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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Personer med trakeostomi andas genom en trakealkanyl som läggs in i trakea via ett hål i 

halsen. Hålet kallas stoma och åstadkoms med ett snitt i halsen in till luftstrupen, 

trakeotomi. Trakeostomi innebär att artificiell luftväg är etablerad och detta kan vara 

nödvändigt vid allvarliga och vissa långvariga former av andningssvikt som beror på att 

personen inte klarar att hålla fri luftväg. Några av de vanligaste orsakerna till att ha 

permanent eller långvarig trakeostomi är komplikationer efter stroke, polio, 

ryggmärgsskada, tumör i larynx, tungan, farynx eller trakea, astma, andra neuromuskulära 

sjukdomar eller infektion. En individ som lever med långtidstrakeostomi behöver kunna 

hantera de fysiska och psykologiska konsekvenser som uppstår i det dagliga livet. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva enskilda personers erfarenheter av att leva med 

långtidstrakeostomi. 

 

Metod 

Kvalitativa intevjuer valdes som metod för att besvara föreliggande studies syfte. Sju 

personer med långtidstrakeostomi och som uppfyllde urvalskriterierna intervjuades.  

 

Resultat 

Samtliga respondenter hade anpassat sitt dagliga liv i och med att de hade permanenta 

trakeostomier. Vissa aktiviteter som innan trakeostomin utgjorde det dagliga livet fick 

väljas bort, andra anpassas så att de gick att utföra med trakeostomi. Anpassningar som 

gjordes berodde till största delen på grundorsaken till trakeostomin. Att få adekvat 

utbildning om trakeostomin och att lära sig hantera den beskrevs som viktigt för känslan av 

trygghet och för ett ökat självförtroende. Samtliga personer i studien har upplevt att 

omgivningen tittar på trakeostomin men inte frågar om den. Fler än hälften har på grund av 

detta valt att dölja sin trakeostomi. 

 

Slutsats 

För personerna i studien är det grundsjukdomen som i första hand styr förmågan till 

anpassning, inte trakeostomin. Detta har gett ett motsägelsefullt resultat som kan förklaras 

med att personerna därför upplevde situationer och begränsningar på olika sätt. Det som 

upplevdes som positivt för någon kunde vara negativt för någon annan. Gemensamt för 

samtliga respondenter är att de valt att acceptera sin trakeostomi (emotionell coping) och 

att de i sitt dagliga liv hittat sätt att lösa praktiska problem som uppstått (probleminriktad 

coping). Viktigt för förståelsen för människor som lever med långtidstrakeostomi är att 

komma ihåg att varje individ har egna upplevelser. 

 

Nyckelord: Trakeostomi, långtidstrakeostomi, dagligt liv, upplevelser, erfarenheter. 
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BAKGRUND  

 

Trakeostomi innebär etablerande av artificiell luftväg via halsen. Detta kan vara 

nödvändigt vid allvarliga och vissa långvariga former av andningssvikt som beror på att 

personen inte klarar att hålla fria luftvägar. Personer med trakeostomi andas genom en 

trakealkanyl som läggs in i trakea via ett hål i halsen. Detta hål kallas stoma och åstadkoms 

med ett snitt i halsen in till luftstrupen, trakeotomi (Almås, Stubberud & Grönseth, 2011). 

Defintion för långtidstrakeostomi är att ha trakeostomi i sex månader eller mer, enligt 

Addenbrooke’s NHS Trust (Matta & Russell, 2004). Människan har enligt Maslows (1954) 

teorier förutom basala kroppsliga behov även behov av trygghet, samhörighet och kärlek, 

självkänsla och självföverkligande. En persons generella hälsa, psykiska välbefinnande, val 

av livsstil och relationer har visat sig påverkas av att leva med långtidstrakeostomi (Mason, 

Murthy, Foster & Bradley, 1992; Serra, 2000) varför detta är intressant att studera. 

 

Historik 

Ordet trakeotomi kommer från grekiskan och betyder ”jag skär upp trakea” (Frost, 1976). 

Det är ett av de äldsta beskrivna kirurgiska ingrepp som finns. Trakeotomi anses ha 

praktiserats redan i det gamla Egypten och finns även beskrivet i den hinduiska medicinska 

skriften Rig Veda (Stock, 1987). Trakeotomin har gått genom olika faser från att behandla 

övre luftvägshinder till att i början av 1950-talet i Skandinavien gå in i en fas i samband 

med polioepidemin. Då trakeotomerades patienter i större utsträckning av andra orsaker än 

obstruktion i övre luftvägen som exempelvis försvagad andningsmuskulatur. Före 

polioepedemin var difteri en vanlig indikation för trakeostomi (Borman & Davidson, 

1963). Under 1999 utfördes 562 trakeotomier i Sverige och under 2009 utfördes 1563 

(Socialstyrelsen statistikdatabas, 2011). 

 

Trakeotomi 

Planerad trakeotomi utförs bedside på intensivvårdsavdelning (utan att patienten behöver 

flyttas från sin säng eller sal) eller kirurgiskt på operationssal (Almås et al., 2011). 

Trakeotomi innebär det snitt som läggs i halsen för att skapa ett stoma, ett hål in till trakea, 

luftstrupen. Med trakeostomi menas att en trakealkanyl läggs in stomat i halsen och 

fortsätter en bit ned i trakea i syfte att säkra fria luftvägar. Två tekniker används, kirurgisk 

teknik och perkutan dilatationsteknik (Almås et al., 2011). Då ingreppet görs på 

intensivvårdsavdelning väljer man oftast perkutan dilatationsteknik för att undvika att 

flytta på patienten (Matta & Russell, 2004). Detta ingrepp har visat sig vara en säker metod 

och innebär få komplikationer (Kornblith et al., 2011; Meininger, Walcher  & Byhahn, 

2011). Perkutan dilatationsteknik utförs oftast på intensivvårdsavdelning där patienten inte 

klarar att hålla fri luftväg och/eller behöver respiratorvård. Ingreppet utförs bedside under 

lätt narkos, oftast av anestesi- eller intensivvårdsläkare (Matta & Russell, 2004). Patienten 

får en tunn ledare införd mellan första och andra trakealringen och därefter vidgas 

öppningen med hjälp av en dilator. Kanylen träs därefter över ledaren och förs på plats i 

luftstrupen (Almås et al., 2011). Att trakeotomera en patient bedside är billigare och en 

minst lika säker metod som den kirurgiska (Engels, Bagshaw, Meier, Brindley, 2009). 

 

Den kirurgiska trakeotomin utförs med steril metod i operationssal. Ett vertikalt snitt på 

cirka sex centimeter görs på framsidan av halsen i höjd med thyroidea, sköldkörteln. 

Snittet går genom muskler och vävnad tills man ser sköldkörteln (Matta & Russell, 2004). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Walcher%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Byhahn%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Engels%20PT%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Meier%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brindley%20PG%22%5BAuthor%5D
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Denna hålls åt sidan för att blottlägga trakealringarna. Ett ytterligare snitt läggs vertikalt 

mellan andra och tredje eller tredje och fjärde trakealringen. Därefter placeras trakealtuben 

i hålet, stomat. Anestesipersonalen mäter koldioxidhalten i utandningsluften, blodets 

syresättning och att trycket i i utandningsluften är acceptabelt. För att minska blödningen 

används diatermi, det vill säga blodkärl bränns. Det är här viktigt att suganordningen 

fungerar tillfredsställande, så att all gas sugs bort för att inte orsaka brännskador i 

luftvägarna. Den öppna vävnaden mellan skinnet och trakea sys ihop och kanylen fixeras 

med två till tre stygn på var sida om stomat. Denna fixering är nödvändig precis efter 

ingreppet, för att förhindra att kanylen trillar ut eller ska kunna tas bort. Det är viktigt att 

hela tiden hålla kanylen på plats innan fixeringen är klar. Efter fixering med stygn fästs ett 

band vid kanylens sidor och runt patientens hals (Matta & Russell, 2004). 

 

 

Det bör inte sitta hårdare än att ett finger kan kilas in emellan. Kanylen bör inte tas bort 

förrän en passage formats mellan huden och trakea, vilket normalt tar 48-72 timmar. Om 

kanylen fungerar är det bra att vänta fem dagar innan byte av kanyl (Matta & Russell, 

2004). 

 

Trakeostomi 

Fördelar med trakeostomi 

Det finns flera fördelar med trakeostomi jämfört med intubation genom näsa eller mun, 

som är vanligt vid olika sjukdomstillstånd där en kontrollerad andning behövs. Dessa 

fördelar kan vara förmåga att kommunicera, möjlighet att äta och dricka, större 

rörelsefrihet, upphörda kräkreflexer, möjlighet till tal samt minskat obehag för patienten 

(Almås et al., 2011). Marchese, Corrado, Scala, Corrao och Ambrosino (2010) beskriver i 

en studie att den ökade prevalensen av trakeostomi beror på flera olika anledningar; 

tillgång till enklare bedside procedurer, behovet av mindre sedering jämfört med 

endotrakeal intubation, en snabbare och enklare avvänjningsprocess samt kortare vårdtid 

på intensivvårdsavdelning. Studier visar även att trakestomerade patienter, i synnerhet 

patienter utsatta för trauma, behöver färre dagar med mekanisk ventilation än de som är 

intuberade. Detta beror på den minskade volymen av dead space. Även skador på larynx 

undviks och det är lättare att suga de nedre luftvägarna (Matta & Russell, 2004). Detta 

faktum leder i sin tur till minskad förekomst av ventilator associerad penumoni (Jaeger, 

Littlewood & Durbin, 2002). 

 

Orsaker till trakestomi 

Några av de vanligaste orsakerna till att ha permanent eller långvarig trakeostomi finns 

inom patientgruppen med komplikationer efter stroke, polio, ryggmärgsskada, tumör i 

larynx, tungan, farynx eller trakea, astma, andra neuromuskulära sjukdomar eller infektion 

(Björling et al., 2006; Lewarski, 2005). Komplikationerna kan exempelvis vara ökad 

aspirationsrisk, andningssvårigheter, svalgpares, försvagade hostreflexer, försvagad 

andningsmuskulatur samt problem med retention av bronkialslem (Scott & Epstein, 2005). 

Cancertumör i de övre luftvägarna som behandlats med strålning eller kirugiskt, kan ge 

bestående skada och vara orsak till att få trakeostomi (Matta & Russel, 2004). Andra 

orsaker kan vara infektion som akut epiglottit eller difteri, medvetandesänkning eller en 

medfödd missbildning som gett upphov till ett mekaniskt hinder, exempelvis trakealstenos. 

Även trauma orsakat av knivhugg, skottskada eller inhalation av toxiska ämnen eller 

skador efter intubation kan leda till behov av trakeostomi (Matta & Russel, 2004; Björling 

et al., 2006; Narayanaswami, Bertorini, Pourmand & Horner, 2000).  
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Akut uppkomst av PCVM (paradoxical vocal cord motion disorder) leder i vissa fall till 

trakeostomi. Tillståndet innebär att stämbanden rör sig paradoxalt. Normalt sett öppnar sig 

stämbanden vid inandning och sluter sig vid utandning. Vid ovan nämnda tillstånd är 

rörelsemönstret bakvänt. Det innebär att en minskad mängd luft eller ingen luft alls tillåts 

passera ned till lungorna med andningssvikt som följd. Orsaken till PVCM är inte känt 

men det finns ett flertal teorier som föreslår både fysiologiska och psykologiska faktorer 

samt emotionell stress. Exempel på fysiologiska faktorer är inflammation (exempelvis 

orsakad av rök, damm, luftföroreningar eller gaser) reflux tillstånd, påverkan på centrala 

nervsystemet och virusinfektion efter endotrakeal intubation. Tillståndet kan vara 

intermittent eller kroniskt (Ibrahim, Gheriani, Almohamed & Raza, 2007). 

 

Neuromuskulära sjukdomar 

De flesta neuromuskulära sjukdomar som amyotrofisk lateral skleros (ALS), 

muskeldystrofi, muskelatrofi, polio, multipel skleros (MS) och myastena gravis 

kännetecknas av fortskridande försvagning av muskulatur. Exempelvis olika typer av 

muskeldystrofier har olika snabbt förlopp och grad av symtom. Till följd av dessa 

sjukdomar kan problem som sväljsvårigheter och försvagning av andningsmuskulaturen 

uppstå. Reduktion av styrkan i inandningsmuskulaturen, ineffektiv alveolär ventilation och 

svaga utandningsmuskler leder till svårigheter att få upp sekret och till respiratorisk 

insufficiens. Slutligen riskerar patienten att dö i andningssvikt eller andra livshotande 

problem (Ambrosino, Carpenè & Gherardi, 2009). 

 

Polio är en virussjukdom som orsakas av poliovirus. För att skydda sig finns vaccin som 

effektivt har använts i barnvaccinprogrammet i Sverige sedan år 1965. Efter 1977 har inget 

fall rapporterats i Sverige. Polio kallas även barnförlamning och drabbade svenska barn 

och vuxna under första halvan av 1900-talet. Sjukdomen spreds epidemiskt och exempelvis 

1953 rapporterades ca 5000 fall. Viruset kommer i vissa fall ut i blodbanan och i ca en 

procent av fallen når viruset ryggmärgen och förstör motorneuronen. Symtomen är 

huvudvärk, kräkningar, illamående och i vissa fall förlamning som kan drabba både 

extremiteter och andningsmuskulatur. Vid påverkan på andningen ökar dödligheten och 

livsuppehållande åtgärder som respiratorbehandling kan vara avgörande för patientens liv. 

Det finns inget botemedel för sjukdomen utan behandlingen är symtomatisk 

(Smittskyddsinstitutet, 2011; Östlund, Wahlin, Sunnerhagen & Borg, 2008). Sena effekter 

eller så kallat post polio syndrom uppträder flera decennier efter den akuta infektionen som 

följs av period av neurologisk och funktionell stabilitet. Utmärkande är uppkomsten av nya 

fysiska symtom som muskelsvaghet, muskelatrofi (muskelförtvining), smärta och trötthet. 

Detta leder till minskad förmåga till egenvård, minskad rörlighet, och en inskräkning på 

individens fritid, yrkesliv och förmåga att sköta hemmet (Larsson Lund & Lexell, 2008). 

Mekanisk ventilation i hemmet exempelvis via mask eller trakeostomi är en brett 

accepterad åtgärd för människor med andningssvårigheter kopplade till neuromuskulära 

sjukdomar. Detta då det visat sig att ventilationsstöd leder till minskade besvär av 

symtomen samt ökad förväntad livslängd (Laub, Berg & Midgren, 2006). 

 

MS är en kronisk sjukdom som angriper det centrala nervsystemet. Många faktorer tyder 

på att sjukdomen är autoimmun och den skadar myelinet runt nervcellernas axoner. Hur 

individen påverkas beror på vilka nervceller som angrips och i vilken grad. 

Inflammationen bildar ärr på axonerna och MS betyder ”många ärr”. Den vanligaste 

formen av MS är skovvis, med det innebär att symtomen kommer i oförutsägbara 

intervaller med olika svårighetsgrader (Braley & Chervin, 2010).  
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Ett skov är ett symtom som håller i sig i mer än 24 timmar. Det kan gå såväl långa som 

korta perioder mellan skoven, ibland flera år. Vanligt förekommande symtom är 

känselstörningar, påverkan på synnerven och gångsvårigheter. Sekundär progressiv MS är 

en variant där symtomen gradvis ökar med eller utan skov och en allmän försämring av 

hälsan. Upplevelser av krampliknande förlamning i benen och en störd koordination i 

armar och ben är vanligt (Socialstyrelsen, 2007). I slutskedet av sjukdomen kan patienten, i 

kombination med att exempelvis blivit sängbunden, vara i behov av ventilationsstöd och 

trakeostomi på grund av komplikationer i lungor och andningsmuskulatur. Forskare är 

dock inte eniga i om patienter med MS eller andra sjukdommar i centrala nervsystemet är 

bäst hjälpta av denna typ av behandling eller hur framgångsrik den är (Pittock, 

Weinshenker & Wijdicks, 2004). 

 

Andningsfysiologi 

Kroppens respirationsförmåga håller vår inre miljö balanserad avseende halten av syre och 

koldioxid och därmed även pH. Via andetagen sker en kontinuerlig utvädring av koldioxid 

och upptag av nytt syre. Detta sker i alveolerna i lungorna. Andingsreflexen styrs av 

andningscentrum i förlängda märgen. Efter att särskilda kemoreceptorer, som finns i 

förlängda märgen, arteria carotis och aortabågen, registrerat förhöjd koldioxidhalt i blodet 

överförs nervimpulser till motoriska nervceller i ryggmärgen, och inandningsmuskulatur 

aktiveras. Inandningen startar med att brösthålan vidgas genom att de yttre 

interkostalmusklerna kontraherar och på så sätt lyfter revbenen. Vi ansträngd andning 

används även halsens muskler. Diafragma har en betydelsefull del i andningen, i vila står 

dess arbete för 60-75 procent av ventilationen. Vid utandningen pressas diafragman upp 

mot bukhålan och kontraktionen av interkostalmusklerna upphör, vilket gör att lungorna 

trycks ihop och lungvolymen minskar. Vid fysisk aktivitet är syreåtgången större vilket ger 

en snabbare andningsfrekvens som ställer högre krav på andningsapparaten. En 

förutsättning för andning är fri passage till och från lungorna, det vill säga fri luftväg. 

Luften passerar normalt från näsa och mun ner via luftstrupen. Blockeras denna väg av till 

exempel förlamad ihopfallen halsmuskulatur, svullna stämband eller en tumör kan luften 

inte passera och en alternativ luftväg behöver konstrueras (Bergbom & Nilsson, 2000).  

 

Människor med progressiv försvagning av musklerna generellt, blir även försvagade i 

andningsmuskulaturen. Det sker en gradvis förhöjning av koldioxidhalten i blodet till följd 

av svårigheten att ventiliera (Kang, 2006). Svaghet i diafragma och 

interkostalmuskulaturen ger även på sikt en minskad elasticitet och tänjbarhet i lungor och 

bröstkorg, vilket i förlängningen leder till lungkollaps (Park, Kang, Lee, Choi & Kim, 

2010).  

 

Trakealkanyler 

När stomat är etablerat hålls det uppe av en trakealkanyl som leder ned i trakea. Det finns 

kanyler med eller utan kuff. En kuff är en liten luftkudde som blåses upp till ett bestämt 

tryck då kanylen satts på plats för att förhindra aspiration och luftläckage. Trycket anpassas 

individuellt och mäts med en tryckmätare. En kanyl utan kuff tillåter luften att passera runt 

kanylen vid utandning. Ofta är kanylen försedd med en innerkanyl som underlättar 

rengörning och sugning (Björling, 2009). Innerkanylen regörs bäst med vatten och 

diskmedel (Björling et al., 2007) Valet av trakeostomikanyl görs oftast från början av den 

behandlande läkaren. Beslutet fattas på flera kliniska och tekniska grunder (Björling, 2009; 

Lewarski, 2005).  
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De kliniska faktorerna kan vara beroende på individens anatomiska förutsättningar, behov 

av ventilation via kanylen, behov av extra syrgas, möjlighet till aktiviteter och förflyttning 

samt material som möjliggör tal och nutrition. De tekniska faktorerna kan vara varumärke 

på kanylen som sjukhuset har upphandlat, typ av material i kanylen, diameter och längd, 

behov av kuff, fenestrering och innerkanyl, behov att kunna koppla ihop kanylen med 

andra delar som talventil eller respirator. En fenestrerad kanyl är försedd med ett större 

eller flera små hål, fenestreringar, i kanylens kurvatur. Detta tillåter luften att passera näsa 

och mun vid andning. Att fenestreringen är rätt placerad är avgörande för optimalt luftflöde 

(Björling, 2009; Lewarski, 2005). Innan plast användes för att tillverka trakealkanyler var 

silver det enda material som fanns att tillgå för personer med långtidstrakeostomi. 

Trakealkanylen kan numera även bestå av silikon och rostfritt rostfritt stål. Fortfarande 

håller en silverkanyl längre än en pvc-kanyl (Björling, 2009), även om det finns fall 

rapporterade där silverkanylen har korroderat (rostat) (Ayshford, Walsh & Proops, 1999).  

 

Svårigheter och komplikationer till följd av långtidstrakeostomi 

Vid trakeostomi är tal en av de funktioner som kan försvinna och som innerbär en stor 

förlust för individen (Olivieria-Siliveira et al., 2009). Att inte kunna tala kan för vuxna 

individer leda till social isolering och för barn kan normal social och kommunikativ 

utveckling hindras (Lewarski, 2005). Även funktioner som anfuktning, värmning, filtrering 

av luften, hostning, sväljning, nysning, smak och luft kan påverkas. Dessa problem kan 

minskas eller helt avhjälpas med hjälp av en talventil (Olivieria-Siliveira et al., 2009). 

Lewarski (2005) menar att målet för varje långtidstrakeotomerad patient måste vara minst 

sväljförmåga och förmåga till tal. För att uppnå detta bör varje individ i behov av hjälp 

med talförmågan gå i talterapi.  

 

Kommmunikation 

Kommunikation via tal är möjligt på flera olika sätt med den gemensamma förutsättningen 

att stomat (öppningen i halsen) är nedanför stämbanden. Ett alternativ som ger bra 

talkvalitet är en talventil som sätts på kanylen. Ventilen stängs under utandning och luften 

tillåts passera stämbanden. Detta förutsätter en kanyl utan kuff alternativt fenestrerad 

kanyl. (Björling, 2009; Lewarski, 2005).  

 

Komplikationer vid långtidstrakeostomi 

Enligt Scott & Epstein (2005) uppkommer sena komplikationer hos 65 procent hos alla 

med långtidstrakeostomi. Många av de personer som behöver en permanent trakeostomi är 

multisjuka och därav kan det vara svårt att upptäcka och relatera symtomen till 

trakeostomin (Scott & Epstein, 2005). 

 

Den vanligaste komplikationen vid permanent trakeostomi är att hypergranulation i eller 

omkring stomat eller i trakea orsakar stenos, en förträngning, av luftvägen. 

Granulationsvävnad utvecklas i nästan alla stoman efter en trakeotomi, då det är en naturlig 

del i sårläkningsprocessen. När granulomet blir större än vad som är nödvändigt för själva 

sårläkningen, kallas det hypergranulation. I tre till 12 procent av fallen med trakeostomi 

blir ett granulom så stort att det ger en trakeal stenos som hindrar ventilationen. Det första 

tecknet på trakeal stenos är andfåddhet vid ansträngning. Med hjälp av ett laryngoskop 

eller bronkoskop undersöks trakea och det går att se exakt var stenosen sitter och hur stort 

område som är involverat (Scott & Epstein, 2005).  
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Granulom kan avlägsnas kirurgiskt eller genom att applicera silvernitrat på granulomet 

med hjälp av ett så kallat lapisstift eller lapispinne, alternativt att applicera kortisonsalva 

(Almås et al., 2011; Matta & Russell, 2004).  

 

Då personer med trakeostomi förlorar förmågan att rena luften via övre de luftvägarna, gör 

det att risken att drabbas av nedre luftvägsinfektion ökar. Infektioner i själva stomat beror 

oftast på bristfällig handhygien i samband med handhavandet. Denna komplikation kan 

obehandlad leda till akuta tillstånd, till exempel sepsis (Almås et al., 2011). 

 

Om kanylbandet inte är tillräckligt stramt kan kanylen röras ur sitt läge och i värsta fall helt 

åka ur stomat. Är stomat trångt och kanylen pressas tillbaka kan kanylen hamna vid sidan 

av luftstrupen men täppa till stomat. I detta fall blir luftvägen helt blockerad. Kanylen 

måste tas bort omedelbart och ersättas med en ny och av detta skäl ska alla trakeotomerade 

personer alltid ha med sig en reservkanyl (Almås et al., 2011). 

 

Trakeomalaci är en komplikation som innebär försvagning av trakealväggen och kan 

orsakas av långtidsanvändning av trakealkanyl med kuff (Matta & Russell, 2004). En för 

spänd kuff kan ge ischemisk skada på trakea som leder till att broskringarna som håller 

uppe trakea faller ihop. Till de mer sällsynta komplikationerna hör ruptur av artär i trakea 

eller bildning av fistel mellan trakea och esofagus. Orsakerna kan vara antingen att 

kanylslutet ligger emot trakealväggen och skaver hål, eller att en kuffad kanyl med för högt 

tryck orsakar ett trycksår (Scott & Epstein, 2005).  

 

Psykologiska aspekter vid trakeostomi 

Vid kirurgi i huvud och hals kan psykologiska konsekvenser för individens självbild 

uppstå. Ett nära samarbete mellan kirurg och psykolog kan vara till stor hjälp både för 

patienten och för dennes anhöriga, men även för kirurgen som ska utföra ingreppet, samt 

för relationen mellan läkare och patient. Men hjälp av en psykolog får patienten hjälp med 

att hantera eventuella känslor av ilska och frustration som kan dyka upp i samband med 

trakeotomi-ingreppet. Genom samarbetet blir läkaren mer trygg i att hantera de psykiska 

symtom som uppstår hos patienten, vilket är en viktig del i mötet med dessa patienter 

(Bronheim, Strain & Biller, 1991).   

 

Trakeostomin kan bidra till dålig lukt och smärta kring stomat. Detta tillsammans med att 

framsidan på halsen kan upplevas som deformerad, kan bidra till ett sämre mående mentalt 

och känslomässigt (Hashmi, Ransom, Nardone, Redding & Mirza, 2010).  

I en studie från 2005 har studerats vilken effekt trakeostomi har på patienters välmående 

och uppfattningen av den egna kroppen.  I studien deltog både personer som fortfarande 

hade trakeostomi och de som fått den borttagen. Deltagarna var både män och kvinnor. 

Slutsatsen i studien var att personer med trakeostomi hade signifikant mindre positiv 

kroppslig självbild jämfört med människor utan trakeostomi. Att få trakeostomin borttagen 

påverkade enbart uppfattningen av själva området för trakeostomin positivt, men man såg 

ingen signifikant ökning i positiv riktning generellt av den egna kroppsuppfattningen. I 

studien föreslås att alla patienter med långtidstrakeostomi bör få psykosocialt stöd som ett 

led i rehabiliteringen (Gilony et al., 2005).   

 

Det har visat sig att människor med långtidstrakeostomi och neuromuskulär sjukdom har 

skattat sin livskvalitet högt i jämförelse med samma patientgrupper med behandling med 

non-invasiv ventilation via näsmask (Markström et al., 2002).  
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Dessutom har studier visat att patienter med långtidstrakeostomi har ett lågt behov av 

slutenvård och en lång överlevnad (Björling et al., 2006).  

 

Dagligt liv  

Olika aktiviteter engagerar och fyller människors liv. Det dagliga livet kan definieras som 

det oräkneliga antal aktiviteter som utförs dagligen, vilka tillsammans utgör sysselsättning. 

Aktiviteter kan fylla olika behov, begär och förväntningar. De kan till exempel syfta till att 

bli accepterad, känna tillhörighet, ha roligt, reducera stress, bibehålla självkänsla, ge 

fysiskt välbefinnande, göra intryck med mera. Aktiviteterna som fyller vardagen med olika 

företeelser så som matlagning, sömn, måltider, omsorg om barn, arbete, studier, lek, 

samtal, socialiserande, läsning, reflektion, TV-tittande och så vidare definierar varje 

persons dagliga liv. Det är förmågan och viljan att välja samt att utföra aktiviteter som 

definierar människan som individ. En människas sammanlagda val av aktiviteter definierar 

det dagliga livet hon för och hennes livsstil. Val av aktiviteter och livsstil är avgörande för 

en persons psykiska och fysiska mående. Att till exempel välja motion som en aktivitet i 

sitt dagliga liv har visat sig medföra både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Andra 

människors attityder har visat sig vara det största hindret för personer med nedsatt fysisk 

förmåga att kunna delta i omvärldens aktiviteter (Christiansen & Townsend, 2010). 

 

Coping 

Att ha trakeostomi ger ett förändrat utseende och annorlunda andningsfunktion. Att ha ett 

hål i halsen med risk för att slem hostas upp ur det ger ökad oro och lägre självkänsla 

(Serra, 2000). Människor som lever med kroniska tillstånd anpassar sig kontinuerligt både 

psykiskt och fysiskt efter de givna förutsättningarna (Pierobon, Giardini, Callegari & 

Majani, 2011). I litteraturen redovisas olika aktiviteter som personer trakeostomi inte kan 

utföra, eller som kräver viss anpassning, exempelvis simma och motionera (Matta & 

Russell, 2006).  

 

Stress är ett förhållande mellan en persons uppfattning av en situation och situationen i sig. 

Stress uppstår när personen uppfattar att en situation äventyrar hans eller hennes 

välbefinnande och/eller överlevnad (Lazarus & Folkman, 1984). I hur stor utsträckning 

stress påverkar hälsan och välbefinnandet har visat sig påverkas av framför allt tre faktorer; 

självkänsla, socialt stöd och upplevd kontroll över en situation. Självkänsla utgörs av en 

människas känsla för sitt eget värde. Det sociala stödet består av känslomässigt, 

informativt och praktiskt stöd i form av till exempel barnpassning eller hjälp att utföra 

praktiska moment på sin arbetsplats. Känslan av att socialt stöd finns att tillgå är lika 

viktigt som att faktiskt få det (Thoits, 2010). 

 

Coping kan sammanfattas som strävanden och strategier att hantera stressande situationer 

där handlingarna syftar till att sänka nivån på eller eliminera upplevd stress. I litteraturen 

delas copingstrategier in i de två huvudtyperna problemorienterad och emotionellt inriktad 

coping. Den problemorienterade copingen är en aktiv form av coping som är inriktad på att 

lösa praktiska problem. Den emotionellt inriktade copingen handlar om att förändra 

upplevelsen av en situation, inte själva situationen. Exempel är att medvetet försöka 

behärska sina känslor genom att tänka på annat, överlåta ansvaret på andra, använda 

humor, ironi, avslappning, undvika information eller bagatellisera allvaret (Lazarus & 

Folkman, 1984). 



 8  

    

I vissa situationer kan dessa strategier uppfattas som sätt att fly undan problemen men det 

går också att se det som sätt att förändra en situations betydelseinnehåll. Att acceptera en 

situation är också en form av emotionell coping. Strategier som är emotionellt inriktade är 

till stor hjälp för personer som har kroniska åkommor, det vill säga deras tillstånd kommer 

inte att förändras. Att välja den copingstrategi som är mest ändamålsenlig i en given 

situation ger en effektiv coping. Således kan olika strategier vara effektiva vid olika 

tillfällen. Varje människa hittar sitt sätt att hantera en svår situation. För en del människor 

är en problemorienterad strategi naturlig, då de vill ha kontroll över det som sker i en svår 

situation i livet. Andra människor väljer hellre emotionellt orienterad coping. Har en 

person tidigare lyckats med en viss strategi är det troligt att han/hon väljer samma typ av 

strategi igen och med tiden utvecklas ett naturligt beteende att välja copingstrategi utifrån 

invant mönster (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Effektiv coping har visat sig skydda mot ohälsa. Hur en människa reagerar i en upplevt 

stressande situation är beroende av flera olika faktorer som exempelvis personlighet, 

kulturell bakgrund, tro och tidigare erfarenheter. Likaså kan olika värden vara olika 

framträdande och viktiga i olika faser i livet (Lazarus & Folkman, 1984).  

 

Patientutbildning och stöd  

Att skrivas ut och gå hem från sjukhuset efter att ha fått en permanent trakeostomi innebär 

att man behöver ta till sig de psykiska och fysiska aspekterna på förändring av livet. 

Antalet personer som är i behov av högteknologiska hjälpmedel i hemsjukvården ökar. 

Detta till följd av ökat ekonomiskt tryck på sjukhusens akutvårdsavdelningar vilket 

resulterar i kortare vårdtider och att patienter flyttas till mindre kostsamma vårdalternativ 

(Matta & Russell, 2004). Lewarski (2005) efterlyser en standardvårdplan, utformad av 

experter samt att personer med långtidstrakeostomi tidigt borde få individuellt anpassad 

utbildning. Den bör inkludera praktiska områden som skötsel av kanyl och stoma, 

beskrivning av tuben och dess funktion, akut borttagande och återinsättande av kanylen, 

byte av kanylen och sugteknik. Andra viktiga områden är kunskap om luftvägarnas 

anatomi, medicinska orsaker till trakeostomin, lära sig upptäcka tidiga tecken på försämrad 

ventilation, tecken och symtom vid aspiration, hjärt- lungräddning, beställning och 

användning av utrustning och material, samt ekonomiska aspekter. Som komplement till 

utbildningen bör patienterna också erbjudas uppföljning med läkare.  

 

Många kan känna oro och ångest inför sina andningsproblem. Det kan vara stressande att 

oroa sig för tillförseln av syre, oro inför framtiden och den förändrade livssituationen. En 

av sjuksköterskans viktiga uppgifter förutom god kännedom kring material, skötsel och 

apparater är just att stödja patienten (Almås et al., 2011). För att kunna ge personer med 

trakeostomi bästa möjliga vård och trygghet efter utskrivning till hemmet, krävs god 

kommunikation och samspel mellan vårdapparaten på sjukhuset och den vård som erbjuds 

utanför sjukhuset. Efter att ha bestämt vem som ska handha individens trakeostomivård 

krävs träning i sjukhusmiljö före utskrivningen (Bowers & Scase, 2007). Personen med 

trakeostomi och dess vårdgivare utanför sjukhuset ska båda känna sig trygga med 

handhavandet av trakeostomin och dess skötsel och de ska även känna att de kan hantera 

akuta situationer som kan uppstå (Mason et al., enligt Bowers & Scase, 2007, s. 1).  
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Begreppet empowerment kommer ursprungligen från latinets posse; power (makt) och 

freedom (frihet) och går till stor del ut på utökad jämställdhet och ömsesidig respekt 

mellan individer. Empowerment definieras på olika sätt i forskningen. I vårdsammanhang 

definieras detta av bland andra Björvell (enligt Fossum, 2007, sid. 189) som menar att 

empowerment är att sjukvårdspersonal ska ha ett speciellt förhållningssätt till patienten. 

Detta förhållningssätt ska ge patienten rätt och förmåga att så långt som de vill och förmår 

kunna medverka i sin vård och egenvård före, under och efter behandling, inom de gränser 

som samhället har satt (Fossum, 2007).  

 

Self-efficacy är ett begrepp som används inom vården och som handlar om tilltro till den 

egna förmågan. Att individen har själförtroende och tror på sig själv hjälper henne att 

uppträda på särskilda (önskvärda) sätt under olika omständigheter i olika situationer. 

Individens förmåga och ansträngningar till att utföra ett visst beteende hänger ihop med 

dennes grad av self-efficacy. Detta har visat sig påverka hur väl en person lyckas att till 

exempel lägga om vanor eller utföra handlingar som syftar till till exempel egenvård. 

(Ling-Ling, Arthur & Avis, 2008). 

 

Problemformulering  

Antalet människor som lever med mekanisk ventilation i hemmet och/eller 

långtidstrakeostomi ökar ständigt (Björling et al., 2006), vilket gör att även behovet av 

kunskap inom området är nödvändig. Forskning har visat på fördelar som högt skattad 

livskvalitet hos personer med trakeostomi jämfört med personer med icke-invasiv 

ventilation (Markström et al., 2002).  

 

Patienter med trakeostomi finns inte bara inom specialistvården utan som 

allmänsjuksköterska kan mötet ske då patienten söker vård för andra sjukdomstillstånd 

eller akuta komplikationer. Då en person skrivs ut efter att ha fått sin långtidstrakeostomi 

följer en period av anpassning som kan se olika ut från individ till individ. Eftersom det 

finns lite forskning kring erfarenheter av att leva med långtidstrakeostomi, är det ett viktigt 

område att studera för att öka kunskapen och förståelsen för denna patientgrupp. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva enskilda personers erfarenheter av att leva med 

långtidstrakeostomi. 

 

Frågeställningar 

1 Hur påverkas det dagliga livet för personer med långtidstrakeostomi? 

2 Hur och vad påverkar självbild och självförtroende för dessa personer? 

3 Vilka är dessa personers upplevelser av omgivningens reaktioner? 

4 Hur hanterar personerna sina erfarenheter? 

 

METOD 

Kvalitativa intevjuer valdes som metod för att besvara föreliggande studies syfte. 

Kvalitativ metod lämpar sig väl när man vill beskriva människors upplevelser och få ökad 

förståelse av den levda vardagsvärlden ur enskilda individers perspektiv (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  
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Urvalskriterier 

Urvalskriterier var att leva med trakeostomi och gjort det under minst två år, således ha 

erfarenhet inom problemområdet, vara myndiga (över 18 år) samt ha förmåga att 

kommunicera via tal. 

 

Studiedeltagare 

Resultatet har framkommit under intervjuer med personerna i undersökningsgruppen. De 

sju deltagarna var mellan 46-86 år, varav tre män och fyra kvinnor. Tre av personerna var 

arbetsföra. Personerna bodde i egen bostad eller på servicehus. Orsakerna till att de hade 

trakeostomi var muskeldystrofi, stämbandsförlamning, post polio syndrom, paradoxala 

stämband, trauma och övre luftvägshinder av okänd orsak. Deltagarna hade haft 

trakeostomi mellan nio och 20 år. Tre av personerna hade mekanisk ventilation nattetid.  

 

Nationellt Respirationscentrum 

På Danderyds Sjukhus (DS) i Stockholm, Sverige, finns en mottagning, Nationellt 

Respirationscentrum (NRC), med riksspecialitet för människor som har 

långtidstrakeostomi. Trakealkanyler individanpassas där till varje patient, för att få en 

optimal funktion av andning och tal samt för att undvika komplikationer. Kanylerna 

tillverkas och anpassas på plats av specialutbildade medicintekniska ingenjörer. Den 

detaljerade och individanpassade ritningen av varje patients trakealkanyl begränsar antalet 

återbesök, då ritningarna används när nya kanyler skapas för patienten. Ritningarna kan 

även skickas till patientansvarig läkare eller till patienten själv (DS, NRC, 2010).  

 

Genomförande  

Föreliggande studie är en del av ett forskningsprojekt som drivs på NRC.  Inför arbetet 

med studien skickades ett missiv (bilaga I)  till NRC:s verksamhetschef som återsändes 

påskrivet. Därefter etablerades kontakt med en sjuksköterska på NRC som i samband med 

att hon skulle ringa patienter i syfte att boka tid för besök även på vårt uppdrag frågade om 

intresse att delta i en intervjustudie. Sjuksköterskan informerade om att deltagande var 

frivilligt. Om personen ställde sig positiv frågade sjuksköterskan om det gick bra att 

författarna ringde upp för att boka tid för intervju.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det vanligt att intervjustudier innehåller 5 - 25 

intervjuer men att det är upp till forskaren att avgöra hur många som är nödvändiga för att 

få svar på aktuell frågeställning. Sjuksköterskan frågade totalt 14 personer och åtta 

personer samtyckte till ett deltagande. Därefter togs kontakt med respondenterna via 

telefon. Det konstaterades att alla deltagare uppfyllde de förutbestämda urvalskriterierna 

och de informerades muntligt om frivilligheten att delta. Deltagarna uppmanades att föreslå 

tid och plats för intervjun vilket därefter bestämdes. En förutsättning var möjlighet till en 

ostörd miljö. 

 

 

Intervjuguide 

En intervjuguide utarbetades som stöd inför intervjuerna. Författarna skrev ner syftet med 

studien, en översikt över de ämnen som skulle studeras samt förslag på frågor. Detta enligt 
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hur Kvale och Brinkmann (2009) menar att guiden till den halvstrukturerade intervjun kan 

utformas. Efter de två första intervjuerna utökades intervjuguiden (bilaga II) med frågor 

kring ämnen som framkommit vid dessa två tillfällen. En halvstrukturerad 

forskningsintervju liknar ett samtal men följer en intervjuguide med förutbestämda teman. 

Samtalet fylls på med olika typer av frågor och respondenten berättar fritt. Forskaren leder 

in samtalet på rätt spår med hjälp av intervjuguiden. Olika typer av frågor användes för att 

få ett så rikt material som möjligt. En öppen inledning ger respondenten en möjlighet till 

spontanitet. Författarna använde sig av Kvale och Brinkmanns (2009) förslag på typer av 

frågor; inledande, uppföljande, sonderande, specificerande, direkta, indirekta, 

strukturerande och tystnad. På så sätt kan intervjun fritt gå in i olika faser fortfarande med 

med fokus på öppna frågor. Den planerade längden på intervjuerna var 30-60 minuter. 

 

Intervjuerna 

Arbetet med intervjuerna inleddes med två provintervjuer i syfte att granska upplägget och 

tillförlitligheten (Lantz, 2007). Författarna bedömde att provintervjuerna svarade på syftet 

och var av god kvalitet varför de inkluderades i resultatet. Sju personer intervjuades och 

utgjorde därmed undersökningsgruppen. Ett bortfall inträffade då den åttonde personen 

som ursprungligen var planerad för intervju avbokade av personliga skäl. Intervjuerna 

gjordes av båda författarna tillsammans där de turades om att leda intervjun alternativt 

ställa kompletterande frågor. Intervjuerna utfördes på Sophiahemmet högskola, i 

deltagarnas hem eller på DS efter deltagarnas önskemål. Författarna bedömde att det 

insamlade materialet från sju intervjuer var tillräckligt. I enlighet med Kvale och 

Brinkmann (2009) inleddes intervjun med småprat och en orientering där författarna 

definierade situationen för respondenten. Syftet beskrevs, användningen av bandspelare 

samt information om frivillighet. Samma information gavs även skriftligt (bilaga III). 

Intevjuerna tog mellan 35 och 55 minuter. 

 

Databearbetning 

Alla intervjuer transkriberades ordagrant inom fem dagar efter genomförd intervju av 

författarna tillsammans. Punkt, stor bokstav samt frågetecken användes. Då något ord inte 

gick att höra markerades detta med (...). Allt material skrevs ut för att ingen tolkning skulle 

ske i samband med transkriberingen. Undantaget var skratt, suckar och instämmande 

”...jaha... säger du det... ” som utelämnades. Enligt Kvale och Brinkmann (2009), gör detta 

att språkliga jämförelser mellan intervjuerna kan göras samt att intervjuerans reliabilitet 

ökar. Efter transkriberingen lästes allt material igenom varefter alla ljudfiler raderades från 

diktafonen. 

 

Dataanalys 

Materialet analyserades av författarna tillsammans med stöd av Kvale och Brinkmann 

(2009) i flera steg. Dessa steg var meningskoncentrering, kodning och kategorisering 

(bilaga IV). Allt material som bedömdes svara på studiens syfte klipptes ut i form av 

meningsenheter i ett eget dokument. Därefter koncentrerades meningarna till kortare 

enheter i syfte att behålla innebörden i mer sammanpressade enheter. I nästa steg gjordes 

en numrerad lista med koder i form av enstaka ord. Alla koncentrerade meningar kodades 

med ett nummer.  

De olika koderna som bedömdes beröra samma ämne grupperades i underkategorier. Dessa 

underkategorier kunde därefter grupperas till tre huvudkategorier och utgjorde därmed 

rubrikerna till resultatet. Huvudkategorierna benämdes efter de enligt författarna mest 

framträdande innehållet. För att stödja reultatet användes citat. 
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Trovärdighet 

För att i den kvalitativa metoden beskriva trovärdigheten kan begreppen giltighet och 

tillförlitlighet användas. För att öka tillförlitligheten kan intervjuerna och bearbetningen av 

materialet ske av författarna tillsammans för att i möjligaste mån undvika snedvridning 

eller felaktig tolkning (Lantz, 2007). Denna studie genomfördes utifrån dessa principer. 

För att bedöma hur sant resultatet är kan begreppet giltighet användas. Syftet med att 

använda en intervjuguide och att göra två provintervjuer var att höja trovärdigheten (Lantz, 

2007). För att öka giltigheten valdes för denna studie personer med erfarenheter som 

ansågs relevanta för att kunna ge ett rikt material (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 

Giltighet skapades genom att i bakgrunden beskriva teorier och begrepp som insamlad data 

kunde speglas mot. Ett mönster kunde därmed skönjas och skapade struktur åt studien 

(Lantz, 2007).  

 

Forskningsetiska överväganden 

Inför ämnesvalet gjordes bedömningen att respondenterna kunde intervjuas utan att utsättas 

för orimliga risker och bemötas på ett respektfullt sätt. Deltagarna kontaktades muntligt av 

en sjuksköterska på NRC med en förfrågan om att delta i studien. De informerades 

muntligt och skriftligt om syftet med studien, vald metod och att deltagandet i studien var 

frivilligt. De informerades även om att insamlad data endast skulle användas för studiens 

syfte. Detta gav respondenterna möjlighet att fatta ett noggrant övervägt beslut och att ge 

sitt informerade samtycke. Deltagarna informerades om att de som helst, utan att förklara 

sig eller ange ett skäl, kunde återkalla tidigare givet samtycke. All data kring deltagarnas 

person avidentifierades i det färdiga resultatet (Helgesson, 2006). Sammanfattningsvis 

faller ovan beskrivna tillvägagångssätt och etiska överväganden in under Medicinska 

forskningssrådets (2003) forskningsetiska principer.  

 

För att säkra konfidentialiteten har resultatet avidentifierats samt de citat som använts har 

ändrats så att de inte går att kännas igen av andra. Det inspelade materialet förvarades i 

författarnas hem till dess att transkriberingen var klar, därefter raderades det. Det skriftliga 

materialet förvarades i lösenordskyddad dator. Inget material var märkt med namn eller 

annan identifiering. 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras under rubriker kopplade till huvudkategorierna: livet med 

långtidstrakeostomi, upplevelser kring självbild, trygghet och oro samt omgivningen och 

nära relationer. Deltagarna i studien presenteras i resultatet främst som personer och ibland 

som respondenter. 

 

Livet med långtidstrakeostomi  

Anpassningar i det dagliga livet  

Samtliga personer menade att man behövde acceptera trakeostomin eftersom de inte skulle 

kunna ha ett bra liv utan den, i vissa fall inte kunna leva alls. Flera av personerna ansåg att 

trakeostomin gett dem ett nytt liv och att det var positivt att kunna utföra vardagliga sysslor 

igen, eftersom kanylen hjäpte dem att få en någorlunda tillfredsställande syretillförsel. 

Bortsett från detta hade personerna i studien skilda uppfattningar om det positiva 

respektive negativa upplevelserna övervägde i livet med långtidstrakeostomi. En person 

som uppgav att hon var positiv till sin situation och trakeostomin menade att den enda 

nackdelen var att hennes sångröst hade påverkats negativt efter att hon fått trakeostomin. I 

övrigt upplevde personen att hon levde ett bra liv utan att behöva göra avkall på aktiviteter 

i sitt dagliga liv. Till exempel hade denna person en viss egenandning och kunde därför 

använda badpropp i stomat och vistas i vatten. En annan person tyckte att det mest var 

negativt att ha trakesostomi. Denna person hade inte möjlighet till egenandning och kunde 

således exempelvis inte använda badpropp och vistas i en bassäng.  

 

Det andra som jag tänker på är simbassängerna. De kan jag bara stå och titta 

på. Mer kan jag inte göra. Dyker jag då drunknar jag direkt. Det känns för 

djävligt, simma är ju roligt… 

 

Att anpassa sig genom att behöva göra avkall på tidigare intressen vittnade några av 

personerna i studien om, medans andra upplevde inte att de behövt göra detta. Det 

handlade till exempel om att kunna/inte kunna genomföra resor, gå på bio eller teater. Flera 

personer poängterade hur de hade lärt sig att acceptera trakeostomin eftersom de nu var 

beroende av den, men de berättade också att de fått anpassa sitt dagliga liv på olika sätt i 

och med trakeostomin. Vardagliga rutiner som morgonrutiner, sovrutiner och att klara av 

fysisk aktivitet fick anpassas så att de var möjliga att utföra. I det dagliga livet krävde 

skötsel av kanyl och stoma vissa rutiner som tog tid. Urtagning, rengöring och byte av 

kanyl samt kompresser och band uppger respondenterna var sådant som gjorde att det tog 

mer tid i badrummet på morgonen och på kvällen. Att duscha med trakeostomi krävde viss 

anpassning, man ville inte att det kom in vatten i stomat. Samtliga berättade att en viss 

anpassning krävdes i duschen, en person beskrev detta.. 

 

En trakeostomi i sig gör ju att man har svårt att gå under vatten så att på det 

sättet får man göra vissa anpassningar. Till exempel när man duschar så 

duschar man inte rakt på stomat, det blir en rejäl kallsup vilket ju är ett litet 

problem när man duschar kroppen. (…) När man tvättar håret så får man böja 

sig framåt så att vattnet inte rinner ner längs halsen för då kan det ju tänkas 

rinna ner och bli en kallsup.  

 



 14  

    

Två av respondenterna behövde ventilation med hjälp av respirator på natten, andra kunde 

sova med talventil. En person behövde sova halvsittandes, då kanylen annars skavde i 

trakea. 

 

Det blir problem om jag sjunker ihop för mycket och då vaknar jag ofta av att 

jag har svårt att andas. Det är sådant där man har fått lära sig. (...) Jag kan 

känna såhär ibland, vilken dröm att kunna ligga på ryggen, ligga platt eller 

bara ligga på magen. 

 

En person tog upp att det inte gick att blåsa i poliskontrollen när man har trakeostomi och 

att han flera gånger fått åka utan kontroll. Detta upplevde personen som något roligt och 

positivt.  

 

Ingen av respondenterna uppgav att trakeostomin varit ett hinder för dem på arbetet, ej 

heller att det har påverkat deras möjligheter att få jobb. Två personer beskrev att de kunde 

använda sina erfarenheter av att leva med långtidstrakeostomi på ett positivt sätt i sin 

yrkesroll. En av dem beskrev det till och med som att ha fått ett kall och ändrade inriktning 

på sitt yrkesliv efter att ha fått trakeostomi. 

 

Respondenterna berättade om akuta situationer som de upplevt. Flera har varit med om att 

det blivit stopp i kanylen på grund av slem och att det var viktigt att då kunna suga bort det 

alternativt byta innerkanyl. En person råkade ta ut hela kanylen i sömnen och vaknade av 

andnöd då stomat hade börjat sluta sig.  

 

I akuta situationer har jag lärt mig att inte stressa upp mig. För att när jag 

stressar upp mig så spänner jag alla muskler och då drar det ju ihop sig ännu 

fortare så det gäller ju liksom att fortfarande ta det lugnt.  

 

Två av personerna fick välja bort miljöer med mycket damm eller smuts i luften, då det 

retade deras luftstrupe. Däremot gick det bra för dem att vistas i rökiga miljöer. De lite 

äldre personerna har efter hand valt att inte sova borta över natten, med tanke på att det 

kunde inträffa en akut situation.  

 

Vissa fysiskt krävande ansträngningar som att inte kunna springa i trappor, eller utföra 

hushållssysslor som krävde ansträngning, fick en del personer undvika och de relaterade 

detta till att ha trakeostomi. En person som hade svårt med andningen även med 

trakeostomin beskrev sin vardag som ett maratonlopp. En annan person upplevde att hon 

kunde träna och orka precis som alla andra.  

 

Fysiska komplikationer 

Personerna beskrev luftvägsinfektioner och hypergranulation som vanligaste 

komplikationerna de drabbats av. I vissa fall hade de haft fler luftvägsinfektioner före 

trakeotomin, medan andra blivit mer drabbade efteråt. En av personerna stod på penicillin 

kontinuerligt för att undvika infektioner. Hypergranulation upplevdes som något mycket 

besvärligt och smärtsamt. Enligt personernas upplevelser var hypergranulation mindre 

förekommande ju längre man haft trakeostomin, det var mest besvärligt i början när stomat 

var nytt. En person uppger att byte av trakealkanyl gav upphov till komplikationer. 
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Erfarenheter av kommunikation 

Personerna upplevde att kommunikation via tal var en viktig funktion. Att för en viss tid 

efter trakeotomin inte kunna tala och heller inte veta om eller när talet skulle möjliggöras 

upplevdes negativt av personerna. Flera personer beskrev en positiv känsla när de återfick 

förmåga till tal.  

 

Nej, jag kan tala igen sa jag och var jätteglad och studsade upp och kramade 

läkare, sköterska och tekniker. Det var alltså en fantastisk upplevelse när de 

satte in talventilen, det glömmer jag aldrig 

 

Två personer beskrev andra strategier för kommunikation när tal inte varit möjligt; genom 

att skapa ljud eller via evighetsblock. En person angav att stämbanden är borta men att det 

ändå fungerade då personen använde halsen och luftstrupen att tala med. Flera personer 

angav att oförmågan att under kortare perioder kunna kommunicera via tal var förknippat 

med oro, frustration och stress. Detta kunde vara nattetid om personen inte kunde sova med 

talventil eller i samband med undersökningar. Flera personer uppgav att de kände oro för 

att inte kunna kommunicera om de skulle bli sjuka eller behöva hjälp.  

 

Än så länge har jag klarat mig från ventilatorn på natten, jag har provat en 

gång det var förskräckligt, man kan ju inte prata och jag tycker att även om jag 

inte för diskussioner med assistenterna på nätterna så vill jag kunna ropa eller 

någonting. Det gillar jag inte men det är som med allting man vänjer sig så när 

jag inte kan kommunicera med talet då är det tråkigt. 

 

En person med mekanisk ventilation nattetid upplevde problem vid kommunikation med 

personalen på servicehuset där hon bor. Att på natten vara beroende av mekanisk 

ventilation upplevdes som en begränsning då detta omöjliggjorde tal. 

 

När jag larmade en gång ropade personalen till mig i stället för att komma in 

och se till mig. Jag kunde inte prata då och det vet de, men alla vet inte. Jag 

har fel på trakealkanylen, sa jag för jag hade kopplat om när de kom tillbaka 

(…) På natten vill jag ibland tala om något, men ibland går de bara in och 

trycker på knappen och tittar inte in på mig.  

 

En person uttryckte en ovilja mot att börja använda respirator på dagen, trots att det skulle 

öka syresättningen. Detta beroende på att respiratoruppkoppling gjorde det omöjligt att tala 

och enligt personen skulle det begränsa det sociala livet. Två personer uppgav att det 

kunde kännas stressigt när telefonen ringde om man inte hade talventilen på. Det kunde ta 

lite tid att hämta den och sätta dit den. Förmågan till kommunikation angavs dock inte alls 

vara påverkad av flera personer eftersom att de kunde använda talventil dygnet runt. De 

som fått en förändrad röst tyckte inte att det störde dem.  

 

Upplevelser kring självbild, trygghet, oro och autonomi 

Erfarenheter av självbild och autonomi 

Upplevelsen av hur trakeostomin påverkade synen på sig själv var olika för personerna. 

Några angav att de inte kände igen sig själva och hade svårt att hitta sitt nya jag andra att 

trakeostomin var helt integrerad i personligheten. En person uppgav att trakeostomin såg 

hemsk ut och därför dolde den. Flera uppgav att självbilden hade ändrats och att det även 
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skett en förändring med tiden. Några personer upplevde att de påmindes om trakeostomin 

när de såg sig i spegeln. En person tycker att det var svårt att hitta fina kläder. 

 

Man är aldrig snyggt klädd för att man jämt ska ha någonting runt halsen. Just 

idag får man inte tag på något, allt är bara urringat och det får inte sitta för 

tight runt halsen för då tar det bort luften. 

  

Flera andra beskrev som negativt att se trakealkanylen hela tiden samt att andra ser den. En 

person uppgav utseendefixeringen hos kvinnor som mest negativt, att kvinnorna blev 

äcklade och tyckte att trakealkanylen irriterade. Flera personer beskrev att de upplevt att 

omgivningen dragit slutsatser som fått negativa konsekvenser för personerna och att de 

känt sig missförstådda.Flera personer angav att de anpassat sina klädval till trakeostomin 

samt att det upplevts som en begränsning. En person angav att det inte gick att gå på fest 

och vara finklädd. Upplevelsen av att trakeostomin inte påverkat självbilden delades av 

flera. De menade att trakeostomin inte varit generande eller påverkat utseendet. 

Spegelbilden var inget de berördes av. 

 

För att vara självständiga uppgav flera personer att det var viktigt att kunna sköta sig själv, 

exempelvis byta och rengöra kanylen. Att kunna tala och ha kunskap om sin egen situation 

upplevdes av alla personerna som viktigt. Flera personer beskrev att självständigheten 

utvecklades med tiden och att det var viktigt att kunna klara sig själv. 

 

Att vara uppkopplad till mekanisk ventilation upplevdes av många som en begränsning till 

socialt liv. Flera angav att de var beroende av omgivningens omsorg för att klara av 

vardagen alternativt akuta situationer. Att behöva hjälp uppfattades av en del som att det 

inte påverkade självbilden, andra upplevde behovet av hjälp och beroendesituationen som 

något negativt. Flera av personerna uttryckte att de var beroende av fungerande apparatur 

så som sug och ventilator samt av att få förbrukningsmaterial, exempelvis sugkatetrar och 

sterilt vatten i tid.Personerna menade att de varit viktigt att känna sig själv och sin 

situation. Att veta vad som ska göras när en hostattack kommer eller om det blir stopp i 

kanylen. Personerna uppgav att de förändrats med tiden och blivit mer vana med 

hanteringen av trakeostomin och situationer relaterade till den. En person beskriver att god 

självkännedom är det bästa. 

 

 

Jag har mycket större självförtroende. Jag kan det här absolut bäst och jag 

känner mina signaler bättre än en läkare. 

 

Självförtroende är något som flera personer uppgav kom med tiden. Att i början vara 

osäker för att sedan på ett avslappnat sätt både kunna tala om och visa trakeostomin för sig 

själv och andra. Flera personer beskriver ökat självförtroende genom ökad kunskap om 

skötsel av kanyl och förmåga till egenvård. 

 

Så att det är väl det som jag kan säga att jag är inte rädd längre. Jag har fått 

ett självförtroende, jag vet att jag kan klara av det här 

 

Flera personer angav att de fick ett ökat självförtroende när de dolde trakeostomin. Andra 

angav motsatsen att de kände behov av att bli behandlade som alla andra för att 

upprätthålla självförtroendet.  
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I möjligaste mån täcker jag över. När jag åker ner på centrum. Det är mest för 

min skull. För döljer jag så har jag ju inga blickar så det försöker jag i alla fall 

att göra just för självkänslan. 

 

Flera personer uppgav att de kände ökat självförtroende när de upplevde att de kunde klara 

sig bra själva.  

 

Kunskap och kompetens   

Det beskrevs av flera personer att det kändes värdefullt att få kunskap kring hur 

trakoestomin ska skötas, flera vittnade om att så inte varit fallet i samband med själva 

ingreppet, däremot efteråt när de kommit i kontakt med specialistklinik. Känslan av att ha 

kunskap om utrustningen om trakeostomin var avgörande i flera hänseenden, till exempel 

att det gav ökad trygghet och självförtroende. En person berättade hur avgörande det var 

att tillgodogöra sig kunskapen att själv kunna byta kanyl.  

 

Och jag satte i kanylen, aha!! (…) Det var en milstolpe.(…) Jag fick ett nytt liv 

i och med det här att jag kan sköta tracken själv. 

 

En person föreslog att nyopererade ska få i kontakt med en mentor eller stödgrupp. Detta 

föreslogs mot bakgrund av att personen själv upplevde svårigheter att bli förstådd av 

människor som inte hade trakeostomi själva, samt att personen skulle uppskattat att ha 

lättillgänglig kontakt. Flera av de övriga personerna beskrev också vikten av att bli 

förstådd av någon med samma erfarenhet.   

 

Eftersom man har någonting kroniskt som man ska leva med så tror jag att det 

är jätteviktigt med ett nätverk, att ha någon att prata med som inte är 

läkare.(…) Den kunskap läkare har den kommer från andra patienter och/eller 

från läroböcker eller artiklar eller av erfarenhet. Men en läkare har inte själv 

levt med det. Läkarna har en åsikt och jag sitter med en annan erfarenhet.  

 

Två personer berättade att deras läkare på specialistkliniken själv var trakeotomerad och att 

det bidragit till en känsla av ökad förståelse. 

 

Jag har haft en otroligt stor fördel att en av mina läkare har trakeostomi. Jag 

har kunnat ställa mycket frågor till honom och han vet exakt vad jag pratar 

om, han vet vad det innebär, till skillnad från andra läkare. 

 

En person beskrev hur viktigt det var att vårdpersonal i allmänhet har kunskap om 

trakeostomi. 

 

Sen när jag blir rädd, det är när jag kommer till sjukhuset och tycker att jag 

har klarat att ta mig hemifrån dit och kanske är full av blod. Kommer in och så 

skapar jag panik hos dem som ska hjälpa mig. Då får jag panik. 

 

Den egna känslan för vad man ville kunna göra ställs ibland mot vad läkare 

rekommenderar. En person beskrev att det funnits tillfällen där det känts som att ha varit i 

händerna på experter som egentligen inte visste så mycket. Det upplevdes som negativt att 

inte få raka svar från vården och att inte få svar på frågor. Personen påpekade att det 

behövdes mer forskning. 
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Trygghet och oro  

Flera faktorer påverkade upplevelser av trygghet respektive oro. Det övervägande antalet 

personer beskrev hur oro som de sätter i samband med att ha trakeostomi, var mer uttalad i 

början och att tryggheten ökade med tiden.  

 

Utrustning och bristen på densamma var en aspekt av trygghet som personerna upplevde i 

sin tillvaro. En person berättade att sugmaskinen var en säkerhetsåtgärd, en annan att 

respiratorn var ”bra och en trygghet för mig”. En person beskrev en oro över att i framtiden 

kanske inte klara av att hantera sin utrustning på samma sätt som nu. Att ha sin utrustning i 

ordning gav en ökad trygghet hos respondenterna. Oron blev stor om material saknades 

eller leveranser uteblev, personerna kände sig rädda eller utelämnade.  

 

Jag är rädd ibland… att jag inte får mina grejor och jag har ju sagt till, men så 

har de inte mina grejer hemma. Jag måste ha dem på stunden, jag kan inte 

vänta. 

 

Omgivningen och nära relationer 

Upplevelsen och hanteringen av omgivningens reaktioner  

Alla personerna uppgav att de känt av blickar från omgivningen. Personerna menade att 

människor reagerade genom att titta. Att tala i telefon kunde enligt en person ge ett annat 

bemötande än det som upplevdes när man sen träffades. Flera av personerna uppgav att 

omgivningen hade mer bekymmer och funderingar kring trakeostomin än de själva. Några 

av personerna dolde trakeostomin med exempelvis en scarf medan andra inte gjorde det. 

Att inte dölja kunde vara en provokation mot omgivningen eller bara en naturlig del i 

personligheten att visa sig som man är. Att öppet visa trakeostomin kunde enligt några av 

personerna göra att omgivningen trodde att man var sjuk. 

 

Precis när jag fick min track så tyckte jag det var väldigt jobbigt. Jag hade 

någonting som är synligt för alla och det gjorde att alla dömde mig, de trodde 

att jag är en väldigt sjuk person. 

 

Att inte dölja kunde leda till ömkan från omgivningen och en uppfattning att omgivningen 

trodde att personen led av sin trakeostomi. En person uppgav att genom att trakeostomin är 

synlig har detta medfört fördelar på ett positivt sätt då omgivningen kan se att personen är 

sjuk och tack vare det får personen hjälp med exempelvis tunga lyft på arbetsplatsen. 

 

En person upplevde att trakeostomin kunde vara inledning till samtal. En person uppgav att 

frågor från vuxna var sällsynta och om någon frågade berodde det på situationen hur 

omfattande svaret blev. Frågor från barn var vanligare och personerna upplevde det som 

positivt och svarade gärna. En person önskade att vuxna skulle fråga mer för att det sen 

skulle vara ett avslutat kapitel. Alla personerna uppgav att omgivningen påverkats och 

reagerat på olika sätt. En person menade att omgivningen visade mer hänsyn. Det framkom 

att personerna upplevde att omgivningen generellt hade lite erfarenhet och kunskap om 

trakeostomi.  

 

Nära relationer och stöd 

Personerna uppgav att de alla hade nära relationer med familjemedlemmar som partner, 

barn, barnbarn, släktingar och vänner. Det upplevdes som en trygghet att de närstående 

exempelvis visste hur det fungerade kring trakeostomin. 
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Händer något så är det bara att ringa så hjälper min son och sonhustru mig. 

Där jag bor på sommaren på landet kommer inga assistenter utan det är min 

äldre bror och syster som tar hand om mig där för de kan det här med mig (…) 

så det har fungerat mycket bra än så länge. 

 

Upplevelsen var att relationerna inte påverkats av trakeostomin utan att de varit stabila. 

Flera personer upplevde att närstående var hjälpsamma och förstående. Personerna 

upplevde det som skönt att ha närstående som stöd, att ha någon att ringa till om det händer 

något. Att ha närstående som kände till trakeostomin och som fanns till hands bidrog till en 

ökad trygghet. Flera av personerna beskrev att de hade människor i sin närhet som de 

kunde vända sig till när de behövde hjälp och att dessa människor ställde upp.  

 

Min svärson han körde och hämtade mina grejor den ena dagen efter den 

andra, (…) han hjälper mig mycket med det som jag behöver.  När jag går till 

tandläkaren exempelvis då skjutsar han mig, han är mycket rädd om mig. Så 

det är skönt att man har någon. 

 

Närstående kunde behövt anpassa livet efter de nya förutsättningarna.  

 

Det är inte bara jag som har fått lägga om livet, det är ju andra i familjen som 

har fått lägga om livet också. 

 

Fysisk närhet hade påverkats dels av att man som partners behövde lära känna varandra på 

nytt och dels av en begränsning i att kunna träffa en partner på grund av att trakealkanylen 

störde. En person menade att det handlade om individens egna förhållningssätt till sin 

livssituation och till trakeostomat. En person uppgav att den fysiska närheten påverkades 

mycket. En person beskrev att fysisk närhet innebar en anpassning och kunde upplevas 

som en obehaglig situation för båda parter. 

 

Till att börja med så visste man ju inte helt hur det skulle funka om man blev lite 

uppjagad eller så, vad händer då? Första året var det väldigt försiktigt och det 

hände inte så mycket. Jag vet att vi var oroliga båda två. Vi träffades innan och har 

varit tillsammans i över tjugo år. Så att han har varit med på hela resan. 

 

Personerna uppgav att de närstående reagerade genom rädsla för att personen skulle dö, att 

partnern hade önskat att personen skulle ha bett mer om hjälp. En person beskrev att den 

stängt ute partnern vilket denne upplevde som jobbigt.  

 

Jag har haft perioder då jag har spärrat ute honom för att jag ska klara det själv, det 

tyckte han var jobbigt. 

 

Personerna upplevde att de närstående tyckte att personerna var duktiga som klarade av att 

hantera sin livssituation. En person uppgav att hennes make upplevde trakeostomin som 

något positivt då personen fick tillbaka sitt liv, en annan menade att maken var för sjuk för 

att förstå situationen vilket hon upplevde som bra. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att beskriva erfarenheter valdes kvalitativ metod för att genom 

halvstrukturerade intervjuer få ett så rikt material som möjligt att analysera (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Författarna anser att studien kunde ha genomförts med en annan metod. 

Exempelvis kunde en forskningsöversikt ha gjorts för att undersöka det dagliga livet hos 

individer med långtidstrakeostomi. Författarna anser dock att vald metod var väl lämpad då 

det var enskilda individers upplevelser som söktes. Detta visade sig vara en bra metod då 

en tillfredställande mängd material som ansågs svara på syftet kunde samlas in. Arbetet 

med att hitta lämpliga personer att intervjua påbörjades tidigt för att försöka undvika stress 

mot slutet av arbetet. Respondenterna informerades om frivilligheten både då de 

kontaktades per telefon och sedan före intervjuns genomförande. Hade en studie med de 

människor som tackade nej givit ett annat resultat? Det som kan ha inverkat på resultatet är 

frågan hur inställningen till livet och trakeostomin skiljer sig mellan de som tackade ja till 

att delta i studien från de som tackade nej. Det redovisade reultatet speglar endast de 

intervjuade människornas uplevelser och erfarenheter. Författarna till denna studie anser 

att materialet från undersökningsgruppen inte kan överföras till en större grupp då det inte 

går att överföra en enskild människas upplevelse (Kvale & Brinkmann, 2009). Fynden 

gjorda i denna studie kan dock användas för att öka förståelsen hos vårdgivare och 

anhöriga för denna grupp av individer. 

 

Urvalskriterierna att nu leva med trakeostomi och gjort det under minst två år, vara över 18 

år samt ha förmåga att kommunicera via tal upplevdes relevanta under arbetet med studien. 

När materialet analyserades reflekterade vi över att resultatet hade sett annorlunda ut om vi 

från början valt en mer homogen grupp deltagare i studien. Exempelvis personer med post 

polio syndrom eller personer verksamma i arbetslivet. Resultatet hade på ett intressant sätt 

kunnat jämföras mellan respondenterna samt hade kunnat sättas i relation till 

grundsjukdomen.  Ambitionen var att ha sex till åtta deltagare i studien (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Möte bokades med åtta personer. Då en person avbokade av personliga 

skäl gjordes bedömningen att det material som samlats från de övriga sju var tillräckligt. 

Om nytt intervjutillfälle bokats med denna person alternativt någon annan för en åttonde 

intervju hade möjligen resultatet stärkts ytterligare.    

 

Som stöd till intervjuerna utformades enligt Kvale och Brinkmann (2009) en intervjuguide. 

Flera versioner gjordes och förkastades innan den slutgiltiga versionen godtogs. Vi 

diskuterade hur precisa frågorna skulle vara och svårigheterna i hur man leder en intervju 

utan att styra för mycket. De två första intervjuerna var provintervjuer som efter 

genomlyssning bedömdes svara på frågorna i intervjuguiden samt på studiens syfte. 

Intervjuguiden kompletterades med ett par frågor efter de första två intervjuerna. Detta då 

de två första personerna tagit upp intressanta ämnen som vi även ville lyfta i resterande 

intervjuer. Författarna tror inte att detta försvagat studien då de tillkomna ämnena togs upp 

i alla intervjuer. Intervjuerna inleddes med en kort orientering för att sätta in personen i 

studiens syfte och frivillighet. Tid gavs för att personen skulle kunna läsa igenom samma 

information skriftligt. Deltagarna tog emot informationen och hade inga invändningar. Vi 

ansåg att vi genom detta uppfyllt kraven på informerat samtycke (Helgesson, 2006).  

 

Under intervjun gavs personen stort utrymme till att berätta fritt om sina efarenheter av 

långtidstrakeostomi i vardagen. Vissa personer var mer pratsamma än andra, vilket gav 

material med olika omfattning. När samtalet stannade av kunde intervjuguiden användas 



 21  

    

för att ge samtalet ny energi. I slutet av varje intervju ögnades intervjuguiden igenom för 

att se att alla områden var täckta och personen tillfrågades om det fanns något mer att 

tillägga. Detta ledde till att flera intressanta fynd gjordes på slutet. En svårighet under 

intervjuerna var att ställa öppna frågor. Som Kvale och Brinkmann (2009) belyser är 

forskningsintervjun ett hantverk som kräver träning.  

 

Genom att det ljudinspelade materialet transkriberades av författarna tillsammans kunde 

varje svårighet diskuteras efter hand och beslut om språk och otydligheter togs i samråd. 

Utskriften utgör början på den analytiska processen (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Utskrifterna lästes igenom av författarna varefter ljudfilerna raderades. Detta hade utlovats 

till deltagarna och var en del i arbetet med konfidentialiteten. Nästa steg i processen var att 

urskilja meningsenheter som ansågs svara på syftet. Allt annat material utelämnades. En 

svårighet låg i att urskilja erfarenheter kring trakeostomi från erfarenheter knutna till 

personens grundsjukdom.  

 

Meningsenheterna koncentrerades och kodades efter en numrerad lista. Detta var en 

arbetsam del i analysen som krävde noggrant övervägande för att ingen tolkning eller 

snedvridning skulle ske. Alla koder sorterades därefter in under kategorier som författarna 

ansåg lämpliga. Denna metod att att analysera benäms av Kvale och Brinkmann (2009), 

som analys med fokus på mening. De menar även att det inte finns några givna regler för 

hur analysen ska gå till. Olika typer av intervjuer och syftet gör att analysmetoden kan 

variera. Detta har gjort att författarna till denna studie har låtit analysen växa fram och efter 

hand tagit stöd i litteraturen för att verifiera processen.  

 

Under intervjuerna gjordes fynd som trots att vi inte frågade specifikt blev en del av 

resultatet. Det gällde vikten av utbildning, kunskap och kompetens. Dessa områden togs 

upp i bakgrunden och kunde därför diskuteras i resultatdiskussionen. Då det ansågs svara 

på syftet inkluderades fynden i resultatet. 

 

Kategorierna delades upp och bearbetades av författarna var för sig. Att dela upp arbetet 

innebär en risk för upprepningar och personliga tolkningar (Kvale & Brinkmann, 2009) . 

Efter bearbetningen lästes allt resultat igenom av författarna tillsammans varvid 

felaktigheter kunde korrigeras. Bland annat upptäcktes att vissa citat använts två gånger 

och då gjordes en avvägning av var det passade bäst. 

 

Författarna till denna studie har kritiskt granskat metoden steg för steg. Intervjuguiden har 

ifrågasatts och omarbetats. Urvalet av undersökningsgrupp och objektiviteten i 

presentationen av resultatet har också diskuterats. Trovärdigheten i studien bygger enligt 

Granskär och Höglund-Nielsen (2008) på hur datan samlats in samt hur den analyserats.  

 

Resultatdiskussion 

Av de olika aktiviteter som utgör ett dagligt liv och som tas upp av Christiansen och 

Townsend (2010) har sömn, måltider, samtal (kommunikation), socialiserande och fysisk 

aktivitet visat sig vara de som påverkas mest av att leva med permanent trakeostomi. Enligt 

Christiansen och Townsend (2010) är det förmågan och viljan att välja och utföra 

aktiviteter som definierar oss som individer. Personerna i studien vittnar om att de fått 

anpassa eller välja bort vissa aktiviteter de kunde ägna sig åt innan de fick trakeostomi. Till 

exempel fick en respondent sova halvsittandes. Flera berättade att de fick tänka på hur de 
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duschar och att de fått välja bort en del fysiska aktiviteter, alternativt byta kanyl om detta 

är möjligt. Samtliga exempel visar att personerna i studien använder sig av det som 

Lazarus och Folkman (1984) benämner probleminriktade copingstrategier, för att lösa 

problem som uppstår i samband med aktiviteter i det dagliga livet. 

 

I och med att trakeostomin innebär vissa anpassningar och begränsningar i det dagliga livet 

har personerna till viss del begränsats i att fritt uttrycka sin individualitet (Christiansen & 

Townsend, 2010). Reaktionerna över detta ser olika ut hos respondenterna. En person 

uttrycker frustration över att inte kunna bada. En annan person som inte heller kan vistas i 

vatten på grund av trakeostomin berättar att hon har bestämt sig för att acceptera detta 

faktum och hon visar inte några negativa känslor inför det. Hur man förhåller sig till att 

behöva göra avkall på en aktivitet verkar vara personlighetsrelaterat.  

 

En persons arbete definieras som en aktivitet i det dagliga livet. Att kunna välja att utföra 

ett arbete ger en person möjlighet att definiera sig och sin livsstil (Christiansen & 

Townsend, 2010). Ingen av respondenterna har beskrivit att trakeostomin utgjort ett hinder 

för dem att få eller kunna behålla ett arbete, vilket inte minskat deras möjligheter till att 

uttrycka sin individualitet i detta avseende. En av respondenterna som beskriver hur 

arbetskamraterna varit villiga att hjälpa till vid tunga lyft och hur han upplever dettas som 

positivt. En annan person tar upp att hon fick hjälp med barnpassning vid tjänsteresor. Att 

uppleva och/eller få socialt stöd, exempelvis i form av praktisk hjälp, är en faktor som 

bidrar till i hur stor utsträckning stress påverkar en person (Thoits, 2010). Den positiva 

upplevelsen av stöd är enligt Thoits en faktor som minskar stressen av att leva med ett 

kronisk tillstånd. 

 

Trakeostomin beskrivs som livsnödvändig och av flera som avgörande för kunna leva ett 

bra liv. Trakeostomins påverkan på utseendet och hur den är en begränsning i det dagliga 

livet på olika sätt beskrivs som negativt. Att hitta ett sätt att förhålla sig till sin nya 

situation och utseende var avgörande och det framkom att acceptans var den gemensamma 

copingstrategin för samtliga personer (Lazarus & Folkman, 1984).  

Att ha långtidstrakeostomi är för personerna i studien förmodligen livslångt, det vill säga 

kroniskt. Acceptans är emotionellt inriktad och har enligt Lazarus & Folkman (1984) visat 

sig vara till stor hjälp för personer med kronisk sjukdom.  

 

Tidigare forskning har visat att personer som blivit trakeotomerade har mindre positiv 

kroppslig självbild än människor i genomsnitt (Gilony et al., 2005). Det har visat sig att 

personerna i föreliggande studie haft olika inställning till om de vill dölja sin trakeostomi 

eller inte. Motivet hos dem som valde att dölja den var att de då slapp omgivningens 

blickar. Det upplevdes som stressande av personerna när omgivningen tittade men inte 

frågade. Att välja att dölja sin trakeostomi med en scarf eller krage, visar på en 

probleminriktad copingstrategi (Lazarus & Folkman, 1984). De som valde att inte dölja var 

av uppfattningen att andra människor fick acceptera dem som de var. En person beskrev att 

det var svårt att träffa en ny partner då han upplevde att han blev dömd på grund av 

trakeostomins påverkan på utseendet. En annan person i studien menade att det är hur man 

dömer sig själv som styr hur eller om man blir dömd av andra. Personerna i föreliggande 

studie har visat att typ av stressor styr val av copingstrategi, vilket bekräftas i en studie av 

Yeh & Chou (2007). 

 

På NRC arbetar vårdpersonal och tekniker gemensamt för att individanpassa kanylerna. 

Fokus ligger på att tillmötesgå patienten så långt som möjligt avseende komfort och 
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estetik. Varje kanyl utfomras individuellt vilket gör patienterna vid NRC priviligierade. De 

undslipper vanliga komplikationer som skavsår i trakea, smärta, blödingar och stenoser 

tack vare noggranna mätningar och undersökningar av varje individs anatomi och 

förutsättningar (DS, NRC, 2010).   

 

Några personer i föreliggande studie nämnde att det var svårt med självförtroendet på 

grund av trakeostomin, särskilt under de första åren efter ingreppet. Mot bakgrund av flera 

studier skulle dessa personer ha varit hjälpta av psykologiskt stöd i samband med och efter 

ingreppet (Gilony et al, 2005; Lewarski, 2005; Hashmi, Ransom, Nardone, Redding & 

Mirza, 2010; Bronheim, Strain & Biller, 1991). Författarna menar bland annat att 

psykologiskt stöd bör vara en obligatorisk del i rehabiliteringen av personer som fått 

långtidstrakeostomi. En person i föreliggande studie tyckte att det hade varit bra med en 

mentor att vända sig till med frågor och tankar den närmsta tiden precis efter ingreppet. 

 

Det har framkommit i resultatet att den egna förmågan att kunna hantera och sköta sin 

trakeostomi varit betydande i olika hänseenden. Information på patientens egna villkor är 

viktigt för att stärka empowerment och self-efficacy (Ling-Ling, Arthur & Avis, 2008; 

Fossum, 2007). Lewarski (2005) efterlyser en standardvårdplan innehållande bland annat 

individuellt anpassad utbildning för personer som får permanent trakeostomi. Personerna i 

föreliggande studie bekräftar att utbildning och information är viktigt i hänseendet att det 

stärker självförtroendet och känslan av trygghet. Flera menar också att bristen på 

information och utbildning haft en negativ påverkan på självförtroendet. Två av 

respondenterna berättar hur de känner sig mer förstådda av en läkare som själv har 

trakeostomi. Fossum (2007) beskriver hur läkare upplever att de förstår patienter på ett nytt 

sätt efter att de själva drabbats av sjukdom. 

 

Två personer i studien var kopplade till respirator nattetid vilket helt tar bort förmågan att 

kunna kommunicera via talet på natten. Att inte kunna meddela sig upplevdes som mycket 

negativt och i bakgrunden bekräftar en studie att förlorad talförmåga innebär en stor förlust 

för individen (Olivieria-Siliveira et al., 2009). Att inte kunna tala kan leda till social 

isolering och att kommunikativ utveckling hindras (Lewarski, 2005). Kommunikation tas 

även upp av Christiansen och Townsend (2010) som en del av det dagliga livet. Flera av 

personerna i vår studie bekräftar att de upplevde talförmåga som en viktig del av livet.  

En person ville inte börja använda respirator dagtid. Hon ansåg att hennes sociala liv skulle 

begränsas om hon inte skulle kunna tala. Som framkom i studien av Olivieria-Siliveira et 

al. (2009) kan förmågan till tal återfås eller bibehållas med hjälp av en talventil vilket flera 

av deltagarna i studien använde. Sammanfattningsvis har personerna i studien fått anpassa 

sina dagliga liv. Upplevelserna av hur mycket trakeostomin begränsat personerna var olika. 

För att kunna utföra aktiviteter som ingick i respektive persons dagliga liv använde sig 

respondenterna av probleminriktade copingstrategier för att hitta lösningar på problem som 

uppstod. Möjligheterna att använda sig av praktiska lösningar var relaterade till de olika 

personernas grundsjukdomar. För att förhålla sig till trakeostomin använde samtliga 

respondenter den emotionellt inriktade copingstrategin acceptans. Att få adekvat utbildning 

om trakeostomin och att lära sig hantera den beskrevs som viktigt för känslan av trygghet 

och för ett ökat självförtroende. Samtliga personer i studien har upplevt att omgivningen 

tittar på trakeostomin men inte frågar om den. Fler än hälften har på grund av detta valt att 

dölja sin trakeostomi.  
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Slutsats 

För personerna i studien är det grundsjukdomen som i första hand styr förmågan till 

anpassning, inte trakeostomin. Detta har gett ett motsägelsefullt resultat som kan förklaras 

med att personerna därför upplevde situationer och begränsningar på olika sätt. Det som 

upplevdes som positivt för någon kunde vara negativt för någon annan. Gemensamt för 

samtliga respondenter är att de valt att acceptera sin trakeostomi (emotionell coping) och 

att de i sitt dagliga liv hittat sätt att lösa praktiska problem som uppstått (probleminriktad 

coping). Viktigt för förståelsen för människor som lever med långtidstrakeostomi är att 

komma ihåg att varje individ har egna upplevelser. Samtliga personer i studien uppgav att 

trakeostomin inte varit ett hinder för att delta arbetslivet. 

 

Fortsatta studier 

Som framkommit upplevde samtliga respondenter att utbildning, stöd och information är 

viktigt. Några menar att mer stöd i början hade hjälpt dem att acceptera sin nya situation 

snabbare och en person förelår att mentorskap skulle kunna vara en viktig form av stöd. 

Därför vore det intressant att genomföra studie som undersöker hur ett sådant stöd skulle 

kunna se ut och hur det skulle påverka självförtroendet hos personer med 

långtidstrakeostomi. 
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Stockholm 2011-03-08 

 

 

 

Till verksamhetschef  

Eva Oddby 

Anestesi och intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus 

 

Förfrågan om intervjustudie om upplevelser av långtidstrakestomi. 

Vi heter Madeleine Karlsson och Anna Ekelund och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett examensarbete omfattande 15 

högskolepoäng. Området som ska studeras är personer upplevelser av att leva med 

långtidstrakeostomi och hur det påverkar det dagliga livet. Studien är en del av ett större 

forskningsprojekt som drivs av Gunilla Björling. Vi är därför intresserade av att få 

genomföra intervjuer med personer som väljs utifrån att ha levt med trakeostomi minst två 

år, alltså ha erfarenhet inom problemområdet, ha förmåga till tal, vara medlemmar i 

patientföreningen vid NRC, Danderyds sjukhus samt vara över 18 år. Eftersom det finns 

lite forskning kring hur patienters egna erfarenheter är av att ha en trakeostomi i det 

dagliga livet, är det ett viktigt område att studera.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Insamlad data kommer 

att avidentifieras och endast användas för studiens syfte.  

Vi är därför mycket intresserade av få genomföra arbetet vid NRC, Danderyds sjukhus. 

Om Du godkänner att studien genomförs vid kliniken, är vi tacksamma för din underskrift 

av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner dig tveksam 

till att studien genomförs är vi tacksamma för besked om detta. Har Du ytterligare frågor 

rörande studien är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare.  

 

Vänlig hälsning Sophiahemmet Högskola  

 

 

 

Madeleine Karlsson    0704-85 01 10      Anna Ekelund  0709-96 99 32 

madeleine.karlsson@student.sophia.se    anna.ekelund@student.sophia.se 

 

__________________________   __________________________  

Students namnteckning    Students namnteckning  

 

Handledare: Elisabeth Alvemo, 0704-93 51 20, 08-40 62 861 

elisabet.alvemo@sophiahemmethogskola.se  

 

__________________________  

Handledares namnteckning  

      

 

Datum_________________________ Namnteckning_____________________________ 

Godkännande av verksamhetschef.  
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Intervjuguide    

 

Tänk på att  

Ställa öppna frågor 

Inledande frågor -Kan du berätta om...? 

Uppföljning  -Utveckla.... 

Sonderande  -Kan du berätta lite mer om det? 

Specificerande -Vad tänkte du då? 

Direkta  -”Vad tycker du om din chef” 

Indirekta  -Hur tror du att andra som har trakeostomi känner inför detta? 

Strukturerade ”Nu skulle vi vilja byta ämne.” 

Tystnad 

Tolkande  -”Du menar alltså att..?” 

 

”Det låter jätteintressant, men kan vi prata om det efter intervjun?” 

 

Håll tiden, varje område ca 5 minuter. Var diskret. 

 

Orientering 

Intervjuarna presenterar sig med namn och studieplats. Beskriv syfte (”Syftet med studien 

är att beskriva enskilda personers upplevelser av att leva med långtidstrakeostomi och hur 

det påverkar det dagliga livet.”) och situation för intervjupersonen. Syftet med bandspelare. 

Om personen har några frågor och att deltagandet är frivilligt. Respondenten kan när som 

helst avbryta intervjun eller välja att inte besvara vissa frågor. Förklara tidsbegränsningen, 

intervjun ska helst ta max en timme. 

Ålder (om intervjupersonen vill svara) 

 

1. Hur länge har du haft trakeostomi? 

 Varför fick du trakeostomi? 

 

2. Erfarenheter av att leva med långtidstrakeostomi 

 Vi skulle vilja veta hur det är att leva med långtidstrakeostomi. 

 Kan du berätta om hur det påverkar din vardag? 

 

3. Kan du berätta lite om trakeostomin har påverkat ditt sätt att se på dig själv.  

 Hur känner du inför det? 

 Hur har det påverkat dig? 

 På vilket sätt har det påverkat omgivningen?  

 På vilket sätt? 

 

4. Hur fungerar det i början respektive nu med kanylbyte, akuta situationer i 

hemmet, nattlig ventilation? Var/är det något som du oroat/oroar dig? 

 

5. Har du drabbats av någon av de vanligaste komplikationerna, tex 

hypergranulation eller många luftvägsinfektioner, vilka är dina erfarenheter?  

 Hur har det påverkat dig? 
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6. Hur upplever du att möjligheten till fysisk aktivitet har påverkats av att ha 

trakeostomi? 

Finns det något du inte kan göra nu som du kunde göra förut? Kan du ge ett 

exempel? 

 

7. Vill du berätta om du har upplevt att trakeostomin har påverkat 

kommunikation och bemötande?  

 

8. Hur fungerar dina nära relationer? 

Kan du berätta lite om trakeostomin påverkar möjligheten och viljan till 

fysisk närhet?   

Påverkar trakeostomin dig att träffa en partner Alt. påverkas relationen till 

din nuvarande partner? Kan du ge något exempel? 

 

9. Är det någon positiv respektive negativ erfarenhet du vill lyfta upp eller 

berätta mer om? 

 

10. Nu börjar vi närma oss slutet på intervjun. Är det någon enskild 

händelse/historia kopplat till det vi pratat om, som du skulle vilja berätta om? 

 

 

Vi tackar så mycket för att vi fick göra intervjun. 

Om du efter intervjun har några frågor eller ångrar ditt deltagande är du välkommen att 

kontakta oss. 
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Stockholm 2011-03-08 

 

 

 

Information till deltagare i intervjustudie. 

 

 

 

Intervjustudie om långtidstrakeostomi 

 

Vi heter Madeleine Karlsson och Anna Ekelund och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5, som ska genomföra ett examensarbete omfattande 15 

högskolepoäng. Syftet med studien är att beskriva enskilda personers upplevelser av att 

leva med långtidstrakeostomi och hur det påverkar det dagliga livet.  

Vi är därför intresserade av att få genomföra intervjuer med personer som väljs utifrån att 

ha levt med trakeostomi minst två år, alltså ha erfarenhet inom problemområdet, ha 

förmåga att kommunicera via tal samt vara över 18 år.  

Eftersom det finns lite forskning kring detta, är det ett viktigt område att studera.  

Deltagandet i studien som inte är kopplad till sjukhuset, är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas. Insamlad data kommer att avidentifieras och endast användas för studiens syfte.  

 

 

Med vänlig hälsning  

 

 

 

 

Sophiahemmet Högskola  

 

 

Madeleine Karlsson    0704-85 01 10      Anna Ekelund  0709-96 99 32 

madeleine.karlsson@student.sophia.se    anna.ekelund@student.sophia.se 

 

 

Handledare 

Elisabet Alvemo, 0704-93 51 20, 08-40 62 861 

elisabet.alvemo@sophiahemmethogskola.se  
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Exempel från matrisen  

 

Meningsenhet Koncentrerad meningsenhet Kod Kategori 

Ja när jag går ut tex eller till 

kiosken här tex annars så säger 

dom åhhh vad har du där säger 

dom. Omgivningen har mer 

bekymmer än jag.  Åhh vad synd 

om dej, vad du ska lida säger dom.  

 

 

Omgivningen har mer bekymmer 

än jag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgivningens reaktioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelsen av 

omgivningens reaktioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom känner sig lite äcklade å dom 

tycker inte det ser roligt ut och dom 

vet inte hur dom ska hantera det 

och så vidare så är det ju utseendet 

det stör den där biten som sticker ut  

De känner sig lite äcklade och de 

tycker inte det ser roligt ut och de 

vet inte hur de ska hantera det  

Nära relationer har inte påverkats, 

jag var lyckligt gift redan när jag 

drabbades av min förlamning och 

fick kanylen  

 

 

Nära relationer har inte påverkats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nära relationer 

 

Liksom det han har tyckt i hela den 

här processen är att jag har bett om 

för lite hjälp. Han skulle vilja hjälpa 

mer och jag har lite haft perioder då 

jag har spärrat ute honom. Jag ska 

klara det själv 

Min man har tyckt att jag har bett 

om för lite hjälp  

 

 

 

 

(Kvale & Brinkmann, 2009) 


