkra 
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kvalitén på framtagna resultatartiklar. Artiklarna behövde bli godkända i Del I, ”JA” 
på samtliga punkter, samt erhålla sex av åtta ”JA” i Del II för att inkluderas i resultatet 
(se bilaga 2). Samtliga resultatartiklar granskades gemensamt och vid otydligheter 
diskuterades bedömningen sinsemellan.  

 

Dataanalys 

Tillvägagångssättet för analysen av resultatartiklarna genomfördes enligt Fribergs 
(2017) modell för kvalitativa data. Initialt lästes utvalda artiklar i sin helhet enskilt 
upprepade gånger med öppenhet och följsamhet för att fånga helheten. Syftet var att 
erhålla förståelse av handlingen och tolkningen av artiklarnas resultat (Friberg, 2017). 
Utsagor valdes ut enskilt från utvalda resultatartiklar som svarade mot syftet och 
markerades med färgad markeringspenna för att lättare exkludera irrelevant 
information. De utvalda utsagorna sorterades utifrån vilken artikel de tillhörde och 
sammanställdes i varsitt dokument. På så vis underlättade det möjligheten att återgå 
till primärkällan.  
 
Varefter detta moment genomfördes presenterades de enskilda utsagorna från det 
sammanställda dokumentet för att föra diskussion kring fynden, vilket gjordes. På så 
vis urskildes det likheter och skillnader i utsagor, men också grad av samförståelse för 
innehållet, enligt Friberg (2017). En gemensam sammanställning utfördes över 
markerade utsagor vilket skapade en tydlig översikt av det som analyserades. 
Gemensamma utsagor som erhölls från artiklarna ansågs som dubbletter och togs 
enbart med en gång i analysen. Utsagorna som beskrev liknande innehåll skapades till 
meningsenheter, där varje meningsenhet representerade kärnpunkter i utsagorna.  
 
Likvärdiga meningsenheter placerades i en tabell och genererade i nya subteman, vilka 
sedan bildade nya huvudteman utifrån litteraturöversiktens syfte. Enligt Friberg 
(2017) är det i detta steg viktigt att bibehålla syftet i fokus, eftersom det är syftet som 
ska besvaras. Dialog fördes kring fynden, ifall de kunde tolkas på andra sätt eller 
sorteras under flera teman. Vid olika markeringar diskuterades fynden genom 
förklaring till varför och hur meningsenheten svarade mot syftet, varefter ett 
gemensamt beslut togs om meningsenheten skulle inkluderas i resultatet. När 
analysen var genomförd skapades en artikelmatris (bilaga 3), samt ett exempel av 
analysförfarande (figur 1). Författare, årtal, land, syfte, titel, metod, urval, analys, 
sammanfattning av resultat och kvalitetsgranskning beskrivs kort i artikelmatrisen.  
 
Enligt Forsberg och Wengström (2016) bör förförståelse presenteras i arbetet för att 
läsarna själva kan bedöma huruvida tolkningar har påverkat analyseringen av 
resultatet. En medvetenhet om den individuella förförståelsen existerade och att den 
kan ha medfört inverkan på analysprocessen och därmed resultatet. Förförståelsen 
kring valt ämne var baserat på en kombination av föreställningar från kurslitteratur, 
sporadiska samtal under arbetstid inom hälso- och sjukvården samt faktiska möten 
och omvårdnad hos personer med trakeostomi. 
  



8 
 

Utsagor Subteman Huvudteman 

“Swimming of course, water, anything water related. I used to scuba dive when I 
was about 25 until I had my trachy and I haven’t put my head under water since…” 
 
 
One of the female participants commented on the ugliness of the tube and its 
negative impact on her appearance.  

Begränsningar i vardagen 
 
 
Leva med förändrad kropp  

 

Förändrad 
livssituation 

” Not being able to communicate. Impacted on me socially, can’t interact the 
same...“ 
 
”I couldn’t speak, I found it difficult attracting attention.” 
 
 
“I eventually asked a nurse to show me how to use the suction pipe so I could relieve 
the problem myself... “ 
 
“That's terrible. The fact that you can't communicate. You can open, close your 
mouth and know what you're saying, knowing that nobody else can hear what it is 
that you're trying to say…”. 
 
‘‘I was very, very pleased! ...when you gave me this (speaking valve), one hell of a 
difference!’’ 

Begränsningar i mötet 
 

Att inte uppleva kontroll och 
självständighet 

 

Att uppleva kontroll och 
självständighet 

 

Att inte bli förstådd 
 

 

Att bli förstådd 
 

 

 

Förändrad 
kommunikativ 
förmåga 

”I have had the trachy twice now on 2 major operations. I have to say it was the 
worst part and it frightened the life out of me.” 
 
“It is a necessary evil, you have to endure to get to a better place”. 
 
“I found I was always in fear of choking and so found sleep very hard... “ 

Ett förvärrat trauma 
 
Ett nödvändigt ont 
 
Rädslan av att inte få luft 

 
Att vara 
fången i sin 
egen kropp 

“Yes, I got the information about tracheotomy, we were well prepared”. 
 
Continuity and a high level of competence on the part of the care assistants were 
perceived as crucial for trust and confidence 

Att förstå sin situation 

 
Känslan av stöd vid 
omvårdnad 

 
Upplevelser av 
omvårdnad 

 
Figur 1: Exempel från analysprocessen. 

Etiska överväganden 

Det krävs ett etiskt godkännande för att säkerställa att studier har värnat om de 
grundläggande värden och rättigheter hos människor och att deltagare i studien inte 
blir utsatta för skada under deltagandet. Det finns specifika krav för att studiers arbete 
och artikel ska bli etiskt godkänt, bland annat får inte resultatet av studien kränka eller 
skada någon deltagare och de ska visas respekt (Sandman & Kjellström, 2018). Även 
Helsingforsdeklarationen har etiska principer som forskare ska sträva efter för att 
deltagarna i studien ska behandlas likvärdigt, skyddas och respekteras (Williams, 
2015). Genom att bejaka dessa etiska principer minimeras riskerna för att deltagare i 
studien kommer till skada.  
 
Uppsats på kandidatnivå genom en litteraturöversikt behöver inte genomgå en 
granskning av en etisk kommitté. Det krävs dock att författarna till uppsatsen granskar 
de artiklar som används till arbetet noggrant och använder information som är etiskt 
försvarbart (Kjellström, 2017). I arbetet inkluderades enbart artiklar som erhållit etiskt 
godkännande av en etisk kommitté. I de fall där artiklar inte skriftligt uttrycker ett 
etiskt godkännande av innehållet kontrollerades istället tidskriften huruvida de enbart 
publicerar etiskt godkända artiklar. 
  
Eftersom författarna till en litteraturöversikt tolkar resultatet föreligger det risk för 
feltolkning som bör beaktas i det etiska övervägandet. Begränsade kunskaper i 
förståelse av engelsk skrift samt metodologiska kunskaper ska tas hänsyn till eftersom 
det kan leda till orättvis bedömning av artiklar (Sandman & Kjellström, 2018). För att 
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minska risk för feltolkning har innehållet diskuterats för att säkerställa att innehållet 
uppfattas på liknande vis. 
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Resultat 

Efter sammanställning av resultat från utvalda artiklar kommer följande text 
presentera fyra huvudteman och tolv subteman. 
 

 
 
Figur 2: Översikt över huvudteman och subteman. 

Förändrad livssituation 

Vardagen innebar anpassningar och förändringar som skapade upplevelsen av sorg 
hos personer med trakeostomi. De blev tvungna att avstå från fritidsintressen som inte 
längre var möjliga att genomföra, samt behovet av stöd från närstående blev större.  
Det förändrade utseendet skapade reaktioner från omgivningen vilket resulterade i att 
personer med trakeostomi upplevde osäkerhet och minskat självförtroende.  
 

Begränsningar i vardagen 
Sociala- och samhällsaktiviteter beskrevs begränsande för personer med trakeostomi 
(Freeman-Sanderson, Togher, Elkins, & Kenny, 2018; Wrapson, Patterson, Nakarada-
Kordic, & Reay, 2017). Fritidsintressen i form av simning och undervattensport fick 
uteslutas helt i personers liv, eftersom risk för drunkning förelåg, vilket beskrevs med 
sorg. Exempelvis förekom även upplevelse av begränsning inför möjligheten att 
fullständigt leva ut sin religiösa tro och tillhörande levnadssätt för att det bedömdes 
riskfyllt att döpas. Personer med trakeostomi avböjde konserter och folktäta 
evenemang med anledning att de kommunicerade med svag och ansträngd röst, vilket 
upplevdes besvärligt och begränsade (Wrapson et al., 2017). Trakeostomin skapade 
svårigheter för personer att inta mat och dryck (Foster, 2009; Sherlock, Wilson & 
Exley, 2009), eftersom närvaron av kanylen resulterade i upplevelse av obehag 
(Sherlock et al., 2009) och smärta. Det resulterade i förändrade kostvanor och 
personer beskrev upplevelse av oro över att inte återfå förmåga att äta normal kost likt 
tidigare (Foster, 2009).  
 

Förändrad 
livssituation

Begränsningar i 
vardagen

Leva med 
förändrad 

kropp

Förändrad 
kommunikativ 

förmåga

Begränsningar  i 
mötet          

Att inte uppleva 
kontroll och 

självständighet

Att uppleva 
kontroll och 

självständighet

Att inte bli 
förstådd

Att bli förstådd

Att vara fången 
i sin egen kropp

Ett förvärrat 
trauma

Ett nödvändigt 
ont

Rädslan av att 
inte få luft

Upplevelser av 
omvårnad

Att förstå sin 
situation

Känsla av stöd 
vid omvårdnad
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Enklare aktiviteter i vardagen försvårades för personer med trakeostomi. Att läsa en 
bok blev begränsande relaterat till placering av trakeostomin som gjorde det svårt att 
böja på nacken, vilket även skapade obehag (Wrapson et al., 2017). Trakealkanylen 
beskrevs likt en “knöl” på halsen och begränsade fria rörelser av nacke och huvud. De 
var därför tvungna att anpassa vardagliga aktiviteter i hemmet (Sherlock et al., 2009). 
Matlagning i samvaro med andra upplevdes begränsande när personer med 
trakeostomi behövde använda händerna för att kommunicera, parallellt med praktiska 
moment i köket. Personer beskrev att skötselrutiner för trakeostomin upplevdes 
betungande eftersom det styrde och upplevdes begränsa vardagen. Att duscha 
genomfördes med varsamhet för att personer med trakeostomi beskrev rädsla över att 
riskera vatten eller tvål i trakeostomin (Wrapson et al., 2017). De beskrev upplevelse 
av nervositet för oavsiktlig dekanylering genom att trakealkanylen fastnar i något vid 
rörelser och förflyttningar, exempelvis påklädning (Rogers, Russell & Lowe, 2016).  
 
Det beskrevs rädsla hos personer med trakeostomi när de planerade att köra bil, 
eftersom det förelåg risk för kraftiga okontrollerade hostattacker under färden. Att 
köra bil innebar därför upplevelsen av begränsning och personer fick förlita sig på stöd 
från närstående vid behov av transport. Upplevelsen av att vara beroende blev påtagligt 
vid transporter. Personer med trakeostomi upplevde även behov av anpassning i 
vardagen till förmån för alternativa färdmedel (Wrapson et al., 2017).  
 
Material till trakeostomin ansågs av personer med trakeostomi ständigt bör finnas 
närvarande vid händelse av nödsituation, på så vis minskade deras oro. För att uppnå 
trygghet hos personer ställdes det krav på noggrann planering av utflykter och resor 
(Wrapson et al., 2017). Bostadssituationen upplevdes begränsande vid behov av 
personlig assistans dygnet runt, för att det krävde bostadsanpassning (Dyrstad, 
Hansen, & Gundersen, 2012). För personer med trakeostomi i arbetsför ålder krävdes 
anpassning i arbetet, beroende på arbetsmiljön. Exempelvis upplevdes arbete i fabrik 
begränsande eftersom dammig luft inte var idealisk för dem, smuts och damm 
förorsakade kraftig hosta (Wrapson et al., 2017). 
 

Leva med förändrad kropp 
I mötet med andra beskrev personer med trakeostomi att de upplevde reaktioner från 
omgivningen till följd av deras visuella förändring. Det skapade upplevelse av 
nedstämdhet (Foster, 2009; Lindahl, Sandman, & Rasmussen, 2006; Rogers et al., 
2016; Sherlock et al., 2009; Wrapson et al., 2017). Personer beskrev att deras utseende 
upplevdes frånstötande av omgivningen efter erhållande av trakeostomi och 
genererade i upplevelse av osäkerhet (Rogers et al., 2016; Sherlock et al., 2009). 
Personer med trakeostomi ansåg att trakealkanylen var ful vilket upplevdes ge negativ 
inverkan på utseendet (Sherlock et al., 2009). Upplevelse av tacksamhet beskrevs över 
att ohälsan som resulterade i en trakeostomi inte drabbade ungdomsåren, eftersom 
den visuella förändringen hade varit svårare att leva med (Rogers et al., 2016). 
Personer erfor kroppslig stigmatisering (Wrapson et al., 2017) och ovälkommen 
uppmärksamhet från omgivningen (Foster, 2009) i sociala sammanhang, vilket 
beskrevs skapa låg självkänsla (Foster, 2009; Wrapson et al., 2017). Personer med 
trakeostomi försökte finna strategier för att hantera omgivningens reaktioner, och 
önskade att uppleva sig opåverkade (Wrapson et al., 2017). Den visuella förändringen 
blev även emotionellt accepterat hos personer, men upplevdes samtidigt påfrestande 
och sårande om nära vänner uttryckligen visade chock över åsynen av trakeostomin 
(Rogers et al., 2016). 
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Förändrad kommunikativ förmåga 

Resultatet visade att personer med trakeostomi upplevde förlust och begränsningar i 
mötet med andra på grund av den nya rollen i sitt sociala nätverk, ett resultat av 
förändrad förmåga att kommunicera. Känslor av att vara ofullständig och begränsad 
som människa framkom hos personer med trakeostomi. Att besitta förmåga att påkalla 
uppmärksamhet eller hantera problem självständigt skapade upplevelse av kontroll 
och självständighet. Verbal röst upplevdes generera i mer stöd av omgivningen och att 
inte bli förstådd skapade känslor av frustration.  
 

Begränsningar i mötet 
Personer med trakeostomi upplevde sig socialt isolerade (Carroll, 2007; Foster, 2009; 
Rogers et al., 2016). Att uppleva sig begränsad var frustrerande och resulterade i att 
personer medvetet stängde av sig själva från omgivningen och händelser (Foster, 
2009). Att erhålla en annorlunda roll i interaktion med andra upplevdes likt en förlust 
på grund av att trakeostomin innebar förändrad samtalsförmåga och skapade 
försämrat självförtroende i sociala situationer (Rogers et al., 2016). Upplevelse av 
begränsning i sociala sammanhang uppkom på grund av utebliven röst som försvårade 
samtal, vilket skapade frustration (Carroll, 2007; Foster, 2009). Begränsning i mötet 
uppstod även när personer med trakeostomi hade reducerad hastighet i talförmåga, 
eftersom samtalen beskrevs likt en envägskommunikation (Carroll, 2007). 
Kommunikationssvårigheter resulterade i att personer upplevde utanförskap och 
känsla av ensamhet (Rogers et al., 2016), och det var frustrerande att inte förmå 
samtala likt tidigare för det påverkade sociala interaktioner negativt (Sherlock et al., 
2009). Energin det krävs för att verbalt tala med hjälp av talventil begränsade personer 
med trakeostomi eftersom det krävde återhållsamhet i talet. Personer upplevde sig 
begränsade eftersom de uppmanades att tala med få ord vid användning av talventil, 
för förutsättning att samtala mer ofta och tydligare (Carroll, 2007). Trakeostomin 
orsakade även störd nattsömn vilket resulterade i trötthet och de upplevde sig därför 
oförmögna och begränsade i att bibehålla sociala nätverk likt tidigare (Foster, 2009; 
Rogers et al., 2016).  
 

Att inte uppleva kontroll och självständighet  
Trakeostomi som inte möjliggjorde verbalt tal påverkade personers upplevelse av 
frihet negativt (Carroll, 2007; Rogers et al., 2016). Utebliven röst kopplades till 
upplevelser av fångenskap, att vara ofullständig och att vara begränsad (Carroll, 2007). 
Att inte besitta förmåga att verbalt uttrycka sig skapade upplevelse av rädsla att inte 
förmå tillkalla hjälp när nödsituation uppstår (Carroll, 2007; Lindahl 2006), vilket 
skapade upplevelse av ångest hos personer med trakeostomi (Carroll, 2007). Personer 
upplevde sårbarhet och osäkerhet i ovissheten om de skulle bli förstådda vid samtal 
och få sina behov tillgodosedda, vilket i sin tur skapade upplevelse av maktlöshet. 
Kommunikationssvårigheter beskrevs bidra till sämre förmåga att ifrågasätta sin vård 
och fråntog känslan av kontroll över den egna vården (Carroll, 2007; Rogers et al., 
2016). Att inte besitta förmåga att förmedla bekymmer och påkalla uppmärksamhet 
likt tidigare upplevdes minska känslan av kontroll i sin tillvaro (Carroll, 2007; Lindahl 
et al., 2006; Rogers et al., 2016).  
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Att uppleva kontroll och självständighet  
Upplevelse av kontroll skapades när personer med trakeostomi hade förmåga att 
självständigt genomföra skötsel och åtgärder kring trakeostomin (Carroll, 2007; 
Rogers et al., 2016). På så vis begränsade inte kommunikationssvårigheter möjligheten 
att få nödvändiga åtgärder genomförda omgående (Rogers et al., 2016). Att 
omgivningen tog sig tid att försöka förstå dem upplevdes viktigt för att återfå kontroll 
i sammanhanget (Dyrstad et al., 2012). Upplevelse av kontroll återfanns också när 
förmåga till röst erhölls eftersom personer med trakeostomi upplevde att verbalt tal 
resulterade i att deras behov blev mer tillgodosedda (Carroll, 2007; Freeman-
Sanderson et al., 2018). Att sätta egen prägel och anpassa trakeostomins utseende och 
funktion, genererade i upplevelse av kontroll. Personer beskrev även upplevelse av 
kontroll genom att bli egenföretagare när de mötte diskriminering i arbetslivet. Att 
försörja sig och inte enbart leva på bidrag var viktigt för känslan av självständighet 
(Wrapson et al., 2017). 
 

Att inte bli förstådd 
Det upplevdes frustrerande av personer med trakeostomi när kommunikationsmetod 
och hjälpmedel var svåra att använda. Att kommunicera i skrift upplevdes begränsande 
vid eventuell fysisk svaghet, trötthet och svårläslig handstil (Foster, 2009; Rogers et 
al., 2016). Otillräckliga kommunikationsmedel begränsade personer möjlighet att 
förmedla sin mening. Exempelvis beskrevs bildtavlor inte tillräckligt specifika som 
stöd i kommunikation, vilket de upplevde som förtvivlade och frustrerande att inte 
göra sig förstådd (Carroll, 2007).  
 
När kommunikationsmetoder inte gav önskad effekt och personer med trakeostomi 
inte förmådde att förmedla sig skapades även stress och otrygghet i tillvaron. Det 
krävde att flera kommunikationsmetoder behövde appliceras eller totalt ersättas, vilket 
beskrevs frustrerande och energikrävande (Carroll, 2007). Vid erhållande av 
trakeostomi beskrev personer att de behövde lära om förmågan att tala verbalt, vilket 
upplevdes skrämmande att höra sin egen röst som obekant (Carroll, 2007; Rogers et 
al., 2016). Röstkällan ansågs värdefull hos personer med trakeostomi. Ovisshet 
existerade i hur länge de skulle förmå sig att tala med talventil och de upplevde rädsla 
att fråntas möjlighet till verbalt tal på grund av utebliven ork. En välbekant relation 
underlättade förståelsen i samtal, personer upplevde därför trygghet när de samtalade 
med exempelvis närstående (Carroll, 2007).  
 

Att bli förstådd 
Personer med trakeostomi försökte finna sätt att hantera och övervinna oförmågan att 
tala (Sherlock et al., 2009), och fann alternativa sätt och strategier att kommunicera 
(Carroll, 2007; Wrapson et al., 2017). För att förmedla mening användes flera icke-
verbala kommunikationsmetoder och hjälpmedel (Carroll, 2007; Sherlock et al., 
2009), vilket ökade upplevelsen av att bli förstådd och i sin tur genererade i trygghet 
(Sherlock et al., 2009).  
 
Att återfå hörbar röst med hjälp av talventil upplevdes positivt och beskrevs med glädje 
hos personer med trakeostomi (Foster, 2009; Sherlock et al., 2009). En hörbar röst 
möjliggjorde att de upplevde trygghet i vardagen. Röstkällan skapade en mindre känsla 
av osäkerhet och maktlöshet, och rösten gav frihet och känsla av lycka (Carroll, 2007). 
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Personer upplevde glädje över att inte behöva mima och förlita sig på läppläsning för 
att göra sig förstådd (Sherlock et al., 2009). 
 
 

Att vara fången i sin egen kropp 

Personer med trakeostomi beskrev erhållandet av trakeostomin fasansfullt, andra 
upplevde deras tillvaro mildare än förväntat. Samtidigt beskrevs förståelse för att 
trakeostomin fanns för ett livsuppehållande syfte och fann acceptans. Rädsla för att 
inte erhålla tillräckligt med luft påverkade dem i flera situationer.   
 

Ett förvärrat trauma  
Personer med trakeostomi upplevde känslor som rädsla (Rogers et al., 2016; Sherlock 
et al., 2009), stress och smärta. Personer beskrev att de upplevde sig fången i den egna 
kroppen. Erhållande av trakeostomi beskrevs likt den värsta delen i att drabbas av 
ohälsa. Trakeostomin beskrevs förvärra traumat av att redan vara sjuk, och så 
fasansfullt att personer hellre hade avlidit än att återfå en trakeostomi igen (Rogers et 
al., 2016). 
 

Ett nödvändigt ont 
Det förekom upplevelse av acceptans och förståelse för att trakeostomin var en 
nödvändighet (Lindahl et al., 2006; Rogers et al., 2016; Sherlock et al., 2009; Wrapson 
et al., 2017). Trots frustration och obehag av trakeostomin förstod personer att det inte 
existerade valmöjligheter, att trakeostomin var deras livlina. De upplevde 
trakeostomin likt en nödvändig ondska och var tvunget att genomlidas för att komma 
till en bättre plats i livet (Rogers et al., 2016). Personer med trakeostomi förstod att 
utan trakeostomin vore det inte möjligt att andas och då heller inte överleva. I relation 
till döden var trakeostomin “ett litet pris att betala” enligt dem (Wrapson et al., 2017). 
Även omvårdnadsåtgärder som resulterade i smärta, exempelvis rensugning av 
luftväg, upplevdes nödvändigt eftersom det blev en räddning vid händelse av 
blockering i trakealkanylen (Rogers et al., 2016; Sherlock et al., 2009). Personer 
upplevde befrielse och lättnad när rensugning avlägsnade skräp och slem i luftvägarna 
(Foster, 2009). 
 

Rädslan av att inte få luft 
Personer uttryckte rädsla för att kvävas eller att inte få luft (Foster, 2009; Rogers et al., 
2016; Sherlock et al., 2009), och oförmåga att påkalla uppmärksamhet vid händelse av 
detta. Trots upplevelser av att inte få luft blev personer med trakeostomi ibland 
misstrodda av vårdpersonal, vilket förstärkte upplevelsen och skapade panik (Rogers 
et al., 2016). 
 
Slem och sekret beskrevs försvåra andningen hos personer, vilket resulterade i 
upplevelse av panik. Blockering av trakealkanylen beskrevs vara eländigt under natten, 
vilket upplevdes fasansfullt. Nattsömnen blev lidande för personer med trakeostomi 
eftersom rädslan för att kvävas höll dem vakna. Paniken i att inte få luft resulterade i 
att personer själva avlägsnade trakealkanylen, resultatet upplevdes dock inte bli bättre 
(Rogers et al., 2016). Det framkom upplevelse av rädsla för att kraftig hosta skulle 
orsaka dislocering av trakealkanylen och resultera i att inte få luft (Foster, 2009). 
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Upplevelser av omvårdnad 

Att erhålla tillräckligt med information för att förstå sin livssituation med trakeostomi 
genererade i lugn och trygghet hos personer med trakeostomi. Kontinuitet, kunskap 
och tålamod upplevdes skapa trygghet och tillit till omvårdnadspersonal. 
Omvårdnadsåtgärder, exempelvis rensugning av luftväg, upplevdes smärtsamt och 
inge panik. 
 

Att förstå sin situation 
Att uppleva sig välinformerad gjorde personer förberedda inför erhållandet av 
trakeostomin, vilket skapade trygghet och gjorde upplevelsen efteråt mindre 
skrämmande (Dyrstad et al., 2012; Rogers et al., 2016). Personer med trakeostomi 
uttryckte att information om att verbalt tal temporärt skulle utebli, som sedan 
återkommer när trakealkanylen avlägsnas hade skapat lugn hos dem (Freeman-
Sanderson et al., 2018). Personer beskrev också att de inte var beredda på verkligheten 
med trakeostomi, de upplevde chock trots att de var välinformerade. Förmåga att 
hantera den nya tillvaron med trakeostomi upplevdes försämras på grund av ovetskap 
och osäkerhet om biverkningar och viktiga åtgärder, exempelvis rensugning av luftväg 
och eventuell utebliven talförmåga (Rogers et al., 2016; Sherlock et al., 2009).  
 
Personer med trakeostomi beskrev även att osäkerhet fanns huruvida trakeostomin var 
tillfällig eller permanent, samt vilka möjligheter till kommunikationsförmåga dem 
skulle få (Sherlock et al., 2009). För att uppleva ökad trygghet i livet med trakeostomi 
önskade personer tydligare information angående trakeostomin och vilka 
konsekvenser den kunde medföra (Rogers et al., 2016; Sherlock et al., 2009). Vetskap 
om vilken tidomfattning och vad de kunde ha förväntat sig efter erhållande av 
trakeostomi hade gjort deras situation i livet mer hanterbar och upplevts tryggare 
(Rogers et al., 2016). Att erhålla information beskrevs också skapa rädsla för att leva 
med trakeostomi hos dem, men resulterade även i känsla av lugn hos andra personer 
med trakeostomi (Sherlock et al., 2009). 
 

Känsla av stöd vid omvårdnad 
När kontinuitet, kunskap och tydliga riktlinjer existerade hos omvårdnadspersonal 
skapades upplevelse av trygghet och stöd hos personer med trakeostomi till personal 
(Dyrstad et al., 2012). Kontinuitet genererade upplevelse av bättre kommunikation 
vilket ökade upplevelsen av trygghet vid omvårdnad (Carroll, 2007). Personer 
upplevde otrygghet eftersom de beskrev att personal saknade förståelse för personer 
med kommunikationssvårigheter (Rogers et al., 2016). När omvårdnadspersonal inte 
gjorde försök att kommunicera och förstå vad personer med trakeostomi önskade 
förmedla, försvann upplevelsen av stöd och skapade ilska (Carroll, 2007). De beskrev 
även att sjuksköterskor informerade med svårt språk, vilket upplevdes otryggt i 
omvårdnaden när personer med trakeostomi inte förstod (Freeman-Sanderson et al., 
2018). Att personal valde att avlägga tid för att försöka förstå vad personer med 
trakeostomi önskade förmedla upplevdes värdefullt och relationen till personalen 
stärktes. Personer upplevde sig betydelsefulla och jämbördiga med 
omvårdnadspersonal när de blev delaktiga i beslut om hur deras liv med trakeostomi 
skulle utformas (Dyrstad et al., 2012). Personer upplevde att omvårdnaden 
genomgående var ändamålsenlig, men beskrev otrygghet i att det även förekom 
okunskap hos omvårdnadspersonal i rutiner för omläggning av trakeostomin (Rogers 
et al., 2016). Omläggning samt rengöring av trakealkanylen och stomat var en 
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betydelsefull daglig aktivitet och upplevdes viktig för att den minimerar risken för 
infektioner och underhålla andningsförmågan (Wrapson et al., 2017). 
 
Det ansågs viktigt för personer med trakeostomi att erhålla undervisning i skötsel av 
trakeostomin och hantering av utrustning för upplevelsen av stöd (Carroll, 2007; 
Rogers et al., 2016). Efter undervisning föredrog personer att genomföra momenten 
självständigt, vilket skapade upplevelse av självständighet (Wrapson et al., 2017). 
Personer beskrev upplevelse av smärta (Sherlock et al., 2009), rädsla och obehag vid 
rensugning av trakealkanylen (Rogers et al., 2016; Sherlock et al., 2009), och att 
momentet var en läskig och hemsk upplevelse. Rensugning av luftväg upplevdes vara 
den största utmaningen i erhållandet av trakeostomi (Rogers et al., 2016), och 
momentet bringade känslor av panik. Initialt upplevde personer med trakeostomi 
hjälplöshet vid rensugning av luftväg, men det hanterades bättre av dem efter tid 
(Rogers et al., 2016; Sherlock et al., 2009). Att självständigt genomföra rensugning av 
trakealkanylen beskrevs med upplevelse av oro och rädsla hos personer med 
trakeostomi. Samtidigt fanns upplevelsen att inte vilja besvära omvårdnadspersonal 
upprepade gånger, det skapade känsla av att vara en belastning för vården (Rogers et 
al., 2016).  
 
 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att studera syftet med objektivitet tillämpades induktiv design i 
litteraturöversikten för att möjliggöra nära beskrivning av personers upplevelse av 
trakeostomi i resultatet. Dock krävs det kunskap om det valda området för att skapa 
ett syfte vilket innebär att det inte går att vara fullständigt objektiv (Priebe & 
Landström, 2017). Kvalitativ metod valdes eftersom syftet var att fånga upplevelsen av 
att leva med en trakeostomi. Enligt Forsberg och Wengström (2016) möjliggör 
kvalitativ metod för individer att beskriva individuella upplevelser där känslor och 
tankar inkluderas. Det skapar förutsättningar att delge unika berättelser för läsaren 
(Forsberg & Wengström, 2016). Valt syfte har ett brett spektrum eftersom det finns 
många aspekter i att leva. Att undersöka vilka upplevelser som uppkommer i livet med 
trakeostomi kan därför anses riskera bli spretigt, men också omfattande, vilket kan ses 
som en svaghet för risk för bristande kvalitet i arbetet. Dock fanns inte möjligheten att 
snäva syftet eftersom det vetenskapliga utbudet var fattigt.  

Alternativt sätt att besvara studiens syfte hade varit att göra en studie där information 
om verkligheten samlas in genom exempelvis intervjuer direkt från primärkällan 
(Priebe & Landström, 2017). Dock är intervjustudier tidskrävande, vilket valdes bort 
på grund av begränsad tidsram.  

Utifrån syftet användes ämnesord och sökord i kombination för att precisera och 
avgränsa sökningarna. En styrka i litteratursökningen var att stöd och råd erhölls av 
universitetets bibliotekarie för utformning av adekvata sökningar i utvalda databaser 
(Rosén, 2017). Fritextsökning samt specialiserad sökning användes via databaserna. 
Karlsson (2017) skriver att specialiserad sökning innebär en mer noggrann och 
avancerad sökning. Den booleska termen NOT användes för att exkludera (Karlsson, 
2017) child* och intensive care unit, för att rikta sökningen mot syftet. Initialt 
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begränsades artikelsökningarna från år 2009 och framåt då tio år gammal forskning 
fortfarande anses användbar. Dock genererades få resultat och därför utökades 
begränsningen till år 2005, vilket genererade ytterligare resultat. Mårtensson och 
Fridlund (2017) menar att äldre forskning i sinom tid utgår och ersätts av ny kunskap. 
Det kan därför ses som en svaghet att äldre artiklar till resultatet inkluderades. Trots 
hälso- och sjukvårdens utveckling inom valt område, har upplevelse av begränsningar, 
beroende och anpassningar i vardagen sannolikt inte förändrats från år 2005 till idag. 
Ytterligare försök för att få fler resultatartiklar gjordes genom att välja två medicinska 
diagnoser där trakeostomi är vanligt förekommande, vilket genererade i en artikel.  

Artikelsökningarna gjordes i databaserna Cinahl, Medline samt Primo. Att söka i flera 
databaser anses stärka trovärdigheten och skapa förutsättningar att finna relevanta 
artiklar (Henricson, 2017). Svårigheter under artikelsökningarna var att få fram 
artiklar som inte behandlade personer på intensivvård eller barn. Till 
litteraturöversiktens resultat valdes först nio artiklar ut som svarade mot syftet, varav 
en exkluderades på grund av att den inte blev godkänd i 
kvalitetsgranskningsprotokollet. Initialt i utformningen av litteraturöversikten var 
syftet att belysa allmänsjuksköterskans upplevelser av att vårda personer med 
trakeostomi. Efter flera artikelsökningar visade det sig svårt att finna kvalitativa 
artiklar för detta syfte. Det genererade i att syftet korrigerades till nuvarande 
perspektiv, vilket gav fler artiklar till resultatet. Till arbetet erhölls därför åtta 
resultatartiklar, vilket kan bedöms vara en svaghet eftersom resultatet riskerar att bli 
otillräckligt. Omfattande sökningar genomfördes och resultatet blev de presenterade 
åtta artiklarna, inom någorlunda modern forskning och som svarar mot syftet, vilket 
anses vara en styrka. Axelsson (2012) menar att i kvalitativ forskning är det lämpligare 
med en välgjord litteraturstudie bestående av färre artiklar än en studie med fler 
artiklar som kanske inte är relevanta. 

Pålitlighet, bekräftelsebarhet, trovärdighet och överförbarhet är indikationer för att 
forskningsarbetet erhåller en god vetenskaplig kvalitet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
Samtliga resultatartiklar prövades i kvalitetsgranskningsprotokollet och blev 
godkända, vilket stärker litteraturöversiktens pålitlighet. Med stöd av Fribergs erkända 
modell för dataanalys av resultat för uppsats på kandidatnivå, stärks pålitligheten 
ytterligare i arbetet (Friberg, 2017). Samtliga resultatartiklar lästes individuellt 
upprepade gånger och utvalda utsagor diskuterades gemensamt, vilket anses vara en 
styrka. På så vis möjliggjordes samförståelse i tolkning och översättning av materialet, 
vilket kvalitetssäkrade resultatet. Att litteraturöversikten genomfördes av två personer 
var till fördel för att det skapade förutsättning för djupgående diskussioner 
kontinuerligt under analysen, samt uppmärksammade eventuellt förbisedda delar i 
materialet vilket då kunde adderas till. Genom att analysprocessen är tydligt beskriven 
i arbetet ökar bekräftelsebarheten (Mårtensson & Fridlund, 2017). Carlsson (2012) 
menar att antalet granskare av artiklarna har en positiv påverkan för 
litteraturöversiktens trovärdighet. Som stöd i arbetet av litteraturöversikten för att 
stärka trovärdigheten har fem fysiska handledningstillfällen genomförts där tilldelad 
handledare samt medstudenter medverkat och bidragit med konstruktiv kritik 
(Henricsson, 2017). Ytterligare stärks trovärdigheten genom att föra diskussion med 
oberoende vänner och kollegor som kan med kritisk blick granska arbetet vilket stärker 
kvaliteten (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

En styrka i arbetet är att medvetenhet existerade kring förförståelse, vilket även 
presenteras för läsare. Genom att presentera förförståelsen för läsare och hur 
förförståelsen eventuellt har påverkat datainsamlingen och dataanalysen ökar 
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pålitligheten i arbetet. I vilken omfattning kvalitativa resultat kan överföras till andra 
situationer och grupper benämns som överförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
Litteraturöversiktens resultat är sannolikt överförbart på majoriteten av personer med 
trakeostomi internationellt. Upplevelsen av exempelvis begränsningar vid samtal och 
rädsla för att inte få luft kan antas vara densamma hos personer oavsett nationalitet. 
Överförbarhet kan eventuellt finnas gentemot personer som drabbats av ohälsa och 
resulterat i svårigheter att göra sig förstådd och upplevelse av fångenskap i den egna 
kroppen, exempelvis vid stroke med afasi och tillstånd av förlamning. Möjligtvis finns 
liknande upplevelser hos personer som genomgått laryngektomi med erhållen 
artificiell luftväg postoperativt. Alla resultatartiklarna inkluderar både män och 
kvinnor, vilket anses vara en styrka eftersom de subjektiva upplevelserna är 
applicerbara på båda könen.  

Risk för feltolkning vid översättning från engelska till svenska föreligger vid 
utformning av litteraturöversikter och kan ur ett etiskt perspektiv vara negativt. Även 
bristande metodisk kunskap i vetenskapligt forskningsarbete och granskning av 
vetenskapliga artiklar påverkar de etiska förhållningssättet negativt (Kjellström, 2017). 
Därför kan det anses vara en svaghet i arbetet att det var första gången för författarna 
att skriva en uppsats på kandidatnivå, samt att modersmålet inte är engelska. Det 
upplevdes svårt att tolka innebörden av texter i resultatartiklarna eftersom svenska och 
engelska ord inte alltid överensstämde i betydelse. Exempelvis benämns både 
svenskans upplevelser och erfarenheter med experience i engelska språket, vilket 
krävde noggrannhet i tolkningen av den engelska texten till resultatet. Arbetet hänvisar 
till personer i resultatet och enligt Kjellström (2017) anses det vara en styrka eftersom 
det är en neutral benämning utan hierarkisk innebörd och syftar både till personer 
inom hälso- och sjukvård, samt dem utanför.  
 
 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att leva med trakeostomi medförde olika upplevelser och 
känslor. Erhållna huvudfynd är upplevelser av kommunikationssvårigheter och att 
inte förmå förmedla sig, vikten av stöd från sin omgivning från närstående, kunskap 
hos omvårdnadspersonal samt att vara delaktig och få undervisning i skötsel av 
trakeostomin. Presenterade huvudfynd kommer vidare att diskuteras i relation till 
annan litteratur och vald teoretisk förankring.  

I litteraturöversiktens resultat belyste personer med trakeostomi att integriteten 
upplevdes hotad genom kommunikationssvårigheter och oförmåga att förmedla sin 
mening, samt fatta egna beslut. Liknande upplevelser framkommer även i studier av 
Donnelly och Wiechula (2005), Karlsson, Bergbom och Forsberg (2011) samt Tolotti 
et al. (2018). De beskrivna upplevelserna kan antas logiska då Rowland och McDonald 
(2009) menar att verbal kommunikation är den främsta metoden för att förmedla 
känslor och personliga behov. Vidare menar Flinterud och Andershed (2015) att 
kommunikation är en integrerad del av det dagliga livet, något de flesta människor tar 
för givet. Enligt Hälso-och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30) ska personers 
integritet och självbestämmande alltid respekteras. Därav tillgodoses personers behov 
av trygghet, vilket delar av litteraturöversiktens resultat visar strider mot HSL (SFS 
2017:30). I resultatet beskrev personer med trakeostomi att omvårdnadspersonal 
saknade förståelse för dem, och tog inte tid att försöka förstå personer med 
kommunikationssvårigheter. Van der Cingel et al. (2016) belyser att visat intresse, att 
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ge uppmärksamhet och bekräfta vårdsökande personers känslor är viktiga aspekter i 
en god relation, som i sig är viktig för personcentrerad vård. Risk föreligger att en ond 
spiral skapas när personer med trakeostomi upplever hotad integritet och uteblivet 
stöd, genom att faktorerna påverkar relationen till personal negativt, som försämrar 
förutsättningen för personcentrerad vård. Oförmågan att kommunicera tillräckligt för 
att upprätthålla total integritet kan tolkas likt en motgång. Enligt Lazarus och Folkman 
(1984) kan motgångar överkommas med hjälp av probleminriktad copingstrategier för 
att minska stress. Att använda sig av kommunikationshjälpmedel kan antas 
representera probleminriktad coping för att överkomma motgång (Lazarus & 
Folkman, 1984).  

Det förekom i litteraturöversiktens resultat att kommunikationshjälpmedel upplevdes 
begränsande. I studien av Tolotti et al. (2018) synliggjordes liknande upplevelser där 
personer med trakeostomi uttryckte förvåning över hur svårt det var att förmedla sig 
med hjälp av kommunikationshjälpmedel, vilket skapade oro och frustration. 
Användning av förgjorda bilder som hjälpmedel vid utebliven talförmåga beskrevs i 
studien av Dobbins et al. (2005) vara otillräckligt, pinsamt och löjligt. Upplevelser av 
kommunikationshjälpmedel som begränsande och otillräckligt kan antas bero på att 
vald copingstrategi inte var tillfredsställande eller att hjälpmedlet inte var individuellt 
anpassad. Genom att utröna vilket kommunikationshjälpmedel som passar 
vårdsökande persons behov erbjuds personcentrerad vård och stöd till personens 
förmåga att använda copingstrategier. 

Witt, Elwyn, Wood och Brain (2012) menar att vårdsökande person kan välja en eller 
flera copingstrategier för att hantera motgång. Strategierna kan förekomma i samtidig 
kombination genom att exempelvis få stöd och information av sociala kontakter, 
samtidigt som det utger emotionellt stöd. Det är ett exempel på kombination av 
Lazarus och Folkmans (1984) teori om probleminriktad och emotionellt inriktad 
coping. Att kombinera dessa strategier framkom i litteraturöversiktens resultat 
eftersom personer med trakeostomi uppgav att de föredrog att kommunicera med 
närstående vid kommunikationssvårigheter. Det kan då antas att personer med 
trakeostomi använde sig av probleminriktad coping genom att strategiskt välja att 
kommunicera med närstående, samtidigt erhöll de emotionellt stöd vilket kan 
representera emotionellt inriktad coping. Witt et al. (2012) menar att copingstrategier 
kan komma att förändras under tiden utefter förändrade behov. Det kan innebära att 
sjuksköterskan har en avgörande roll i att stödja personer med trakeostomi att finna 
sätt för att kommunikationen ska upplevas tillfredsställande. Det kan ske genom att 
erbjuda och möjliggöra för olika metoder att kommunicera på. På så vis värnar 
sjuksköterskan om fullständig integritet hos personen och minskar därmed upplevt 
hot.  

Det framkom i resultatet att personer med trakeostomi beskrev acceptans och 
förståelse att trakeostomin var livsavgörande för hälsan, ett nödvändigt ont. Att 
resonera likt detta kan enligt Lazarus och Folkman (1984) tolkas likt en form av coping. 
De menar att acceptans är en emotionellt inriktad coping genom att personen 
accepterar att det som orsakar stress inte går att förändra. Acceptans har visat sig vara 
ett avgörande stöd vid sjukdom (Lazarus & Folkman, 1984). Genom att personer med 
trakeostomi förändrar attityden och tankemönstret med att förstå nödvändigheten i 
situationen kan acceptans skapas, vilket kan underlättar situationen.  
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I resultatet framkom det att personer med trakeostomi föredrog att genomföra skötsel 
och åtgärder för trakeostomin självständigt efter erhållande av undervisning. Det 
ökade personernas upplevelse av självständighet, känsla av kontroll och delaktighet. 
Vikten av delaktighet är enligt McCance, McCornmack och Dewing (2011) en 
betydande aspekt eftersom det skapar förutsättningar för personcentrerad 
omvårdnad, där god undervisning spelar en roll. Genom att tillåta sig erhålla 
undervisning i skötsel av trakeostomin förskaffar sig även personer strategier och 
kunskap för att lösa eventuella hinder. Det är enligt Lazarus och Folkman (1984) 
probleminriktad copingstrategi, där förmågan att hantera en situation för att 
överkomma ett hinder minskar upplevelsen av stress. Probleminriktad coping används 
när personer upplever sig besitta tillräcklig kapacitet att övervinna hindret (Lazarus & 
Folkman, 1984). Det tycks vara väsentligt att personer med trakeostomi blir 
undervisade, i exempelvis hantering av sin luftväg, för att de ska uppleva besitta 
tillräcklig egen kapacitet att övervinna ett hinder, exempelvis förekomst av sekret i 
trakealkanylen. Upplevelsen av tillräcklig kunskap genom undervisning resulterade i 
känsla av kontroll enligt resultatet, vilken kan antas generera upplevelse av trygghet. 
Walton (2013) menar att anpassad undervisning utefter vårdsökande persons nivå, 
önskemål och behov är att arbeta personcentrerat.  
 
Nunstedt, Rudolfsson, Alsén och Pennbrant (2017) menar för att vårdsökande 
personer ska tillhandahålla god undervisning av sjuksköterskan behövs efterforskning 
genomföras i vårdsökande persons förståelse och syn om sin sjukdom. Genom dialog 
mellan sjuksköterskan och den vårdsökande personen kan detta eftersträvas varefter 
sjuksköterskan erbjuder individanpassad undervisning utifrån vårdsökande personers 
förståelse, önskemål och behov (Nunstedt et al., 2017). Detta är även en skyldighet 
enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (SSF, 2017), baserat på de sex 
kärnkompetenserna (Andersson, 2013), samt Patientlagen (SFS 2014:821). 
Vårdsökande personers vilja att genomföra egna åtgärder ökar vid god undervisning 
(Annells, O’Neill, & Flowers, 2008; Latimer, Chaboyer, & Gillespie, 2014), och god 
undervisning bedöms vara en central komponent i eftersträvan av följsamhet i 
egenvård (Lavery, La Fontaine, & Kim, 2013). Sjuksköterskans kunskap påverkar 
undervisningen för vårdsökande personer enligt Van Hecke, Grypdonck, Beele, De 
Bacquer och Defloor (2009) i en positiv trend, där adekvat kunskap ökar upplevelsen 
av god undervisning för vårdsökande personer. 
 
I litteraturöversiktens resultat framkom det att personer med trakeostomi upplevde 
otrygghet när omvårdnadspersonal inte besatt adekvat kunskap. Det bekräftar även 
studien av Lovink, Kars, De Man-van Ginkel (2015) som beskrev att personer med 
behov av hemodialys uppgav vikten av omvårdnadspersonalens kunskap och 
erfarenheter kring behandlingen. Personerna beskrev att de kände sig säkra när 
sjuksköterskan besatt kunskap i rutiner för hantering av hemodialys (Lovink et al., 
2015). Donnelly och Wiechula (2005) och Van der Cingel et al. (2016) menar att god 
relation mellan vårdtagare och omvårdnadspersonal skapas genom förtroende och 
kompetens. Socialstyrelsen (2015) belyser vikten av att personer är beroende av 
omvårdnadspersonalens kompetens och beslut för att möjliggöra personers 
delaktighet och framhäva självbestämmande. Det kan då enligt litteraturen föreligga 
problem i undervisningen för personer med trakeostomi i och med eventuell okunskap 
hos omvårdnadspersonal. Inte heller ges fullständiga möjligheter till att personer kan 
förskaffa sig copingstrategier att på egen hand överkomma eventuella hinder, 
exempelvis rensugning av luftväg. 
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I motsats framkom det i resultatet att personer med trakeostomi beskrev upplevelsen 
av rädsla att genomföra skötsel och åtgärder självständigt. Liknande upplevelse 
framkom i andra patientgrupper i en studie gjord av Lovink et al. (2015) där personer 
med hemodialys inte önskade genomföra momenten självständigt på grund av de inte 
upplevde sig kapabla, vilket ingav rädsla att göra fel. Det kan antas att rädslan är 
grundad i osäkerhet, vilket kan vara ett resultat av bristfällig undervisning. Att inte 
uppleva tillräcklig kapacitet att hantera eller genomföra ett moment kan tolkas enligt 
Lazarus och Folkman (1984) som utebliven copingstrategi och skapa stress. Trots 
rädslan för att genomföra åtgärder och moment självständigt framkom det i resultatet 
att personer med trakeostomi beskrev att de inte önskade besvära 
omvårdnadspersonal. I en studie av Foley, Timonen och Hardiman (2016) framkom 
det liknande resultat. Personer med ALS beskrev känslor av att vara till besvär och 
uppleva sig likt en börda, på grund av att ständigt vara beroende av stöd från sin 
omgivning. Upplevelsen av att vara en börda beskrevs med skuldkänslor och sorg över 
att kräva tid från sin omgivning när en situation uppstod som personerna med ALS 
behövde hjälp med (Foley et al., 2016). Detta kan misstänkas vara en faktor som 
påverkade personer med trakeostomi att inte våga ”ringa” på omvårdnadspersonal när 
behov av stöd uppstod, eftersom de upplevde att de upptog onödig tid från personalen. 
 
I litteraturöversiktens resultat framkom att personer beskrev att de upplevde sig 
beroende av stöd från närstående vid praktiska moment. Det framgick inte huruvida 
personer med trakeostomi beskrev det ur en positiv självklar bemärkelse eller likt 
något negativt och stressande. I studien av Foley et al. (2016) uttryckte personer med 
ALS att trots upplevelser av att vara en börda för sin omgivning var de trygga och lugna 
i vetskapen om att de alltid kommer att erhålla omgivningens stöd. Det bekräftar 
Thoits (2010) i sin studie som menar att upplevelsen av socialt stöd har positiv 
inverkan på stress hos personer. Det kan alltså innebära för personer med trakeostomi 
reducering av eventuell stress genom att erhålla praktiskt stöd i vardagen av 
närstående, genom exempelvis transportering med bil. Enligt Lazarus och Folkman 
(1984) är copingstrategier att acceptera situationen, omvärdera och förändra 
upplevelsen, samt finna positiv mening, vilket kan urskiljas i rådande situation. Att 
acceptera behov av praktisk hjälp, omvärdera upplevelsen av att vara en börda och se 
det positiva i stödet kan resultera i att det inte upplevs med negativa känslor. Istället 
skapas ett lugn hos personer med trakeostomi och reducering av stress.  
 
 
 

Slutsatser 

Litteraturöversikten visar att personer med trakeostomi upplever begränsningar och 
förändringar i såväl mötet med andra och vardagen, vilket beskrevs med sorg och 
isolering. Det nya livet med trakeostomi för med sig behov av anpassning och stöd från 
sin omgivning. Att finna nya sätt att förmedla sig upplevdes frustrerande och skapade 
osäkerhet i fall mottagaren skulle förstå, eller ta sig tid att försöka förstå. Erhållandet 
av trakeostomi beskrevs likt att vara en fånge i sin egen kropp, där rädsla för att kvävas 
påverkade deras tillvaro. Genom copingstrategier kan personer med trakeostomi 
hantera den förändrade livssituationen. Det blir därför viktigt att sjuksköterskan i 
mötet med dessa personer utrönar deras strategier för att stödja personer i deras egna 
hanteringsförmåga, eller eventuellt stödja dem i att finna nya strategier om behov 
finns.  
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Kliniska implikationer 

Efter sammanställning av personers upplevelser av att leva med trakeostomi kan 
litteraturöversikten bidra till mer ändamålsenlig omvårdnad för personerna. 
Litteraturöversikten kan ge stöd för sjuksköterskor, likväl övrig omvårdnadspersonal, 
i bemötande och förmåga att tillgodose personers behov, samt att skapa en hanterbar 
tillvaro genom att stödja personers copingstrategier. Resultatet belyser vikten av att 
personer med trakeostomi behöver uppleva tillförlitlighet gentemot sjuksköterskor vid 
stöd i omvårdnaden. Genom att vara tålmodig vid kommunikationssvårigheter, läsa in 
sig på evidens, forskning och rekommenderad skötsel och hantering av trakeostomin 
kan personerna uppleva tillit och trygghet. Samtidigt arbetar även sjuksköterskan för 
god och säker vård. För att möjliggöra att läsa in sig på rekommendationer och evidens, 
via exempelvis arbetsbeskrivningar, och vara tålmodig vid 
kommunikationssvårigheter, behöver det finnas tid under arbetspasset. Rådande 
arbetsmiljö, exempelvis hög vårdtyngd och/eller personalbrist, kan påverka tiden 
negativt. Resultatet blir eventuellt oförmåga att hinna läsa in sig på 
arbetsbeskrivningar, eller att erhålla tid att stanna tills personen med trakeostomi 
förmedlat sin mening. En vårdenhet kan därför behöva bedöma arbetsmiljön genom 
att i samråd med omvårdnadspersonal diskutera fram hur omhändertagandet av 
personer med trakeostomi säkerställs och genererar i trygg vård. Tydliga, 
evidensbaserade arbetsbeskrivningar bör finnas lättgängligt på vårdenheten och 
beroende av behov hos personen med trakeostomi bör personalbehovet anpassas.  
 

Förslag till fortsatt forskning 

Allt fler trakeotomier genomförs idag, där trakeostomi som resultat både kan bli 
temporärt och permanent. Personer med trakeostomi syns därför mer frekvent på 
allmänna vårdavdelningar, kommunala verksamheter och ute i samhället. Ytterligare 
forskning om personers upplevelser och erfarenheter av att leva med trakeostomi kan 
bidra till ökad förståelse för dem och generera i förbättrad omvårdnad och bemötande. 
Samtidigt belyses vikten av att sjuksköterskan arbetar utifrån 
kompetensbeskrivningen för att möta komplexiteten hos personer med trakeostomi. 
Forskning om allmänsjuksköterskors upplevelser eller erfarenheter av att vårda 
personer med trakeostomi var limiterat i använda databaser. Det perspektivet kan 
bidra till ökad förståelse för omfattningen av omvårdnadsarbetet, behov av kunskap 
och vilket personalbehov det kräver. Både vårdsökande personer och sjuksköterskans 
perspektiv bidrar med kunskap om hur god och säker vård erbjuds till samhället. Att 
utforska närståendes perspektiv av att leva tillsammans med en person med 
trakeostomi kan generera i förståelse för hur vardagen blir för dem. Sannolikt upplevs 
exempelvis förändringar och behov av anpassning i vardagen för närstående till 
personer med trakeostomi.  
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intervju, en svars 
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Sherlock, Z. 
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C., 2009, 
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intervjustudie. 
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N., 
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long-term 
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