
EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ 

 

VÅRDVETENSKAP  

VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 

2019:16 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Intensivvårdssjuksköterskans stärkande 

omvårdnadsåtgärder för trakeostomerade patienter vid 

urträningsprocessen från respiratorbehandling  
En systematiskt integrativ litteraturöversikt 

 

 

 

 

 

Hillewi Kara Johansson  

Louise Warnskog 

 
 

 

 

 
 

 

  



Uppsatsens titel: Intensivvårdssjuksköterskans stärkande omvårdnadsåtgärder för 

trakeostomerade patienter vid urträningsprocessen från 

respiratorbehandling  

En systematiskt integrativ litteraturöversikt 

  

Författare: Hillewi Kara Johansson 

Louise Warnskog 

 

Huvudområde: Vårdvetenskap 

 

Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng 

 

Utbildning: Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot 

intensivvård 

 

Handledare:  Berit Lindahl 

 

Examinator:  Gabriella Norberg Boysen 

  

Sammanfattning    

Under de senaste decennierna har intensivvården utvecklats och blivit mer specialiserad, 

med flera olika inriktningar och specialområden. Dock är respirationssvikt fortfarande en 

vanlig och allvarlig komplikation. Patienter som förväntas behöva lång respiratorvård blir 

ofta trakeotomerade. Motivet är att minska tiden för respiratorbehandling, effektivisera 

urträningsprocessen samt minska risken för komplikationer. Syftet med denna 

systematiskt integrativa litteraturöversikt var att kritiskt granska och sammanställa 

forskningsresultat vilka beskriver hur intensivvårdssjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 

kan stärka den trakeostomerade patientens hälsoprocesser, under urträningsfasen från 

respiratorbehandling. Ett delsyfte var även att sammanställa kunskap för att på så sätt 

underlätta urträningsprocessen och förhindra rekanalysering. Litteratursökningar gjordes 

via databaserna CINAHL, MEDLINE, PubMed samt Scopus. I examensarbetet framkom 

det att patienter i urträningsprocess från respiratorbehandling upplevde brist på verbal 

kommunikation som mycket ångestframkallande. De intensivvårdssjuksköterskor som 

vårdar dessa patienter ska genom sina omvårdnadsåtgärder erbjuda patienten lindring av 

ångest och skapa trygghet. Denna lindring och trygghetsskapande kan 

intensivvårdssjuksköterskan erbjuda bland annat genom att visa förståelse, informera 

patienten fortlöpande, integrera dag- och nattrutiner för att främja sömnen samt respektera 

patientens autonomi. Examensarbetets resultat visar att det tycks finnas ett behov av ökad 

kunskap och förståelse för hur patienter i urträningsprocessen från respiratorbehandling 

upplever intensivvårdssjuksköterskans omvårdnadsåtgärder. 

Intensivvårdssjuksköterskan ska kunna vårda patienten enligt patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659), som uttrycker att patienterna ska vårdas i enlighet med vetenskap och 

beprövad erfarenhet.   

 

Nyckelord: Omvårdnadsåtgärder, intensivvård, urträningsprocess, trakeostomi, 

integrativ, litteraturöversikt.  
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INLEDNING 

En intensivvårdssjuksköterska möter många olika patientgrupper i sitt dagliga arbete, 

däribland många patienter med respirationssvikt. Tack vare att intensivvården under de 

senare decennierna har utvecklats och blivit mer specialiserad, överlever idag fler svårt 

sjuka och skadade patienter. Men respirationssvikt är fortfarande en vanlig diagnos och 

en av de allvarligaste komplikationerna en patient kan drabbas av. Detta medför att 

flertalet patienter behöver respiratorbehandlas, vilket har till följd att respiratorbehandling 

är vanligt förekommande för intensivvårdssjuksköterskor. Kritiskt sjuka patienter som 

behandlas med respiratorvård under en längre tid blir ofta trakeostomerade. Den långa 

respiratorvården medför att patienterna snabbt förlorar muskelstyrka. Det är därför viktigt 

att tidigt börja urträningsprocessen från respiratorbehandling. Att effektivisera 

urträningsprocessen kan minska lidande för patienterna och även leda till kortare 

vårdtider. Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och tidigare yrkeserfarenhet, 

har vi vid flertalet tillfällen arbetat med trakeostomerade patienter under urträningsfas 

från respiratorbehandling. Vi upplever att urträningsprocessen är mycket frustrerande för 

patienterna. Detta på grund av att patienterna är vakna och medvetna om vad som pågår 

runt dem. Under urträningsprocessen blir bakslag tydligt märkbart för patienterna, genom 

exempelvis infektioner och mer ansträngd andning. Intensivvårdssjuksköterskors nära 

arbete med patienter skapar förtroende. Vi vill därför kritiskt granska och sammanställa 

tidigare forskningsresultat vilka beskriver hur intensivvårdssjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder kan stärka den trakeostomerade patientens hälsoprocesser, under 

urträningsfas från respiratorbehandling. 

 

BAKGRUND 

Orden trakeostomi och trakeotomi bör enligt Rajesh och Meher (2005) åtskiljas. Ordet 

trakeostomi kommer från grekiskan och betyder ”jag skär i trakea”. Enligt Landstingens 

Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) (2017) samt Rajesh och Meher (2005) refererar 

trakeotomi till själva operationen, medan trakeostomi är själva öppningen gjord under 

operationen. Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) (2017) uppger att det 

utförs cirka 2 000 trakeotomier varje år. Enligt Paul (2010) samt SFAI (2017) ökar denna 

siffra både nationellt och internationellt.  

 

Historik  

Trakeotomi utfördes troligen redan så tidigt som 3 500 år f.Kr. och är därför ett av 

världens äldsta kirurgiska ingrepp (Nellgård 2012, s. 329; Rajesh & Meher 2005; Singh, 

Saran & Baronia 2017). Läkekonstens fader Hippokrates kritiserade trakeotomi på grund 

av rädslan över att skada carotis kärlen. Hippokrates visste att ruptur av carotis kärlen 

kunde leda till död för patienterna (Rajesh & Meher 2005). Under 1000-talet e.Kr. 

genomfördes trakeotomier med hjälp av kanyler av guld eller silver (Szmuk et al. 2008). 

Det dröjde till 1800-talet innan en tysk kirurg konstruerade en metallkanyl som användes 

istället för de av guld eller silver (ibid.). Sedan senare delen av 1900-talet är trakeostomier 

gjorda av olika typer av plast, såsom polyvinylklorid (PVC), silikon och polyuretan. 

Under 1700-talet utvecklade George Martin den dubbla kanylerade trakeostomin, en 

trakeostomi som idag används frekvent. Den inre kanylen var redan då gjord för att tas ut 

och rengöras, medan den andra kanylen satt kvar i patienten (Rajesh & Meher 2005). 
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Fram till 1800-talet ansågs trakeotomi vara ett mycket farligt ingrepp, med en dödlighet 

på över 80%. Under 1800-talet förbättrades tekniken med minskad dödlighet som följd. 

År 1909 introducerades en modernare teknik för att utföra trakeotomi och detta medförde 

att dödligheten minskade (Nellgård 2012, s. 329). Enligt Rajesh och Meher (2005) samt 

Szmuk et al. (2008) genomfördes den första dokumenterade framgångsrika trakeotomin 

av den italienska läkaren Antonio Musa Brasavola år 1546.  

 

Trakeostomi  

Vid trakeostomi används en bågformad trakealkanyl som förs in via ett snitt på halsen 

och in i luftstrupen, även kallat trakeotomi. Trakeostomin håller luftvägen öppen genom 

en uppblåsbar kuff på trakealkanylen. Kuffen hjälper även till att täta kring 

trakealkanylen, för att minska risken att sekret eller liknande aspireras ner till lungorna. 

Ovan kuffen finns oftast, men inte alltid, en subglottisk sugkanal för att eventuell 

slem/sekret ska kunna sugas bort, för att även då minska risken för aspiration (Freeman 

2011). Innerkanylen till trakealkanyler kan tas ut för rengöring vid stora mängder sekret. 

Trakealkanylen fästs kring patientens hals med hjälp av ett justerbart trakealkanylband, 

men kan ibland även fästas med suturer i huden. Om patienten har en avvikande anatomi 

bör en så kallad justerbar trakeostomi användas. Trakealkanyler finns i flertalet olika 

modeller och storlekar, för att anpassas individuellt (LÖF, 2017).    

 

Indikationer och kontraindikationer för trakeotomi 

Cheung och Napolitano (2014), Freeman (2011) samt LÖF (2017) har listat flera 

generella indikationer (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Generella indikationer för trakeotomi  

• Akut respiratorisk svikt med förväntad lång respiratorvård  

• Misslyckande att avveckla respiratorvård vid endotrakealt intuberade patienter 

• Övre luftvägshinder 

• Svår luftväg 

• Rikligt med sekret i luftvägarna 

• Traumatisk eller långskriden neurologisk skada/sjukdom som kräver fri luftväg 

och/eller mekanisk ventilation 

• Svår septisk chock med multiorgansvikt 

• Svår lungfunktionsnedsättning 

• Svår kardiologisk sjukdom 

• Avancerad huvud- och halskirurgi 

• Multitrauma där flera förväntade operationer i narkos kan innebära ökad risk 

för komplikationer vid extuberingsförsök 

• Öron-näsa-hals sjukdomar, så som tumörer, missbildningar som kan leda till 

svullnad i övre luftvägarna  

• Förväntad svår reintubation efter extuberingsförsök 

 

Cheung och Napolitano (2014) beskriver att den vanligaste indikationen för trakeostomi 

är akut respiratorisk svikt med förväntad lång respiratorvård, som enligt dem 

representerar två tredjedelar av alla fall. Om patienten förväntas vara i behov av 
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respiratorvård längre än sju dygn bör trakeotomi övervägas i ett tidigt skede (Cecere Lynn 

& Johnson 2018, ss. 480–481; Cheung & Napolitano 2014; LÖF 2017). Trakeotomin bör 

då anläggas så tidigt som möjligt. Hyde et al. (2015) menar att desto tidigare patienten 

trakeotomeras, desto bättre är möjligheterna för patienten vid urträning från respiratorn. 

Dock menar LÖF (2017) att detta är en kontroversiell fråga, då det inte finns någon rätt 

tidpunkt för trakeotomi. Vidare uppges att trakeotomi utförd inom tio dagar visar på bättre 

överlevnad på intensivvårdsavdelningar på grund av kortare respiratorbehandling (ibid.).  

 

Enligt LÖF (2017) finns det flertalet kontraindikationer och delar in kontraindikationerna 

i absoluta- och relativa kontraindikationer. Absoluta kontraindikationer är då patient eller 

anhöriga (då patienten är oförmögen att själv besluta) motsäger sig trakeotomi samt då 

extubation planeras för patienten, utan förväntade komplikationer, inom 1–2 veckor. 

Relativa kontraindikationer menar LÖF (2017) är patienter vilka vårdas palliativt samt 

patienter som är i ett terminalt skede. Dessa patienter bör om möjligt undvikas att 

trakeotomeras. Lika så preoperativ trakeotomi vid öppen hjärtkirurgi (ökad risk för 

mediastinit), svår infektion i trakea området samt blödningsrubbning som ej korrigerats 

(ibid.).  

 

Urträningsprocessen 

Urträning (Eng. weaning) innebär att patienten ska övergå från respiratorvård till egen 

spontan andning. Urträning definieras som processen där det stöd som patienten erhåller 

via respiratorn successivt minskas, med avsikten att värdera patientens möjlighet att 

kunna spontant andas utan stöd av respirator (Stieff, Lim & Chen 2017). Det slutliga 

målet i urträningsprocessen från respirator är borttagning av trakeostomin, så kallad 

dekanylering. Urträningsprocessen utgör en stor klinisk utmaning. Beroende på 

patientens respons, kan urträningen gå fort eller långsamt. Enligt Cecere Lynn och 

Johnson (2018, ss. 483–486) ska urträning planeras så fort patienten är i behov av 

respiratorbehandling. Motivet för detta är att förhindra komplikationer och underhålla 

kroppens fysiologiska funktioner. Patientens andningsförmåga utvärderas dagligen för att 

se om hen är redo för urträning. Detta genom att minska på respiratorns inställningar för 

att se hur patienten reagerar (ibid.).  

 

Urträningsprocessen kan delas in i tre steg: Första steget är att förbereda patienten genom 

att denne ska sitta upp i minst 30 graders vinkel, luftvägarna ska vara fria från slem, 

nutritionsstatus ska vara optimalt och kontakt ska kunna åstadkommas med patienten 

(Timothy et el. 2016). Under denna period är det enligt Timothy et al. (2016) tillåtet att 

administrera ångestdämpande läkemedel, men enbart till den grad att patienten inte blir 

andningsdeprimerad. Andra steget är själva urträningen. I detta steg ska patienten under 

kortare stunder, andas självständigt utan respirator. När patienten klarar av kortare 

stunder, ökas tiden successivt. Viktigt under urträningen är att patienten med jämna 

mellanrum får andas mot ett motstånd, exempelvis pep-ventil, för att bidra till ökad 

muskelstyrka i lungorna (ibid.). Det tredje steget är då patienten har klarat att andas utan 

hjälp från respiratorn, i mer än 24 timmar i sträck. I detta steg planeras dekanylering. För 

en lyckad dekanylering ska patienten kunna hålla fria luftvägar, ha bra sväljningsreflexer, 

normal andning, vara vaken och ha en adekvat medvetandegrad samt ha bra hostreflexer. 

Ett kuff-läck-test bör genomföras på patienter som har varit svåra att intubera och/eller 

har haft en komplicerad respiratorvård. Detta görs genom att först suga rent i kanalen 
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ovan kuffen på slem/sekret, därefter töms kuffen på luft och trakealkanylen proppas under 

en kortare period. Detta för att simulera ett luftläckage. Om patienten klarar av att andas 

trots luftläckaget, kan troligen en lyckad dekanylering genomföras (Cecere Lynn & 

Johnson 2018, ss. 484–485).  

 

Intensivvårdssjuksköterskans ansvar och kompetens 

Intensivvårdssjuksköterska är en sjuksköterska med specialistutbildning inom 

intensivvård (Kaplow, Turner & Relf 2018, ss. 1–3). Arbetet som personal inom 

sjukvården genomför styrs av flera lagar och förordningar. Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 2017:30) beskriver att all personal som tjänstgör i hälso- och sjukvården har ett 

yrkesmässigt ansvar som möjliggör det för dem att ge patienterna en kompetent och 

omsorgsfull vård. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska samtlig 

sjukvårdspersonal utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Intensivvårdssjuksköterskan ansvarar för den kritiskt sjuke patientens grundläggande 

behov, psykosociala behov samt behoven avseende respiration, cirkulation, elimination, 

vakenhet, smärtlindring, näringsbehov och välbefinnande (Heath 2018, ss. 89–98). 

Bredden av de fysiologiska och psykologiska utmaningar som 

intensivvårdssjuksköterskan konfronteras med i varje patientmöte är omfattande. Vilket 

gör att det ställs krav på intensivvårdssjuksköterskan, då hen på ett säkert sätt ska kunna 

vårda patienter i den tekniska miljö som en intensivvårdsavdelning innebär (ibid. ss. 89–

91). Grunden för en god omvårdnad förutsätter en grundlig undersökning och genomgång 

av patientens hälsotillstånd. Hänsyn ska tas till vilka omvårdnadsåtgärder som på bästa 

sätt kan främja patientens bekvämlighet och välmående. Av denna anledning behöver 

intensivvårdssjuksköterskan bestämma vilka unika omvårdnadshandlingar som på bästa 

sätt kan främja patienten och hjälpa hen på vägen mot att nå uppsatta mål för vårdtiden. 

Intensivvårdssjuksköterskan ska kunna observera, skydda och relatera till patienten som 

en värdefull individ i varje möte. Samt i detta sammanhang kunna vårda på ett sätt som 

har patientens välbefinnande i fokus (Coyer, Wheeler, Wetzig & Couchman 2007). 

 

Vårdande möte ur ett patientperspektiv  

Att andas via en trakeostomi kan för patienten vara förknippat med oro och ångest. 

Oförmåga att kunna tala och uttrycka sig med ord kan vara mycket påfrestande. Den 

förändrade kroppsbild som följer av en trakeostomi kan upplevas som ett trauma av 

patienten. Själva urträningsprocessen från respirator kan även vara fylld av ångest och 

oro om patienten exempelvis upplever lufthunger (Myatt 2015). För att förstå hur 

patientens hälsoprocesser kan främjas och för att kunna hjälpa patienten att uppnå hälsa 

behöver intensivvårdssjuksköterskan utveckla förståelse för hur patienten upplever sin 

livsvärld. Detta möjliggörs av att hen är öppen för patientens berättelse om sig själv och 

sina tankar om sin situation (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 127-128) . Enligt Dahlberg 

och Segesten (2010, ss. 127–128) utgör livsvärdsteorin grundbulten i den 

vårdvetenskapliga teorin. För att kunna ge optimal vård behöver 

intensivvårdssjuksköterskan kunna se och förstå hur det är för den person som vårdas. Att 

möta patientens livsvärld innebär enligt Ekebergh (2015, s. 122) att 

intensivvårdssjuksköterskan har förmåga att se hur det är för personen som vårdas. Att 

lyssna in och visa förståelse för hur det är för just denna människa att vara sjuk. Dahlborg 

Lyckhage, Brink och Lindahl (2018) beskriver att det är patientens egen berättelse som 
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utgör startpunkten för att etablera en patientcentrerad vårdrelation, där lika villkor råder 

mellan vårdare och patient. Att lära känna individen i sjuksängen är av avgörande 

betydelse för att kunna förstå patienten såsom autentisk och äkta. Denna förståelse av 

patientens livsvärld utgör grunden för att kunna hjälpa patienten till hälsa. Det är möjligt 

genom att se patienten ur ett helhetsperspektiv. Det vill säga att se patienten i sitt 

sammanhang, vilket bekräftar patientens autonomi. Enligt Ekebergh (2015, s. 18) är det i 

samspelet mellan patient och intensivvårdssjuksköterskan som patienten görs delaktig i 

sin vård. Ett öppet och följsamt vårdande innebär att intensivvårdssjuksköterskan möter 

varje person så förutsättningslöst som möjligt och visar ett genuint och uppriktigt intresse 

för personens situation. Detta sker genom att ett uppriktigt intresse för patienten visas 

(Dahlberg & Segesten 2010, s. 184). I mötet med patienten bör 

intensivvårdssjuksköterskan vara absolut närvarande och ge uttryck att vara där för 

patienten, att lyssna samt att försöka förstå hur det är för patienten att vara sjuk (Ekebergh 

2015, s. 122).  Att lyssna, att beröra och skapa ögonkontakt är medel för att kunna skapa 

en vårdande relation (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 127–128). Det är 

intensivvårdssjuksköterskans ansvar att med hjälp av sin kompetens och kunskap se till 

att mötet blir vårdande. Det är ur det vårdande mötet som patientens hälsoprocesser kan 

stödjas och stärkas (ibid. ss. 192–193).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Fri luftväg är en förutsättning för att kunna andas och leva. Trakeostomi, ofta i 

kombination med respiratorbehandling kan trots att det är livsavgörande skapa 

komplikationer för flertalet patienter. Risken för att rekanalyseras efter dekanylering är 

relativt hög, framförallt inom vissa patientgrupper. För att kunna vårda dessa patienter på 

ett tryggt och säkert sätt krävs att intensivvårdssjuksköterskan har ett djupgående tekniskt 

kunnande, bred kunskap vad gäller invasiv monitorering samt kan utföra 

omvårdnadsåtgärder på ett tryggt sätt gentemot patienten. Det är också viktigt att kunskap 

finns för att kunna kontrollera och rätt hantera den tekniska utrustningen som berör 

patienten på ett korrekt och säkert sätt. Intensivvårdssjuksköterskan har som primär 

uppgift att genom centrerade omvårdnadsåtgärder främja patientens välbefinnande.  

Faktorer såsom kommunikationssvårigheter, lufthunger, samt förändrad kroppsbild är 

komplikationer som kan upplevas stressande för patienten som behandlas med 

trakeostomi. Intensivvårdssjuksköterskan har i sin yrkesroll en patientnära funktion där 

hen i ett tidigt skede kan upptäcka tecken till förändringar. Hen kan genom 

omvårdnadsåtgärder åtgärda problem samt underlätta urträningsfasen för den 

trakeostomerade patienten. Det har visats i forskning att det trots detta finns bristande 

kunskap om intensivvårdssjuksköterskans roll vid urträningsprocessen från 

respiratorbehandling. Det finns ett ökat behov av kunskap och förståelse för hur 

intensivvårdssjuksköterskans omvårdnadsåtgärder kan underlätta urträningsprocessen för 

patienten.  

 

SYFTE 

Syftet var att kritiskt granska och sammanställa forskningsresultat vilka beskriver hur 

intensivvårdssjuksköterskans omvårdnadsåtgärder kan stärka den trakeostomerade 

patientens hälsoprocesser, under urträningsfasen från respiratorbehandling. Ett delsyfte 
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var även att sammanställa kunskap för att på så sätt underlätta urträningsprocessen och 

förhindra rekanalysering. 

 

METOD 

Examensarbetet genomfördes som en systematiskt integrativ litteraturöversikt. Enligt 

Whittemore (2005) samt Whittemore och Knafl (2005) är en integrativ litteraturöversikt 

en specifik metod där empiriska och/eller teoretiska studier granskas, värderas och 

sammanfattas. Metoden syftar till att ge en övergripande förståelse av ett valt fenomen. 

Den integrativa metoden tillåter att studier genomförda med både kvalitativa och 

kvantitativa metoder inkluderas (Knafl & Whittemore 2017; Whittemore 2005; 

Whittemore & Knafl 2005). Resultatet av en systematisk och integrativ litteraturöversikt 

kan leda till att evidensbaserad vård utvecklas. Enligt Whittemore (2005) och Whittemore 

och Knafl (2005) kan en systematisk litteraturöversikt delas in i flera olika steg och 

samtliga steg ska vara väl dokumenterade. Det första steget (1) innebär att identifiera 

problemet som ska studeras och utveckla ett tydligt syfte då ett välformulerat syfte 

underlättar för samtliga kommande steg i litteraturöversikten (Whittemore 2005). Nästa 

steg (2) innefattar att identifiera de söktermer som ska användas för litteratursökningen, 

vilken form av litteratur som ska undersökas samt skapa inklusions- och 

exklusionskriterier. Därefter sker själva litteratursökningen, som ska omfatta största 

möjliga antalet tillförlitliga och aktuella primärkällor. Sökprocessen ska vara väl 

dokumenterad utifrån sökord, inklusions- och exklusionskriterier, inkluderade databaser 

samt ytterligare eventuella artikelsökningsvägar (Whittemore & Knafl 2005). Nästa steg 

(3) innebär att erhållna artiklar kvalitetsbedöms. Detta kan ske på olika sätt beroende på 

vilken forskningsdesign som primärstudierna har (ibid.). Nästkommande steg (4) innebär 

att de erhållna artiklarna analyseras genom att först kodas, sedan kategoriseras för att 

slutligen sammanfattas i integrerade slutsatser. Sista steget (5) innebär att resultaten 

presenteras i löpande text, tabeller och/eller diagram (Whittemore 2005). Detaljer från 

primärstudierna som stödjer slutsatserna bör presenteras i resultatet för att visa på en 

logisk beviskedja. Resultatet fångar djupet och bredden av det studerade fenomenet och 

kan på så sätt leda till utökad och förnyad förståelse av fenomenet (Knafl & Whittemore 

2017).  

 

Utifrån koncept, population samt hälsoproblem formulerades sökområden för detta 

examensarbete. Koncept: intensivvård ur ett omvårdnadsperspektiv. Population: vuxna 

patienter som vårdades på intensivvårdsavdelningar. Hälsoproblem: trakeostomerade 

patienter under urträningsprocess från respiratorbehandling. De databaser som användes 

för inhämtning av de artiklar som resultatet baserades på var CINAHL, PubMed, 

MEDLINE samt Scopus. I databasen CINAHL kontrollerades söktermerna med CINAHL 

Headings. I databaserna PubMed och MEDLINE kontrollerades söktermerna i MeSH-

termer. Databasen Scopus använder sig av fritextsökning. Söktermerna som identifierats 

i databaserna CINAHL, PubMed och MEDLINE användes som guide för sökningar i 

databasen Scopus. För att finna största antalet relevanta artiklar användes de Boolska 

operatorerna AND samt OR. Bilaga 1 beskriver fullständiga sökord och sökvägar i 

samtliga databaser. Examensarbetets inklusionskriterier bestämdes till: artiklar 

publicerade mellan 2010–2019, empiriska studier vilka var peer-reviewed samt 

trakeostomerade vuxna patienter 18 år. Termen ”nursing” inkluderades i sökning för att 
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utifrån syftet begränsa sökresultatet till ett omvårdnadsperspektiv. Exklusionskriterier 

var: artiklar publicerade på annat språk än engelska.  

 

Totalt hittades 434 artiklar efter sökningen i de fyra databaserna. När dubbletter samt 

rubriker som inte motsvarade syftet exkluderats, återstod 109 artiklar. Av dessa lästes 

samtliga abstract. Därefter bedömdes att 45 artiklar motsvarade syftet. När samtliga 45 

artiklar lästs igenom i fulltext, exkluderades ytterligare artiklar. Flertalet av de 

exkluderade artiklar redogjorde för urträningsprocessen för intuberade patienter samt 

flertalet artiklar beskrev urträningsprocessen utifrån ett läkarperspektiv. Fyra av 

artiklarna visade sig vid genomläsning vara litteraturöversikter. Dessa inkluderades inte 

i resultatet. Därefter återstod tio artiklar (Figur 1) som utgjorde dataset för 

examensarbetets resultatdel. Artiklarna genomlästes upprepade gånger och 

kvalitetsgranskades enligt Hawker, Payne, Kerr, Hardey och Powell (2002) metod. För 

granskning av artiklar genomförda med kvalitativa och kvantitativa metoder lämpar sig 

denna kvalitetsgranskningsmetod (ibid.). Därefter identifierades huvudfynden och en 

artikelmatris (Bilaga 2) skrevs.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema över sökprocessen 

 

RESULTAT 

Resultatet baserades på tio vetenskapliga artiklar. Fyra kvalitativa artiklar och sex 

kvantitativa artiklar utgjorde resultatets dataset. Ingen artikel exkluderades av 

kvalitetsskäl. Resultatets innehåll i de vetenskapliga artiklarna extraherades och 

meningsbildande enheter skapades, detta i enlighet med Whittemore och Knafl (2005) 

beskrivning. Dessa enheter systematiserades i teman och subteman (Figur 2) och 

resulterade i tre övergripande teman och sex subteman.  
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Figur 2. Översiktlig beskrivning av teman och subteman.  

 

Upplevelser av urträningsprocessen från respiratorbehandling  

Trakeostomerade patienters upplevelser   

I en enkätstudie av Rose et al. (2014) graderade patienter som varit under långvarig 

urträningsprocess från respiratorbehandling, sina upplevelser under intensivvårdstiden. 

Patienterna beskrev påträngande upplevelser av panik och ångest samt tankar kring vad 

anhöriga gick igenom under samma period. Patienterna beskrev även svårigheter vid 

mobilisering och svårighet att kommunicera samt äta. Patienterna (n=53) i studien gjord 

av Rose et al. (2014) graderade de mest återkommande upplevelserna under vårdtiden, så 

som törst (70% av patienterna), känslan av maktlöshet (70% av patienterna), oljud (65% 

av patienterna), omvårdnads och medicinska åtgärder som patienterna upplevde störde 

dem (83% av patienterna), störning av nattlig sömn (70% av patienterna) och oförmåga 

att sova (70% av patienterna). Svårigheter att tala (100% av patienterna) samt svårigheter 

att somna (92% av patienterna) graderades som de mest besvärande upplevelserna. Rose 

et al. (2014) uppger att 88% av patienterna i studien upplevde panikattacker under 

vårdtiden. Studien gjord av Rose et al. (2014) visar att dessa patienter troligen var mycket 

mottagliga för ångest i det långa och korta perspektivet på grund av förlängd IVA-vård, 

flertalet förflyttningar mellan vårdavdelningar och upprepade misslyckade 

urträningsförsök från respiratorn. Tre år efter utskrivning, upplevde 50% av patienterna 

fortfarande ångest och panik. Hetland et al. (2017) beskrev att urträningsprocessen 

framkallade intensiva känslor av rädsla och oro, på grund av patienternas upplevda brist 

på förståelse för urträningsprocessen. Dessa känslor minskades genom hjälp av upprepad 

information om urträningsprocessen.  

 

Chen, Song, Chang och Hsu (2016) studerade faktorer som påverkade tiden till dess att 

patienter (n=60) trakeostomerades. Chen et al. (2016) beskrev att det inom vissa kulturer, 

framförallt asiatiska kulturer, är svårt för människor att acceptera trakeostomi. Det var 

ofta äldre individer som vägrade trakeostomi, då detta för dem förknippades med en 

dödsdom. Chen et al. (2016) beskrev fortsatt att dessa individer även var rädda för ett fult 

sår på halsen och att detta i efterförloppet kunde göra det svårt för dem att tala, vilket 

kunde medföra en försämrad livskvalitet.   
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Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser  

Pattani, Ehlers, Girling, Hird och Gardiner (2014) genomförde en studie där två 

intensivvårdssjuksköterskeledda urträningsprotokoll för trakeostomerade patienter 

(n=50) jämfördes. Enligt Pattani et al. (2014) var följande symtom tecken på att patienten 

påverkades negativt av urträningsprocessen från respirator:  

• Ökad andningsfrekvens (>35 andetag/minut) eller 50% ökning från patientens 

baseline under >15 minuter  

• Ökad hjärtfrekvens (>150 slag/minut) eller 50% ökning från patientens baseline 

under >15 minuter 

• Systoliskt blodtryck <90 mmHg eller 50% ökning av systoliskt blodtryck från 

baseline under >15 minuter  

• Perifer oxygensaturation (pox) <88% 

• PaCO2 (eller end-tidal CO2) >8 kPa 

• Utvecklande av respiratoriskt acidos vilket orsakade ett pH <7,3  

• Patienten uppvisade tecken på kraftig oro under >15 minuter som inte kunde 

tillskrivas andra orsaker än respiratorisk utmattning.  

Kydonaki (2010) undersökte intensivvårdssjuksköterskors tillvägagångssätt för urträning 

av respiratorbehandlade patienter. Kydonaki (2010) samlade in data via observation av 

intensivvårdssjuksköterskor, medicinska anteckningar och diagram samt intervjuer med 

intensivvårdssjuksköterskor.  Intensivvårdssjuksköterskor i studien menade att för snabb 

urträning resulterade i misslyckad dekanylering. Detta ledde till förlängd 

respiratorbehandling och ökade inställningar i respiratorn. Intensivvårdssjuksköterskor 

var överens om att avsaknaden utav urträningsprotokoll för urträning från respiratorn, 

resulterade i inkonsekvens vad gällde beslutfattande bland intensivvårdssjuksköterskor 

och läkare (ibid.). Detta gällande varaktighet och frekvens av urträning från respiratorn 

samt viloperioder under nattetid. Intensivvårdssjuksköterskor upplevde att detta 

genomfördes olika på grund av tidigare egna erfarenheter vad gällde urträning från 

respirator. Intensivvårdssjuksköterskor uppgav att ett urträningsprotokoll kunde förbättra 

utkomsten av urträning från respirator, då detta erbjöd en mer standardiserad urträning 

från respirator (ibid.). Thomas, Sauter, Starrost, Pohl och Mehrholz (2017) undersökte i 

sin studie tiden från urträningsprocessens start till dekanylering samt riskfaktorer för 

kritiskt sjuka patienter. För patienterna (n=122) som studerades i Thomas et al. (2017) 

studie spelade även antalet in- och utfarter stor roll för utkomsten av urträningsprocessen 

från respirator, då detta var tecken på att patienten var mycket svårt sjuk och att risken 

för infektioner ökade. Detta ledde i förlängningen till en försvårad urträningsprocess från 

respirator. Antalet dagar för urträningsprocessen från respirator indikerade att det blev 

svårt att dekanylera (ibid.).   

 

Omvårdnadsåtgärder från intensivvårdssjuksköterskans perspektiv 

Patientcentrerad omvårdnad    

Rose et al. (2014) beskrev att bedömning av och åtgärder för att minska känslan av ångest 

för patienterna som genomgick urträningsprocess från respirator, både under och efter 

intensivvårdtiden var viktigt. Känslor av ångest och rädsla kunde minskas av upprepad 

information om hur urträningsprocessen går till  (Hetland et al. 2017). Rose et al. (2014) 

beskrev att röriga minnen berodde på att patienten upplevde delirium och ångest, vilket 

förlängde intensivvårdtiden. Detta kunde förebyggas genom strategier för delirium och 
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ångest, så som minskning av sedering samt att införandet av dag- och nattrutiner 

implementerades i omvårdnaden kring patienten. Rose et al. (2014) fortsatte att beskriva 

tonvikten av möjligheten för privatliv för patienten. Självständighet och frikostiga 

besökstider kunde ha positiv inverkan på de röriga minnena. Upplevelser under 

intensivvårdtiden såsom upplevd maktlöshet och avsaknad av anhöriga var möjligt att 

förbättra och tryckte på behovet för patientcentrerad intensivvård (ibid.). Det var därför 

mycket viktigt att intensivvårdssjuksköterskans omvårdnadsåtgärder, vilka är beskrivna 

ovan, integrerades för att kunna ge högkvalitativ vård till patienten som genomgick 

urträning från respiratorbehandling. Hetland et al. (2017) undersökte fördomar vad gäller 

musik och ångest vid urträning. Hetland et al. (2017) hävdar att musikintervention var en 

praktiskt och kostnadseffektiv omvårdnadsåtgärd som lätt kunde implementeras i den 

dagliga omvårdnaden av patienten.  

 

I studien gjord av Freeman-Sanderson, Togher, Elkins och Phipps (2016) undersöktes 

effekter av tidiga verbala kommunikationsinterventioner för att tidigt återställa talet för 

respiratorbehandlade patienter. Enligt Freeman-Sanderson et al. (2016) var en viktig del 

i den patientcentrerade omvårdnaden den åtgärd som möjliggjorde för patienten att 

snabbare återfå möjligheten till verbal kommunikation. Sutt, Cornwell, Mullany, 

Kinneally och Fraser (2015) genomförde en studie där de undersökte införandet av ”in-

line” talventil och tiden till det att patienterna började verbalt kommunicera. Denna åtgärd 

påverkade patientens livskvalitet positivt. En talventil möjliggjorde detta för patienten 

(Sutt et al. 2016). Freeman-Sanderson et al. (2016), Sutt et al. (2015) samt Sutt et al. 

(2016) presenterade i sina studier två olika typer av talventiler. En talventil som 

möjliggjorde verbal kommunikation via spontanandning i samband med 

urträningsprocessen från respirator, samt en talventil som möjliggjorde verbal 

kommunikation via respiratorbehandling, så kallad ”in-line” talventil. Som redan tidigare 

beskrivits är verbal kommunikation en viktig faktor för trakeostomerade patienter. Att 

tidigt kunna verbalt kommunicera lindrar ångest hos patienterna (Freeman-Sanderson et 

al. 2016).  

 

Sutt et al. (2015) beskrev sväljsvårigheter som vanligt negativt förekommande 

komplikation för trakeostomerade patienter under urträningsprocess från 

respiratorbehandling. Det observerades att behovet av förändrad konsistens på dryck 

förekom för majoriteten av patienterna i studien gjord av Sutt et al. (2015). Även en dåligt 

sittande trakeostomi ökade andningsarbetet, vilket i studien genomförd av Hetland et al. 

(2017) ledde till förlängd urträningsprocess. Intensivvårdssjuksköterskan underlättade 

positionen av trakeostomin genom att trakealkanylen var centrerad till mitten av halsen 

samt att trakealkanylbandet inte var för hårt åtdraget kring halsen. Detta kunde i 

förlängningen underlätta för patienten under urträningsprocessen från respirator. Det 

kunde även minska behovet av smärtlindrande läkemedel (ibid.).  

 

Behovet av sömn     

Roche-Campo et al. (2013) genomförde en sömnstudie av intensivvårdspatienter (n=16) 

där patienterna undersöktes genom polysomnografi. Roche-Campo et al. (2013) beskrev 

att sömnkvaliteten hos intensivvårdspatienter i slutskedet av intensivvårdtiden, befann sig 

någonstans mellan intervallet mycket störd sömn, vilket återfanns hos akut kritiskt sjuka 

patienter, och mindre störd sömn, som återfanns hos lindrigare kritiskt sjuka patienter. 
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Patienter som var i behov av respiratorbehandling under längre period, löpte större risk 

att utveckla mental stress på grund av ett förvärvat beroende av respiratorn (ibid.). Av de 

patienter som Roche-Campo et al. (2013) studerade, uppgav 47% av patienterna som 

respiratorbehandlades uppleva dyspné, ett symtom som är närbesläktat med ångest. De 

patienter som andades utan respirator under längre perioder under dagen, bad ofta om att 

bli återkopplade till respiratorn nattetid, detta grundade sig troligen i patienternas 

upplevda ångest. De deprimerade patienterna uppvisade ångest, vilket medförde att deras 

förmåga att somna stördes. Sömnbrist under flera påföljande nätter kunde negativt 

påverka både den fysiska och psykiska återhämtningen för patienterna (ibid.). Enligt 

Roche-Campo et al. (2013) och Sutt et al. (2015) var lindring av ångest och dyspné 

troligen den största faktorn för att förbättra sömnen. I Roche-Campo et al. (2013) och Sutt 

et al. (2015) studier förbättrades sömnen genom att patienten tilläts vila nattetid med hjälp 

respiratorbehandling. De patienter som upplevde det svårt att somna kunde vanligtvis 

tolerera längre perioder av spontan andning under dagen, men dessa patienter bad ofta 

om att bli återkopplade till respiratorn nattetid, även då detta inte verkade kliniskt 

nödvändigt (Roche-Campo et al. 2013; Rose et al. 2013). Ångest ansågs vara en viktig 

faktor i dessa återkopplingar då respiratorbehandling hjälper patienten att andas och 

lindrar den dyspné som föder ångesten. Respiratorbehandlingen förbättrade sömnen 

genom att minska andningsarbetet och bevarade adekvat gasutbyte samt genom att lindra 

ångest och dyspné, som kunde vara ett resultat av spontan andning. Rose et al. (2014) 

betonade vikten av dag- och nattrutiner för främjandet av sömnen. Det var viktigt att 

patienter i urträningsprocessen från respiratorbehandling fick möjlighet att sova, då detta 

var ett återhämtningstillfälle för dem (Sutt et al. 2015).  

 

Omvårdnadsåtgärder från ett patientperspektiv 

Verbal kommunikation     

Enligt Rose, Nonoyama, Rezaie och Fraser (2014) och Sutt et al. (2016) var verbal 

kommunikation en faktor av stor betydelse för intensivvårdsbehandlade patienter. 

Trakeostomerade patienter som respiratorbehandlas hade svårare att verbalt 

kommunicera. Dessa patienter upplevde oförmågan att tala som mycket stressande. 

Svårigheterna att kommunicera associerades med social isolering vilket ledde till 

depression, brist på motivation att delta i vården, sömnbrist samt ökade nivåer av oro och 

stress. Sutt et al. (2016) undersökte patienter (n=20) under urträningsprocess som 

använde talventil. Enligt Sutt et al. (2016) hade detta en lång- och kortsiktig inverkan på 

patientens tillfrisknande. Freeman-Sanderson et al. (2016), Sutt et al. (2015) och Sutt et 

al. (2016) beskrev att tidig återkomst av verbal kommunikation underlättar effektiv 

kommunikation som gagnar förbättrad patientvård på en intensivvårdsavdelning. Detta 

kunde inkludera bättre förmedling av hälsotillståndet samt underlätta undersökning av 

smärtregim, delirium samt stress som patienten upplevde på intensivvårdsavdelning 

(Freeman-Sanderson et al. 2016; Sutt et al. 2016). Dessa forskare fann att ”in-line” 

talventil möjliggjorde verbal kommunikation i snitt elva dagar tidigare än vanlig talventil. 

Med hjälp av ”in-line” talventil kunde patienten med ord och meningar samtala med 

anhöriga och vårdpersonal. Sutt et al. (2015) konstaterade att ”in-line” talventil 

möjliggjorde för patienten att verbalt kommunicera trots att hen var under 

respiratorbehandling. Detta kunde ha en positiv effekt på delirium. Av de patienter som i 

studien behandlades med ”in-line” talventil kunde fem av de 14 som avled under år 2012, 

verbalt kommunicera innan de dog. Detta i motsats till de patienter som under studien 
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behandlades med vanlig talventil som inte var designad för att användas under pågående 

respiratorbehandling, utan krävde att patienten andades spontant med endast få liter 

syrgas som support via trakeostomin. Bland de som avled av dessa patienter kunde ingen 

verbalt kommunicera innan de avled. Då detta är en grundläggande rättighet, tolkades det 

som en trygghet för patienten att verbalt kunna kommunicera när döden närmade sig 

(ibid.). Även Freeman-Sanderson et al. (2016) beskrev att återkomst av verbal 

kommunikation med hjälp av talventil associeras med signifikant ökad livskvalitet hos 

patienter på intensivvårdsavdelning.  

 

Ökad livskvalitet     

Kydonaki (2010) beskrev att intensivvårdssjuksköterskan hade mycket kunskap om 

patienten, då de spenderade mycket tid vid patientens sida och lärde känna patientens 

urträningsmönster från respirator. Den kunskap som intensivvårdssjuksköterskan besitter 

sedan tidigare om till exempel respirator och urträning, möjliggjorde ökad autonomi för 

patienten och underlättade patientens urträningsprocess från respiratorbehandling. 

Patientcentrerad omvårdnad och patientens eget deltagande i att sätta upp mål för sin vård, 

värderades högt och hade stort fokus inom intensivvården (Freeman-Sanderson et al. 

2016). Hetland et al. (2017) beskrev hur urträningsprocessen från respirator kunde väcka 

starka känslor av rädsla och ångest hos patienten. Dessa känslor hade sin grund i att 

patienten hade dålig insikt i och inte förstod urträningsprocessen från respirator. Genom 

att intensivvårdssjuksköterskan gav upprepad information och undervisning om 

urträningsprocessen från respirator kunde dessa känslor lindras, vilket skapade ökad 

trygghet hos patienten. Patienter med trakeostomi upplevde att de var komfortabla och att 

de då lättare kunde acceptera urträningsprocessen från respiratorn (Chen et al. 2018). 

Även Rose et al. (2014) beskrev hur patienter med trakeostomi var mer komfortabla än 

de patienter som respiratorbehandlades via en endotrakealtub och att detta underlättade 

för patienten att kunna verbalt kommunicera.  

 

RESULTATDISKUSSION 

Resultatet påvisar att bristen på verbal kommunikation är mycket ångestframkallande och 

föder stor oro hos de patienter som genomgår urträning från respiratorbehandling. De 

intensivvårdssjuksköterskor som vårdar dessa patienter kan genom sina 

omvårdnadsåtgärder erbjuda patienten lindring av ångest samt skapa trygghet. Att främja 

sömnen är viktigt då patienter är i behov av återhämntningsfas vid urträning från 

respiratorn. 

 

Omvårdnadsåtgärder som skapar trygghet för patienter 

En av intensivvårdssjuksköterskans centrala uppgifter är att hjälpa patienten att kunna 

upprätthålla adekvat andning. När den kritiskt sjuke patienten är i återhämtningsfasen av 

sin sjukdom handlar det om att bistå patienten i att återupprätta en egen andning efter att 

ha varit beroende av respiratorvård. De flesta patienter som genomgår en längre 

urträningsprocess från respirator erhåller en trakeostomi. Trakeostomin har många 

fördelar i jämförelse med endotrakealtub såsom förbättrad patientkomfort, mindre 

ansträngande andningsarbete, förbättrad munhygien lägre risk för ventilatorassocierad 
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pneumoni (VAP) samt snabbare urträning från respirator vilket i sin tur leder till kortare 

vårdtid på IVA (Chen et al. 2016; Lee et al. 2015; White 2012).  

 

Intensivvårdssjuksköterskan har i sin yrkesroll en patientnära funktion (Dahlberg & 

Segesten 2010, ss. 192–193). Hen finns ständigt nära patienten och hjälper patienten att 

kunna hantera en mångfald av stressorer, såväl fysiska som psykiska men även stressorer 

utlösta av omgivningen runt patienten (Fontaine & Bizek 2018, s. 19). 

Intensivvårdssjuksköterskan är med hela sin person närvarande och uppmärksamheten är 

riktad mot patienten och patientens behov och känslor. Det innebär även att 

intensivvårdssjuksköterskan brukar hela sin kapacitet såsom ögonkontakt, röst, energi 

och genom att röra vid patienten på ett medvetet helande sätt. Detta kan ge patienten 

trygghet och förtröstan (ibid. s. 21). Genom att vårda med patienten i centrum och visa 

förståelse för patientens livsvärld, att lyssna till det som patienten uttrycker både verbalt 

och icke verbalt skapas ett förtroende genom vilket den kritiskt sjuke patienten kan hämta 

styrka och där patienten kan känna en tillit ur vilken hen kan hämta livskraft och 

livsmening (Dahlberg & Segesten 2010, s. 128). Att försöka förstå patienten ”från 

insidan” och lära känna ”hur det är” för patienten att vara sjuk utifrån hens livsvärld är 

grundläggande för att omvårdnaden skall kunna vara vårdande (Todres, Galvin & 

Dahlberg et. al 2014). Genom att underlätta för patienten att vila och sova underlättas 

urträningsprocessen ur respirator då urträningen är mycket ansträngande och kräver 

återhämtning för att lyckas (Roche-Campo et al 2013; Rose et al. 2013). För att underlätta 

för patienten att både kunna somna samt sova längre perioder bör omvårdnadsåtgärderna 

samlas ihop så att patienten blir störd mer sällan. Dag- och nattrutiner lika så ljud- och 

ljusnivån runt patienten bör dämpas samt patientstimuli bör hållas till ett minimum 

(Engwall 2017; Engwall, Fridh, Johansson, Bergbom & Lindahl 2015; Johansson et al. 

2017; Rose et al. 2013). För den patient som vårdas under urträningsprocess från 

respiratorbehandling kan det vara skönt att bli återkopplad till respirator nattetid och då 

få vila andningsarbetet (Roche-Campo et al. 2013). Detta främjar patientens sömn. Enligt 

Ghamloush, O´Connor & White (2011) kan patientens nattsömn bli allvarligt störd om 

inte patienten andas i synkroni med respiratorn. Då detta kan bero på ångest hos patienten, 

har intensivvårdssjuksköterskan som en viktig uppgift att lindra patientens ångest. 

Optimal patient-respirator synkroni är nödvändigt för effektiv urträning ur respirator och 

förbättrar patientens välbefinnande.   

 

Ångest kan i sig själv verka förödande på patientens möjligheter såväl till insomning som 

att sova gott. Orsaker till att patienten upplever ångest kan vara känslor av ökad utsatthet 

och sårbarhet, upplevd känsla av maktlöshet och isolering, rädsla för att dö eller att förlora 

kroppsliga funktioner (Fontaine & Bizek 2018, s. 18). Att ångest försvårar urträningen 

från respirator, innebär ett stort lidande för patienten samt förlänger tiden som patienten 

måste vårdas på intensivvårdsavdelningen. Intensivvårdssjuksköterskan kan hjälpa att 

lindra patientens ångest genom att kontinuerligt informera och förklara vad som händer 

med patienten. Att få upprepad information på ett sakligt sätt skapar trygghet (Kydonaki 

2010). Vidare kan patientens känsla av maktlöshet lindras genom att patienten ges 

möjlighet att göra egna val då detta är möjligt. Det kan handla om att få välja vilken sida 

hen vill ligga på eller hur högt det ska vara under huvudet (Fontaine & Bizek 2018, s. 21). 

Musikterapi är en omvårdnadsåtgärd som visat sig kunna minska patientens ångest, 

erbjuda distraktion, och främja avslappning, vila och sömn (Hetland et al. 2017; Mofredj, 

Alaya, Tassaioust, Bahloul & Mrabet 2016). Patienten får själv välja musiken från en 



 14 

samling av olika musikstilar och lyssnar via hörlurar. Musiksessionerna är mellan 20–90 

minuter, en eller två gånger dagligen (Fontaine & Bizek 2018, s. 23; Hetland 2017). 

Patientrummet bör vara målat i dämpade färger och ha tavlor på väggarna. Ett flöde av 

naturligt ljus istället för artificiellt ljus är att föredra då det skarpa artificiella ljuset verkar 

stressande för patienten. Personliga bilder och personliga saker som får finnas i patientens 

närhet har en lugnande inverkan på patienten. Att ha möjlighet att genom fönstret kunna 

se ut på naturen kan stärka patientens hälsoprocesser och skapa vital styrka genom att 

inge patienten med en känsla av frihet, hopp och tro om att kunna återvända hem. Fönster 

underlättar även för patienten att kunna hålla sig orienterad till tid och rum. Besök av 

anhörig eller en vidarebefordrad hälsning från en närstående underlättar för att återställa 

hälsa hos patienten samt verkar som en livlina till världen utanför (Fontaine & Bizek 

2018, s. 18; Lindahl & Bergbom 2015; Olausson, Lindahl & Ekebergh 2013). Depression 

kan komma ur långvarig ångest då patienten upplever hopplöshet och modlöshet. 

Patienter med depressiva besvär löper tre gånger förhöjd risk att misslyckas med urträning 

från respirator (Ghamloush, O´Connor & White 2011).  

 

Enligt Radtke, Baumann, Garrett och Happ (2011) rapporterar patienter känslor av 

frustration, panik, ångest, avhumanisering och sömnlöshet när de förlorar möjligheten att 

kunna tala. Det uppstår lättare missförstånd och felaktig respons som resultat på 

patientens försök att förmedla sina symtom, behov eller frågor. De hjälpmedel som finns 

tillhands för intensivvårdssjuksköterskan för att kunna kommunicera med patienten utan 

röst kan röra sig om en alfabetstavla där patienten pekar på första bokstaven i ordet 

samtidigt som hen mimar ordet. Dessa tavlor brukar även innehålla siffror. Det finns även 

hjälpmedel för alternativ kommunikation som med konstgjord röst uttalar det patienten 

skriver. I studien gjord av Radtke et al. (2011) upplevde patienterna att dessa hjälpmedel 

för alternativ kommunikation ökade deras självständighet, till viss del kunde normalisera 

kommunikationen samt underlätta informationsutbyte, särskilt då det gällde akuta 

medicinska behov. Patienten kunde även deltaga i diskussioner angående sin egen 

behandling vilket medförde ett ökat självbestämmande och minskad maktlöshet. 

O´Connor och White (2010) beskriver att en talventil vilken återger patienten möjlighet 

att kunna tala signifikant kan öka livskvaliteten hos patienten.  

 

Att trakeostomikanylen är välsittande är av stor vikt för att förkorta och underlätta 

patientens urträning ur respirator (Hetland et al. 2017). En felplacerad trakeostomikanyl 

som inte sitter centrerad, sitter för hårt eller löst fastspänd eller är för lång eller för kort 

kan resultera i att andningsvägen delvis blir blockerad, vilket leder till ett ökat 

aningsarbete, ökad asynkroni mellan patient och respirator och förlängs urträning från 

respirator (Ghamloush, O´Connor & White 2011; White 2012). Det innebär även ett ökat 

lidande för patienten då vårdtiden förlängs samt att det kan leda till komplikationer såsom 

bland annat fistel mellan trakea och esofagus eller fistel mellan trakea och intilliggande 

artär vilket kan orsaka en fatal blödning (Ghamloush, O´Connor & White 2011). 

 

Hållbar utveckling  

Många av de patienter som av olika anledningar behövt vård på en intensivvårdsavdelning 

där de har vårdats i respirator för att kunna upprätthålla en adekvat andning, erhåller en 

trakeostomi redan innan urträningsprocessen påbörjas eller efter misslyckad urträning ur 

respirator. Vårdtiden för dessa patienter kan bli lång. Ur ett samhällsekonomiskt 
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perspektiv finns mycket att vinna på att intensivvårdssjuksköterskan genom 

omvårdnadsåtgärder möjliggör att vårdtiden för dessa patienter blir förkortad. Ekologi 

beskrivs av Anåker och Elf (2015) som ett av de attribut vilka utgör grunden för hållbarhet 

inom omvårdnad.  Hållbarhet beskrivs vidare av Anåker och Elf (2015) som en ekologisk 

utveckling vilken bevarar en ekologisk balans genom att undvika uttömning av naturens 

resurser. För att främja en långsiktigt hållbar utveckling bör intensivvårdssjuksköterskan 

implementera medvetet miljömedvetna strategier i sitt arbete. Huffling och Schenk 

(2014) beskriver att det amerikanska hälso- och sjukvårdssystemet ansvarar för 8 % av 

de växthusgaser som årligen släpps ut i USA. Av de amerikanska akutvårdsavdelningarna 

är intensivvården den mest resurskrävande verksamheten. Fyra huvudområden 

identifieras där intensivvårdssjuksköterskan genom sina handlingar kan åstadkomma stor 

förändring för att förbättra för långsiktig hållbarhet: energiåtgång, avfall, toxiska 

kemikalier, samt den helande omgivningen. För att skapa en helande omgivning runt 

patienten kan, enligt Huffling och Schenk (2014), intensivvårdssjuksköterskan genom att 

sänka ljudnivån runt patienten bidra till att förkorta vårdtiden då hög ljudnivå har visats 

leda till ökade stressnivåer, försämrad eller utebliven sömn, ökad frekvens av delirium, 

försenad sårläkning, högt blodtryck, och ischemisk hjärtsjukdom. I det vidare 

perspektivet drabbar även höga ljudnivåer intensivvårdssjuksköterskan själv vilket leder 

till ökade stressnivåer, ökad irritabilitet samt försämrad patientsäkerhet. Dagsljus bör 

användas i möjligaste mån och för att lindra stress bör patienten kunna titta ut på naturen. 

Att sängen placeras så att patienten kan titta ut genom fönstret och se naturen har enligt 

Olausson, Lindahl och Ekebergh (2103) en lugnande inverkan och hjälper patienten att 

hålla sig orienterad till tid och rum. Detta kan motverka att patienten utvecklar delirium 

vilket skulle försvåra tillfrisknandet och förlänga vårdtiden. Rummet bör målas i dämpade 

färger och patienten tillåtas ha egna tillhörigheter såsom egna bilder eller föremål som 

anknyter till hem och närstående. Dessa omvårdnadsåtgärder stöds av Huffling och 

Schenk (2014) samt Olausson, Lindahl och Ekebergh (2013). För patienten innebär dessa 

omvårdnadsåtgärder ett minskat lidande, för samhället i stort minskad resursåtgång och 

förbättrad ekonomi samt i förlängningen minskad uttömning av naturens resurser och ett 

mer hållbart samhälle för framtida generationer.  

 

Praktiska råd för intensivvårdssjuksköterskor  

Under urträningsprocessen har intensivvårdssjuksköterskan en betydande roll. För att hen 

ska underlätta urträningen och stärka patientens hälsoprocesser, följer några praktiska 

råd: 

• Implementera dag- och nattrutiner för patienten.  

• Låt patienten vara återkopplad till respiratorn nattetid i början av 

urträningsprocessen. 

• Samordna omvårdnadsåtgärder. 

• ”In-line” talventil bör övervägas i tidigt skede, för att på så sätt underlätta den 

verbala kommunikationen mellan patient och vårdpersonal/anhöriga.    

• Överväg ändring av konsistensen på mat och dryck. 

• Sänk alternativt stäng av vissa ljud inne på patientrummet. 

• Ändra placeringen av patientsängen på intensivvårdsrummet. Dagsljuset lindrar 

stress och naturen utanför fönstret har ofta en lugnande inverkan på patienten.  

• Möjliggör för patientens egna tillhörigheter att synas, så som bilder eller egna 

föremål. 
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• Implementera musikterapi. Möjliggör för patienten att lyssna på egenvald musik 

i hörlurar. 

• Implementera urträningsprotokoll, för att skapa enhetlighet mellan 

intensivvårdssjuksköterskorna.  

 

METODDISKUSSION 

Forskning inom omvårdnad har ökat. Den stora mängd vetenskapliga artiklar som 

publiceras gör det svårt för intensivvårdssjuksköterskan att ta del av all forskning. 

Behovet av sammanställning av artiklar på ett systematiskt sätt är därför stort (Knafl & 

Whittemore 2017). En systematisk integrativ litteraturöversikt möjliggör detta genom 

sammanställning av tidigare forskning på ett tydligt sätt (ibid.). 

 

Vid den första orienterande sökning ansågs att antalet studier i det valda ämnesområdet 

var få. En systematisk integrativ litteraturöversikt valdes som metod för att kunna 

inkludera samtliga studier inom ämnesområdet. Enligt Whittemore och Knafl (2005) ger 

en integrativ litteraturöversikt djup och bred förståelse av fenomenet som ska undersökas. 

Flertalet sökstrategier bör väljas för att identifiera så många primärkällor som möjligt. 

För att hitta maximalt med artiklar valdes det därför att sökas i fyra databaser: CINAHL, 

PubMed, Scopus och MEDLINE. Sökorden kombinerades i olika kombinationer till dess 

att ytterligare sökningar inte gav fler resultat (Bilaga 1). Det valdes att enbart inkludera 

empiriska studier för att ge tyngd åt litteraturöversikten. Whittemore och Knafl (2005) 

tillåter dock en bredare inkluderingsbas där forskaren även tillåts inkludera så kallad grå 

litteratur. I detta examensarbete genomfördes inga handsökningar, för att på så sätt få 

fram fler artiklar. Detta på grund av att det ansågs att handsökningar troligen inte skulle 

tillföra något nytt, då fyra olika databaser att söka från användes.  

 

Två av artiklarna har samma författare och utgår från samma empiriska dataset, vilket 

kan uppfattas som en svaghet i detta examensarbete. Då artiklarna har olika syfte, ansågs 

det berättigat att inkludera båda för att öka examensarbetets tillförlitlighet. Samtliga 

artiklarna som inkluderats har genomgått etisk prövning, vilket ökar examensarbetets 

validitet. Samtliga artiklar kvalitetsgranskades enligt Hawker et al. (2002) modell. 

Artiklarna visade sig i denna granskning ha hög vetenskaplig kvalitet och passerade utan 

problem kvalitetsgranskningen (Bilaga 2). Att artiklarna kvalitetsgranskade styrker 

examensarbetets tillförlitlighet. Målet med dataanalys är att det ska vara en objektiv 

process där forskarna sätter sin egen förförståelse åt sidan för att kunna se och analysera 

det valda materialet (Whittemore & Knafl 2005). Enligt Whittemore och Knafl (2005) 

ska analysen genomföras fördomsfritt, för att minska risken för egentolkningar. Att 

fördomsfritt analysera en text kräver disciplin och inga värderingar ska läggs in. Detta 

ansågs genomfört då artiklarna genomlästes var för sig av författarna, för att sedan 

diskuteras tillsammans.  

 

Meningsbärande enheter extraherades var för sig av författarna för att sedan jämföras. 

Om det förelåg oenighet, diskuterades innehållet tills dess att konsensus hade uppnåtts. I 

de flesta fall ansågs författarna vara överens om de meningsbärande enheterna vilket ökar 

trovärdigheten hos examensarbetet. Gemensamt kategoriserades de olika 

meningsbärande enheterna och genom gemensamma diskussioner delades de olika 

kategorierna sedan in i olika tre teman och sex subteman. Vid en första sökning söktes 
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artiklar som publicerats mellan åren 2015–2019, men då detta gav ett för litet resultat 

utvidgades sökningen till att inkludera de senaste tio åren, 2010–2019. Dock anses det 

enligt författarna att forskning publicerad de senaste tio åren fortfarande är aktuell 

forskning inom området. I detta examensarbete valdes det att enbart inkludera vuxna 

patienter vilket resulterade i att sökkriterierna begränsades till patienter 18 år. Att 

examensarbetets resultatdel bygger på artiklar från andra länder än Sverige ses som en 

svaghet, då överförbarheten till svenska förhållanden minskar. Dock återfanns inga 

artiklar som är geografiskt närmare.  

 

Förslag till framtida forskning   

Flertalet av de artiklar som ligger till grund för resultatet vilar på en kvantitativ grund. Då 

examensarbetet visat att oro och ångest bidrar till ett stort lidande för patienter som 

genomgår urträningsprocess från respiratorbehandling, tycks det finnas ett stort behov av 

forskning genomförd med kvalitativa metoder. Denna forskning bör undersöka hur 

patienter upplever att hens välbefinnande utvecklas genom de omvårdnadsåtgärder som 

intensivvårdssjuksköterskan har till sitt förfogande, för att kunna hjälpa dessa patienter i 

den svåra situation som de befinner sig i. Framtida forskning bör ha den patientfokuserade 

omvårdnaden som bas då det är patientens egen upplevelse som är av betydelse och ingen 

urträningsprocess är den andra lik. 

 

SLUTSATSER 

Resultatet visar genomgripande att patienternas starkaste upplevelse under 

urträningsprocessen från respiratorbehandling är ångest. Dock finns det inte mycket 

forskning som beskriver patienternas upplevelser av intensivvårdssjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder. Detta faktum gör det svårt att för intensivvårdssjuksköterskor att i 

enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, vårda dessa patienter. Vilket är hens 

ansvar enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659).       
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postacute 
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critically ill 

patients with 

intensive care unit-
acquired 

weakness: a cohort 

study”. Euro. J. 
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Med. 53(4): 501–
507.  

dekanylering 

och dess 

associerade 
risk faktorer. 

fas som är kritiskt sjuka, 

>21 dygns IVA-

behandling inkluderat 
respiratorbehandling 

samt minst 14 dygn 

ytterligare av IVA-

behandling med eller 

utan respiratorbehov, 
muskelsvaghet, 

diagnostiserad med 

critical illnes myopathy, 

>18 år, RASS -1 till 2.    

Patienterna var inskrivna 
under perioden mellan 

januari 2013 och mars 

2015.  

uträknades. 

Utgångspunkter 

användes för att 
förklara den 

uträknade tiden.  

utfarter samt respirator 

urträningens längd. Detta 

sammantaget förlängde tiden 
till dekanylering.  
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