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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Trakeostomi är ett kirurgiskt ingrepp där en öppning skapas i patientens luftstrupe 

vilket ofta medför att patienten förlorar sin förmåga till verbal kommunikation. För att skapa 

en väl fungerande kommunikation mellan patient och sjuksköterska behöver alternativa 

kommunikationsmetoder användas.  

Syfte: Syftet var att undersöka patienters upplevelse av kommunikation vid trakeostomi samt 

att undersöka vilka metoder som kan användas för att etablera en välfungerande 

kommunikation mellan patient med trakeostomi och sjuksköterska när tal inte är en möjlig 

kommunikationsmetod. 

Metod: Litteraturstudie av 14 vetenskapliga artiklar varav sju kvalitativa studier och en 

kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie av patientens upplevelse av att kommunicera vid 

trakeostomi och sju kvantitativa studier av olika kommunikationsmetoder. 

Resultat: Att kommunicera med trakeostomi upplevs av patienter som frustrerande och 

fysiskt påfrestande. Att inte kunna förmedla sina känslor och behov leder till att patienter 

upplever sociala svårigheter och känner rädsla, oro och isolering från omvärlden vilket har en 

stor påverkan på patientens välmående. Metoder för icke verbal kommunikation som 

studerades var datoriserad tolkning av läpprörelser samt olika former av 

kommunikationstavlor som styrdes antingen genom ögonrörelser eller via en pekskärm. 

Samtliga metoder som studerades visade på möjligheter till en ökad förmåga att uttrycka sig 

och kommunicera sina behov för patienten 

Slutsats: Patienter med trakeostomi som inte kan kommunicera verbalt befinner sig i en utsatt 

situation där sjuksköterskan spelar en betydelsefull roll för patientens välmående genom att 

uppmärksamma patientens åsikter och behov. Det är en nödvändighet att etablera en 

välfungerande kommunikation genom användning av icke-verbala kommunikationsmetoder 

för att kunna ge patienten en vård av god kvalitet. För att kommunikationen ska bli 

välfungerande krävs att kommunikationsmetoderna anpassas utefter varje enskild patients 

behov och fysiska förmåga vilket i sin tur kräver att sjuksköterskan har kunskap om olika 

icke-verbala kommunikationsmetoder och är medveten om betydelsen av en välfungerande 

kommunikation. 

 

Nyckelord: 
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ABSTRACT  

Background: Tracheostomy is a surgical procedure where an opening is made in the trachea. 

As a result, the patient often loses his or her ability to communicate verbally. To establish a 

well-functioning communication between the patient and the nurse there is a need for using 

non-verbal methods for communication.  

Aim: The aim of this study was to examine patient experiences of communicating with 

tracheostomy and also to examine available methods for non-verbal communication between 

patients with tracheostomy and nurses. 

Study design: A review based on 14 studies was conducted. Seven were qualitative studies 

and one combined qualitative and quantitative describing patient experiences of 

communicating with tracheostomy. Seven studies had a quantitative design exploring non-

verbal communication methods. 

Results: Patients experienced frustration, physical exhaustion and mental stress while 

communicating with tracheostomy. Not being able to communicate feelings and needs leads 

to feelings of fear, anxiety and isolation, which has a great impact on the patient's well-being.  

Methods for non-verbal communication which were examined was computerized reading of 

lip movements and different types of communication boards managed by eye tracking or with 

touch screen. All of the methods appeared to give the patient´s an increased possibility to 

express themselves and communicate their needs.  

Conclusion:  Patients with tracheostomy are put in an exposed situation when they aren´t able 

to communicate verbally. The nurse has a great impact on the patient´s well-being by paying 

attention to his or her needs. Establishing a well-functioning communication by using non-

verbal communication methods is essential to provide the patient with a good quality care. 

The methods for communication has to be individually adjusted to each patient’s needs and 

physical condition. This requires knowledge by the nurse about different non-verbal methods 

for communication and the importance of a well-functioning communication.  
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BAKGRUND 

Kommunikation 

Kommunikation är överföring av information mellan personer och kräver någon form av 

språk. Språket kan exempelvis vara tal, bildskrift och alfabetisk skrift men även icke-verbal 

kommunikation såsom kroppsspråk. Idag har människan också gjort det möjligt att 

kommunicera genom elektroniska medier såsom telefoni, dator, tv och radio 

(Nationalencyklopedin, 2017). 

 

Kommunikation mellan människor fyller många funktioner i egenskap av fysiologiska, 

psykiska, relations- och samhällsenliga behov. Det ger information om åsikter och känslor, 

skapar kontakt med andra individer, ger ett vardagligt samspel och överför budskap så att 

handlingar kan utföras (Nilsson & Waldemarson, 2007).  

 

Kommunikationens betydelse inom hälso- & sjukvård  

Inom hälso- och sjukvård har kommunikation en stor betydelse. Att vårdgivare och vårdtagare 

förstår varandra är viktigt för patientens följsamhet i behandlingen och för den generella 

patienttillfredsställelsen. Inom vården hamnar patienten i en utsatt situation och kan känna sig 

liten, sårbar och orolig. Att bli lyssnad på och bli bekräftad skapar trygghet och lugn hos 

patienten och minskar rädsla och stress, vilket i sin tur kan ha positiva effekter på patientens 

tillfrisknande (Fossum, 2013). 

 

Patientens roll i det multidisciplinära teamet är lika viktig som de olika professionerna som är 

involverade i vården. Det är därför en nödvändighet att uppmärksamma och facilitera 

patientens förmåga att kommunicera sina behov, åsikter och känslor (Russell & Matta, 2004). 

Behovet av kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter är av uppenbar betydelse och 

en välfungerande kommunikation är en nödvändighet för att vården ska bli av god kvalitet. 

För att kommunikationen ska bli effektiv och korrekt krävs att både sjuksköterska och patient 

besitter den kunskap och de färdigheter som krävs för att kunna interagera med varandra 

(Finke, Light & Kitko, 2008).  

 

Trakeostomi  

Ordet trakeostomi härstammar från två grekiska ord vilket kan översättas till “Jag skär upp 

trakea”. Trakeostomi innebär ett kirurgiskt ingrepp där man skapar en öppning i luftstrupen.  
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Proceduren finns beskriven i litteratur redan 1500 år före Kristus och har använts för att rädda 

människor som av olika anledningar riskerar att kvävas (Pierson, 2005). I dagens sjukvård 

finns tre huvudindikationer för trakeostomi; 1) möjliggöra mekanisk ventilation, 2) förebygga 

obstruktion av de övre luftvägarna vid t.ex. trauma eller tumör i huvud- och halsområdet, 3) 

skapa en säker luftväg och förhindra aspiration hos patienter med neurologiska skador eller 

sjukdomar (Dawson, 2014). En öppning görs i trakeas främre vägg och en trakeostomitub av 

plast placeras i öppningen för att upprätthålla en fri luftväg.  

 

En trakeostomi förändrar anatomin av patientens luftväg och gör att luften passerar ut genom 

trakeostomituben i luftstrupen istället för att passera förbi stämbanden, struphuvudet och 

munhålan. En uppblåsbar ballong, kuff, används för att täta kring kanylen. Detta medför att 

patienten helt eller delvis förlorar sin talförmåga (Russell & Matta, 2004). Att få trakeostomi 

påverkar patienten och hens vård i stor utsträckning. Antalet vuxna patienter som får 

trakeostomi ökat vilket ställer stora krav på kunskap om omvårdnad av patienter med 

trakeostomi hos sjuksköterskor på avdelningar som vårdar dessa patienter (Dawson, 2014). 

 

Metoder för tal vid trakeostomi 

Att kunna tala eller göra ljud vid trakeostomi kan göras möjligt om luft kan passera via 

stämbanden. Detta kan uppnås genom att luften töms ut ur den uppblåsbara kuffen. När en 

patient får en trakeostomi är kuffen vanligtvis uppblåst inledningsvis. Om urkuffning av luft 

är ett alternativ i ett senare skede av vårdtiden beror på patientens sväljförmåga, risk för 

aspiration i luftvägarna och patientens respiratoriska tillstånd (Dawson, 2014). Det har under 

senare år skett en utveckling av speciella typer av trakeostomituber som är utformade för att 

patienten ska kunna tala trots en uppblåst kuff. Dessa trakeostomituber är dock inte ett 

alternativ för alla patienter då det exempelvis kan vara risk för blockering av luftvägen om 

patienten har mycket slem i luftvägarna (Kunduk et al., 2010; Nomori, 2004; Pandian et al., 

2014). Ytterligare ett alternativ för patienter med trakeostomi att återfå talförmågan är att 

använda talventil som placeras på trakeostomitubens öppning. Användning av talventil 

förutsätter dock att patienten är tillräckligt respiratoriskt stabil för att tolerera en urkuffad 

trakeostomitub och är även kontraindicerat vid flera olika tillstånd vilket innebär att en 

talventil inte är något kommunikationsalternativ för alla patienter (Morris, Bedon, McIntosh 

& Whitmer, 2015).  
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Då de olika metoderna som finns för att möjliggöra tal vid trakeostomi i många fall inte kan 

användas på grund av patienternas fysiska tillstånd samt att patienter med trakeostomi har en 

period utan förmåga till tal är det en nödvändighet att använda andra, icke-verbala, metoder 

för kommunikation. En studie av Freeman-Sanderson, Togher, Phipps & Elkins (2011) av 140 

patienter med trakeostomi på intensivvårdsavdelning visade att endast 20 % av återfick 

talförmågan inom första veckan efter insättningen av trakeostomin och den genomsnittliga 

tiden till patienten kunde göra ljud var 12 dagar. När trakeostomerade patienter åter fick 

möjligheten att kommunicera verbalt ökade deras självkänsla, de blev på bättre humör och 

gladlynta av att kunna göra sig förstådda (Freeman-Sanderson, Togher, Elkins & Phipps, 

2016). Detta innebär att det finns ett stort behov av att använda välfungerande, icke-verbala 

kommunikationsmetoder för att patienterna ska kunna kommunicera sina behov och känslor 

under hela vårdtiden och på så sätt förbättra patienternas välbefinnande.   

 

Icke-verbal kommunikation 

Förlusten av talförmågan ger en signifikant påverkan på den trakeostomerade patientens 

livskvalitet genom att patienten inte kan använda sitt normala sätt att kommunicera vilket 

försvårar och försämrar möjligheten att göra sig förstådd och interagera med andra människor 

(Dikeman & Kazandjian, 2003). En patient som är van att kunna använda tal och plötsligt 

förlorar den förmågan kan uppleva rädsla, panikkänslor och osäkerhet när hen försöker 

kommunicera (Happ, 2001). Litteraturstudier har visat att kommunikationsbehovet och 

användningen av alternativa kommunikationsmetoder för patienter som får trakeostomi är 

områden som ofta ignoreras inom sjukvården (Happ, Roesch & Kagan, 2004). För att 

kommunicera med en patient med trakeostomi som inte har någon förmåga att tala så måste 

icke-verbala kommunikationsvägar användas. Detta kan ske på flera olika sätt beroende på 

patientens fysiska funktionsförmåga. De kommunikationssätt som används för att 

kommunicera med trakeostomerade patienter på intensivvårdsavdelning är vanligtvis enklare 

metoder som att patienten får skriva med papper och penna eller kommunicera via en enkel 

form av kommunikationstavla med bokstäver och symboler för olika basala behov (Ten 

Hoorn, Elbers, Girbes & Tuinman, 2016). 

 

Trots att en välfungerande kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan är av stor vikt 

är det vanligt att sjuksköterskor som vårdar patienter med komplexa kommunikationsbehov 

får liten eller ingen utbildning för att kunna facilitera eller implementera olika 

kommunikationsmetoder och kommunikationshjälpmedel (Grossbach, Stranberg & Chlan, 
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2011). Detta minskar möjligheterna att ge patienten en god omvårdnad i och med att en väl 

fungerande kommunikation är en viktig del av detta, och visar att det finns ett behov av ökad 

kunskap om alternativa kommunikationsmetoder hos sjuksköterskor.  

 

Teoretisk referensram, Joyce Travelbee 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori innebär att betrakta människan som en unik individ och 

omvårdnaden ses som en mellanmänsklig process där sjuksköterskan och patienten ser 

varandra som unika individer. Interaktionen mellan patienten och sjuksköterskan är en central 

del av omvårdnaden enligt Travelbee, och kommunikationen och samtalet är av central 

betydelse för att förmedla känslor, behov och tankar (Kirkevold, 2000). 

 

Omvårdnadens huvudsakliga mål är enligt Travelbee att hjälpa individen att finna mening vid 

sjukdom och att hjälpa individen att hantera lidande samt tolerera sin sjukdom. Den sjuke kan 

uppleva ensamhet och isolering och kommunikation kan antingen förstärka eller lindra detta. 

Lidande behöver inte bara innebära smärta och fysiskt lidande utan kan också vara psykiskt i 

form av att en person upplever förlust av sin integritet och en känsla av minskat egenvärde 

och mening. Att inte känna mening med livet kan leda till minskad livslust och en känsla av 

att livet inte är värt att leva.  

 

Interaktion och kommunikation är enligt Travelbee centralt för att upprätthålla en relation 

mellan sjuksköterska och patient där det är sjuksköterskans ansvar att skapad denna relation. 

Förmedling av tankar och känslor är en ömsesidig process och är en nödvändighet för 

omvårdnaden av patienten. Relationen och interaktionen mellan sjuksköterska och patient är 

därför beroende av kommunikation där sjuksköterskan lär känna patienten för att kunna 

tillgodose dennes emotionella, psykiska och fysiska behov (Kirkevold, 2000). 

 

Problemformulering 

Kommunikationen mellan patient och sjuksköterska är en central del i omvårdnaden. När 

patienten förlorar sin förmåga att kommunicera via tal på grund av behandling med 

trakeostomi begränsas möjligheten till kommunikation så som patienten är van vid. Det 

behövs därför andra metoder för att uppnå en välfungerande kommunikation mellan patient 

och sjuksköterska för att minimera tillfällen där patienten inte får sin röst, vilja eller önskan 

hörd och därmed isoleras, avhumaniseras och får en känsla av minskat egenvärde och mening. 

En välfungerande kommunikation skapar dessutom förutsättningar för att ge patienten en god 
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omvårdnad. I dagsläget är kunskapsläget kring evidens för metoder gällande kommunikation 

mellan patient med trakeostomi och sjuksköterska, inom somatisk slutenvård eller 

intensivvård begränsat. Detsamma gäller patienters upplevelser av att kommunicera när de är 

trakeostomerade. En litteraturöversikt kan därmed ge en kunskapsöverblick inom området och 

ligga till grund för att kunna förbättra omvårdnaden av patienter med trakeostomi. 

 

Syfte 

Syftet var att undersöka patienters upplevelse av kommunikation vid trakeostomi. 

Vidare var syftet att undersöka vilka metoder som kan användas för att etablera en 

välfungerande kommunikation mellan patient med trakeostomi och sjuksköterska inom 

somatisk slutenvård och intensivvård när tal inte är en möjlig kommunikationsmetod.  

 

Frågeställningar 

1. Hur är patientens upplevelse av att kommunicera med trakeostomi? 

2. Vilka olika metoder finns för icke-verbal kommunikation mellan patient med 

trakeostomi vårdad på somatisk slutenvårdsavdelning eller intensivvårdsavdelning och 

sjukvårdspersonal? 

 

 

METOD 

Design 

För att besvara frågeställningen om patientens upplevelse av kommunikation med trakeostomi 

gjordes en metasyntes. En metasyntes användes för att sammanställa kvalitativa 

forskningsresultat och kan ge en ökad förståelse för personers upplevelser och erfarenheter 

samt skapa ett underlag för förbättringsarbete (William & Stoltz, 2012). För att beskriva vilka 

metoder som finns för icke-verbal kommunikation för patienter med trakeostomi valdes 

systematisk litteraturstudie som design. En systematisk litteraturstudie kan användas för att 

skapa en översikt av kunskapsläget inom området (Forsberg & Wengström, 2016). Valet av 

metod för studien grundades på att det fanns tillräckligt många studier av god kvalitet vilka 

användes för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Med en systematisk 

litteraturstudie kan man dra slutsatser inom ett område och upptäcka kunskapsluckor samt 

inspirera till ny forskning inom ämnet.  
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Sökstrategi 

Urval 

Datainsamlingen utfördes med hjälp av databaserna PubMed, Cochrane och CINAHL. De 

sökord som användes var ”tracheostomy”, ”communication”, ”nursing” samt “patient 

experience” (Tabell 1). Utöver datainsamling i databaser har studier identifieras och 

inkluderats från tidigare systematiska litteraturöversikter inom samma område. Studier 

baserade på kvalitativ och kvantitativ forskning inkluderades. 

 

Inklusionskriterierna för studien var: 

• Kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga originalartiklar 

• Vakna, vuxna (≥ 18 år) personer med trakeostomi 

• Personer vårdade på somatisk slutenvårdsavdelning eller intensivvårdsavdelning 

• Vetenskapliga originalartiklar med inriktning på kommunikation och omvårdnad 

• Vetenskapliga originalartiklar granskade och godkända av en etisk kommitté 

alternativt bedömts ha utförts efter noggranna etiska överväganden 

• Abstrakt och fulltext skulle finnas tillgängligt 

 

Exklusionskriterier för studien var:  

• Publikationsdatum äldre än 20 år dvs. artiklar publicerade före 1997  

• Andra språk än engelska 

• Studier gällande djupt sederade, desorienterade personer eller personer med delirium 

 

Tillvägagångssätt 

Litteratursökningen gjordes under januari 2017 i databaserna PubMed, Cochrane och 

CINAHL. Först granskades alla titlar i utfallet och där titlar verkade relevanta för studien 

lästes artiklarnas abstrakt. De studier vars abstrakt verkade kunna svara mot studiens syfte och 

frågeställning lästes i fulltext. Sammanlagt lästes 90 studiers abstrakt varav 25 studier valdes 

ut och lästes i fulltext. Ytterligare fyra studier identifierades och inkluderades från tidigare 

systematiska litteraturöversikter inom samma område. Totalt valdes 17 artiklar att ingå i 

studien. Efter upprepad genomläsning av de utvalda studierna exkluderades tre artiklar då de 

bedömdes att inte svara på syfte och frågeställning.  

 

Slutligen valdes tio studier ut från databaser (Tabell 1) och fyra studier identifierades och 
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inkluderades från tidigare systematiska litteraturöversikter inom samma område. Av de 

utvalda studierna är sju kvantitativa och sju kvalitativa och en kombinerad kvalitativ och 

kvantitativ.  

 

Tabell 1: Översikt litteratursökning i databaser 

Databas Söknr. Sökord Utfall Lästa 

abstrakt  

Urval 1 Urval 2  

PubMed 1 

 

2 

 

3 

tracheostomy 

communication nursing 

tracheostomy 

communication 

patient experience 

tracheostomy 

67 

 

367 

 

461 

20 

 

59 

 

5 

1 

 

22 

 

1 

1 

 

10 

 

1 

Cochrane 

library 

1 

 

2 

tracheostomy 

communication nursing 

tracheostomy 

communication 

1 

 

6 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

CINAHL 1 

 

2 

tracheostomy 

communication nursing 

tracheostomy 

communication 

66 

 

157 

1 

 

5 

0 

 

1 

0 

 

1 

 

 

Bearbetning & analys 

Kvantitativa och kvalitativa originalartiklar inkluderades i studien. Alla artiklar granskades 

och värderades med hjälp av granskningsmallar för kvantitativa respektive kvalitativa studier 

(Bilaga 1 och 2). Granskningsmallar från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) användes 

och dessa modifierades för att anpassas till de ingående studiernas design samt bestå av frågor 

som ansågs kunna ge god information om studiens kvalitet. En procentsats beräknades för 

varje enskild studie utifrån hur många frågor i den använda granskningsmallen som besvarats 

med “ja” respektive “nej” utav det totala antalet frågor. Ett nekande svar gav noll poäng och 

ett jakande svar gav ett poäng. Studiernas kvalitetsnivå bedömdes därefter som låg (<40%), 

medel (40-80%) eller hög (>80%). Dessa gränsvärden kan anses vara rimliga för att bedöma 

en studies kvalitetsnivå (C. Leo Swenne, Klinisk lektor, sjuksköterska, 19 februari 2013). 
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Samtliga artiklar lästes upprepade gånger och innehållet av resultatet analyserades utifrån 

syfte och frågeställning. För att få en överblick av artiklarna sammanfattades och 

sammanställdes dessa utifrån studiens syfte och frågeställningar och redovisas i två 

analystabeller (Bilaga 3 och 4).  

 

För att kunna svara på hur patienter med trakeostomi upplever att kommunicera med 

trakeostomi identifierades och kategoriserades återkommande teman. En sammanvägning av 

de ingående studiernas resultat med jämförelser och likheter gjordes. 

För att beskriva kommunikationsmetoderna sammanfattades och sammanställdes resultaten 

samt delades in områden efter vilka strategier för överföring av kommunikation som används.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Grunden för forskningsetik utgörs av forskarens eget etiska ansvar eftersom forskaren är 

ytterst ansvarig för att forskningen är av god kvalitet och moralisk acceptabel (CODEX, 

2016). Alla vetenskapliga artiklar som inkluderas i studien var granskade och godkända av en 

etisk kommitté eller hade gjorts efter noggranna etiska överväganden. Detta ökar 

trovärdigheten i litteraturstudien då artiklarna tar upp samtliga resultat och återger dessa 

sakligt utan personliga åsikter eller värderingar (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

RESULTAT 

I litteraturstudien inkluderades 14 artiklar varav åtta beskrev patientens upplevelse av 

kommunikation vid trakeostomi och sju beskrev och testade användbarheten av olika metoder 

för icke-verbal kommunikation med trakeostomerade patienter. Av de granskade artiklarna 

var 14 % av låg kvalitet, 50 % av medel kvalitet och 36 % av hög kvalitet. 

 

Patientens upplevelse av kommunikation vid trakeostomi 

Åtta studier undersökte patienters upplevelse av att kommunicera vid trakeostomi. Totalt 

identifierades fem olika områden för patientupplevelse; frustration, fysiska påfrestningar, 

sociala svårigheter, rädsla samt relationer med vårdpersonal.  

 

Frustration 

Patienterna beskrev återkommande frustrationen över att inte kunna tala och den begränsade 

kommunikationsförmågan det medförde (Carroll, 2007; Flinterud & Andershed, 2015; Foster, 
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2010; Rodriguez & VanCott, 2005; Sherlock, Wilson & Exley, 2009). Patienter som varit 

trakeostomerade på intensivvårdsavdelning beskrev frustration över hela situationen men 

även kopplat till svårigheterna att kommunicera. De beskrev känslor av frustration och 

förtvivlan som ibland ledde till irritation och ilska, och att det var en svår situation att inte 

vara kapabel att uttrycka känslor och behov (Flinterud & Andershed, 2015). Liknande känslor 

beskrevs av patienter som inte lyckades kommunicera att de upplevde smärta trots att de 

försökte gestikulera, peka och använda ansiktsuttryck. De upplevde även att frustrationen 

ledde till besvikelse och en känsla av att behandlas nedlåtande när de inte blev förstådda trots 

att de försökte kommunicera något de upplevde viktigt att förmedla till sjuksköterskorna 

(Rodriguez & VanCott, 2005). Både patienter som intervjuades medan de fortfarande inte 

hade återfått talförmågan och de som intervjuades i efterhand beskrev känslor av frustration 

som ibland visade sig i uttryck av ilska, men att frustrationen över att inte kunna göra sig 

förstådd även kunde leda till uppgivenhet och en känsla av att det inte var någon idé att 

försöka kommunicera (Carroll, 2007; Foster, 2010). 

 

Känslor av frustration visades också uppstå då alternativa, icke-verbala 

kommunikationsmetoder inte fungerade tillfredsställande. Att skriva upplevdes frustrerande 

av patienterna när deras sjukdomstillstånd eller medicinering gjorde att de var för fysiskt 

svaga eller hade för okoordinerade rörelser för att kunna kontrollera sin skrivförmåga (Foster, 

2010), och även att mima ord för läppläsning upplevdes frustrerande av patienterna när de 

inte blev förstådda (Sherlock et al., 2009). Dock har det också visats att patienter upplever att 

om de skulle ha erbjudits en alternativ metod i form av en kommunikationstavla skulle 

känslan av frustration ha minskat (Patak et al., 2006).  

 

Fysiska påfrestningar 

Att kommunicera med trakeostomi upplevdes som en svår och långsam process (Carroll, 

2007; Karlsson, Lindahl & Bergbom, 2011; Rogers, Russell & Lowe, 2016) och var dessutom 

fysiskt ansträngande och tröttsamt för patienterna (Flinterud & Andershed, 2015; Carroll, 

2007). Patienter på intensivvårdsavdelning beskrev att kommunikation genom att skriva med 

papper och penna var ansträngande och energikrävande (Karlsson et al., 2011).  

 

Sociala svårigheter 

Att vara trakeostomerad och inte kunna kommunicera verbalt framkallade känslor såsom 

isolering, instängdhet och social obekvämhet (Carroll, 2007; Karlsson et al., 2011; Foster, 
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2010; Rogers et al., 2016). Då både avsaknad av röst och att behöva kommunicera med 

hjälpmedel var ansträngande och svårt samt att det var svårt för personalen att förstå dem, 

ledde detta till att patienterna ibland inte orkade försöka kommunicera (Carrol, 2007; Foster, 

2010) och avsaknaden av tal blev påfrestande och begränsade (Carroll, 2007). Att inte kunna 

kommunicera verbalt ledde också till att patienterna kände sig osjälvständiga, maktlösa, 

ofullständiga som människor och upplevde en känsla av förlorad kontroll (Flinterud & 

Andershed, 2015). Känslor som avsaknad av personlighet och frihet beskrevs vidare när 

förmågan att uttrycka sig i konversationer var begränsad och kommunikationen upplevdes 

onaturlig. Även när patienten kunde konversera genom att mima eller skriva kändes samtalen 

korta och begränsade (Carroll, 2007; Flinterud & Andershed, 2015; Karlsson et al., 2011; 

Rogers et al., 2016). Patienterna uttryckte att det var viktigt att få uttrycka sina känslor och få 

förmedla vad de kände (Rodriguez & VanCott, 2005). Patienter som intervjuades efter att de 

blivit utskrivna från intensivvårdsavdelning beskrev att de utvecklade copingstrategier och 

hittade olika sätt att anpassa sig till sin situation under vårdtiden. Detta innebar att deras 

upplevelse av att vara trakeostomerad förändrades under till det bättre trots att 

kommunikationen fortfarande inte fungerade problemfritt vilket medförde att de sociala 

svårigheterna upplevdes mindre påfrestande (Flinterud & Andershed, 2015). 

 

Rädsla 

Svårigheter med kommunikation ledde till rädsla och sårbarhet hos patienterna (Foster, 2010; 

Karlsson et al., 2011) och vissa upplevde dessutom rädsla för att inte kunna prata igen 

(Flinterud & Andershed, 2015). Patienter upplevde att kommunikation med papper och penna 

som skrämmande då det var tidskrävande och tog mycket energi. Detta gjorde att de upplevde 

rädsla för att glömma bort att andas när de var fokuserade på att skriva (Karlsson et al., 2011). 

Många patienter upplevde att oro, ångest och rädsla inför olika medicinska procedurer 

förstärktes när de inte kunde förmedla sina känslor vid dessa tillfällen (Flinterud & 

Andershed, 2015; Foster 2011; Rogers, 2016). Dessutom framkom rädsla i andra situationer, 

exempelvis rädsla inför att sova då mardrömmar var förekommande och patienterna kunde 

inte prata om dessa (Karlsson et al., 2011).  

 

Relationer med vårdpersonal  

Relationerna med sjukvårdspersonalen var viktiga då det fick patienterna att känna sig trygga 

(Foster, 2010; Karlsson et al., 2011). Att sjukvårdspersonalen tog sig tid att kommunicera och 

såg patienterna ingav känsla av trygghet (Foster, 2010; Karlsson et al., 2011; Flinterud & 
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Andershed, 2015). Patienterna beskrev att det var viktigt att känna sig trygg (Karlsson et al., 

2011) samt att det var positivt när sjukvårdspersonalen individanpassade metoderna för 

kommunikation (Carroll, 2007). När patienter inte blev lyssnade på, inte fick tillräckligt med 

uppmärksamhet eller att sjukvårdspersonalen var otåliga uppkom känslor som otrygghet, 

förtvivlan och hopplöshet samt förstärkning av andra känslor (Flinterud & Andershed, 2015; 

Rodriguez & VanCott, 2005). Alla patienter hade inte fått information om att de inte skulle 

kunna prata under tiden de har trakeostomi och några hade fått felaktig information (Sherlock 

et al., 2009). Däremot har det visats att i de fall där patienter hade fått information verkade 

detta lugnande (Sherlock et al., 2009; Flinterud & Andershed, 2015).  

 

Metoder för icke-verbal kommunikation med trakeostomerade patienter  

Sju studier som undersökte olika metoder för kommunikation med trakeostomerade patienter  

granskades. Totalt undersöktes åtta olika metoder för kommunikation. De olika metoderna 

som undersöktes kan delas in i två underkategorier; datoriserad tolkning av läpprörelser samt 

olika varianter av kommunikationstavlor.  

 

Datoriserad tolkning av läpprörelser till tal  

Kohlberg, Gal och Lalwani (2016) undersökte en metod för datoriserad tolkning av 

läpprörelse till tal. Metoden använder en kamera som avläser koordinater i ansiktet och 

omvandlar detta till tal. Studien undersökte artikulering av 12 olika långa standardmeningar 

hos fem frivilliga friska personer och visade att i majoriteten av fallen (77.2 %) blev 

meningarna korrekta med mindre stavfel. Dessutom visade man att metoden var 

kostnadseffektiv att använda och man drar slutsatsen att denna teknik skulle kunna användas 

som ett nytt kommunikationsmedel hos personer som inte kan tala själva, exempelvis vid 

trakeostomi.  

 

Varianter av kommunikationstavlor 

Flera studier har undersökt system där patienten kommunicerar via kommunikationstavlor 

genom att peka på olika symboler eller bokstäver (Happ, Roesch & Kagan, 2005; Koszalinski, 

Tappen & Viggiano, 2014; Maringelli, Breinza, Scorrano, Grasso & Gregoretti, 2013; 

Muthuswamy, Thomas, Williams & Dingley, 2014; Patak et al., 2006; Rodriguez et al, 2012). 

Hos patienter som tidigare legat på intensivvårdsavdelning utan möjlighet att kommunicera 

verbalt har det visats att de som fick i efterhand se en enklare typ av kommunikationstavla 
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ansåg att den skulle varit ett bra hjälpmedel för att underlätta kommunikationen med 

vårdpersonalen (Patak et al., 2006). 

 

Mer avancerade kommunikationstavlor såsom speciella samtalsapparater (Happ et al., 2005 & 

Rodriguez et al., 2012) och en applikation som kan laddas ner till dator eller surfplatta där 

patientens tryckningar omvandlas till en digital röst (Koszalinski et al., 2014) har undersökts 

och visar att patienter klarar av att använda systemen självständigt efter endast en kortare 

introduktion. Dessutom ökar kommunikationsförmågan och att patienterna var generellt sett 

nöjda med användningen av dessa system för att kommunicera (Happ et al., 2005; 

Koszalinski et al., 2014 & Rodriguez et al., 2012). Beroende på patientens fysiska kapacitet 

kan själva pekandet ske genom att antingen trycka med fingrarna på en skärm (Happ et al., 

2005; Koszalinski et al., 2014 & Rodriguez et al., 2012) eller med hjälp av ögonstyrning 

(Maringelli et al., 2013 & Muthuswamy et al., 2014). Att formulera meningar genom att 

trycka eller peka på en bokstav i taget visades tidskrävande men gav samtidigt patienten 

möjlighet att formulera sig enligt egna önskemål (Happ et al., 2005) medan en 

kommunikationstavla bestående av symboler eller bilder ökade kommunikationshastigheten 

men kunde begränsa patientens möjlighet att formulera sig (Happ et al., 2005 & Patak et al., 

2006). Kommunikationssystem som innefattar båda bokstäver, textfraser och symboler ger 

patienterna valfrihet men visade sig upplevas som för komplicerat av vissa patienter som 

istället föredrog att kommunicera via papper och penna eller enbart via 

tangentbordsfunktionen (Happ et al., 2005).   

 

Kommunikationstavlor med hjälp av ögonstyrning där en kamera läser av ögonrörelser och 

patienter författar meningar har visat att patienter kunde kommunicera och uttrycka 

grundläggande behov och önskningar jämfört med utan kommunikation med ögonstyrning. 

Vidare kunde patienterna svara på frågor från sjukvårdspersonal och kommunicera med 

närstående med hjälp av metoden (Maringelli et al., 2013 & Muthuswamy et al., 2014). 

Sjukvårdspersonal upplevde att de kunde kommunicera bättre med patienter när de fick 

använda metoden än utan. De upplevde att de förstod patienternas grundläggande behov och 

önskningar (Maringelli et al., 2013).  

 

DISKUSSION 

Patienterna upplevde att kommunicera med trakeostomi som frustrerande, fysiskt påfrestande 

samt att det innebar sociala svårigheter och medförde känslor som rädsla, oro och isolering att 
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inte kunna uttrycka sina behov och åsikter. En god relation med sjuksköterskan var viktig för 

att patienterna skulle känna sig trygga och omhändertagna. Granskningen av artiklarna visade 

att samtliga metoder för icke-verbal kommunikation som undersökts gav patienterna en ökad 

förmåga att uttrycka sig och kommunicera sina behov. Metoderna var kostnadseffektiva och 

endast en kortare instruktion behövdes innan patienter och sjuksköterskor kunde använda dem 

självständigt.  

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudien visade att patienterna upplevde trygghet och kände sig omhändertagna när 

sjuksköterskorna tog sig tid att försöka kommunicera med dem (Foster, 2010; Karlsson et al., 

2011; Flinterud & Andershed, 2015) samt att patienterna upplevde det som positivt när 

sjuksköterskor individanpassade metoder för kommunikation (Carroll, 2007). Detta kan sättas 

i relation till när patienterna inte blev lyssnade på eller fick tillräckligt med uppmärksamhet 

då känslor som förtvivlan, otrygghet och hopplöshet samt förstärkning av andra negativa 

känslor uppkom (Flinterud & Andershed, 2015; Rodriguez & VanCott, 2005). Studien har 

visat att när patienter förlorade förmågan att kunna kommunicera verbalt ledde det till känslor 

som isolering och instängdhet. Avsaknaden av en fungerande kommunikation ledde också till 

att patienterna kände sig osjälvständiga, maktlösa och upplevde förlust av kontroll (Carroll, 

2007; Karlsson et al., 2011; Foster, 2010; Rogers et al., 2016). Upplevelsen av att det var 

ansträngande att kommunicera och svårt att göra sig förstådd gjorde att patienterna slutade 

försöka kommunicera (Carrol, 2007; Foster, 2010). Att kommunikation är en viktig del av 

omvårdnaden av patienten styrks av Travelbees omvårdnadsteori där interaktionen mellan 

patienten och sjuksköterskan beskrivs som en central del av omvårdnaden och 

där kommunikationen är av stor betydelse för att skapa denna interaktion. Omvårdnadens mål 

är enligt Travelbee att hjälpa patienten att tolerera sin sjukdom och hantera lidande och i detta 

menar Travelbee att bristande kommunikation kan förstärka känslor som isolering och 

ensamhet (Kirkevold, 2000). Interaktionen och relationen mellan patienten och 

sjuksköterskan är beroende av kommunikation varför det är viktigt att sjuksköterskan skapar 

förutsättningar för en god relation med patienten. Genom engagemang, tålamod och lyhördhet 

skapar sjuksköterskan trygghet och minimerar tillfällen där patienten inte får sin röst eller 

vilja hörd och på grund av det upplever negativa känslor såsom isolering och ensamhet.  

 

Litteraturstudien har vidare visat att rädsla och sårbarhet hos patienten kan uppstå när 

kommunikationen inte är tillfredställande (Foster, 2010; Karlsson et al., 2011) och att inte 
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kunna förmedla sina känslor till sjuksköterskan ledde till förstärkning av rädsla, oro och 

ångest (Flinterud & Andershed, 2015; Foster 2011; Rogers, 2016). Patienter upplevde även att 

de hade fått bristfällig eller felaktig information angående trakestomibehandling och 

kommunikation (Sherlock et al., 2009) vilket ytterligare minskar patientens möjligheter att 

vara delaktig i vården. Att få vara delaktig i sin egen vård är en rättighet patienten har enligt 

Patientlagen (SFS, 2014:821). Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten och patientens självbestämmande och integritet ska 

respekteras. Tidigare studier har visat att patienten har en viktig roll i det multidisciplinära 

teamet (Dikeman & Kazandjian, 2003) varför patienten måste få kommunicera sina känslor, 

behov och åsikter. För att detta ska kunna uppnås krävs en fungerande kommunikationsmetod 

vilket innebär att användningen av alternativa kommunikationsmetoder för patienter med 

trakeostomi är ett område som bör prioriteras inom hälso- och sjukvård. Patienten är i en 

beroendeställning till sjuksköterskan varför det är viktigt att vården planeras i samråd med 

patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Patienten blir inom sjukvården i en utsatt situation där denna kan känna sig orolig, liten och 

sårbar. Rädslor och stress kan minska med en god kommunikation och skapar också trygghet 

hos patienten (Fossum, 2007). Svensk sjuksköterskeförening (2016) menar att patientens 

hälsa är beroende av hur sjuksköterskan behärskar praktiska erfarenheter och teoretiska 

kunskaper. Travelbee menar att förmedling av tankar och känslor är en ömsesidig process där 

sjuksköterskan och patienten ser varandra som likvärdiga individer och en nödvändighet för 

omvårdnaden av patienten (Kirkevold, 2000). Det innebär att sjuksköterskan måste använda 

sina erfarenheter och kunskaper för att skapa denna ömsesidiga relation. Det kan sägas att det 

är av yttersta vikt att sjuksköterskan lär känna patienten, individanpassar kommunikationen 

och använder nödvändiga hjälpmedel för att patienten som har trakeostomi ska få möjlighet 

att förmedla tankar och känslor såsom rädslor, vilket i sin tur kan inge hopp och ha positiva 

effekter på patientens tillfrisknande. 

 

Litteraturstudien visar att samtliga kommunikationsmetoder som undersökts kan vara 

användbara för patienter som inte har möjlighet att kommunicera verbalt, men för att optimera 

kommunikationen behöver ett individanpassat val av metod göras utifrån vad som fungerar 

bäst för den enskilda patienten med hänsyn till fysisk förmåga och personliga preferenser. 

Datoriserad tolkning av läpprörelser (Kohlberg et al., 2016) eller ögonstyrda varianter av 

kommunikationstavlor (Maringelli et al., 2013 & Muthuswamy et al., 2014) kan vara lämpliga 
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att använda för patienter som inte kan använda sina händer och armar medan 

kommunikationstavlor som styrs genom att patienten pekar på bokstäver eller symboler på en 

skärm (Happ et al., 2005; Koszalinski et al., 2014 & Rodriguez et al., 2012) kan användas för 

patienter som har tillräcklig fysisk kapacitet för att klara av att manövrera dessa.  

 

Att använda en kommunikationsmetod som inte fungerar tillfredsställande upplevdes som 

frustrerande för patienten (Carroll, 2007; Flinterud & Andershed, 2015; Foster, 2010; 

Rodriguez & VanCott, 2005; Sherlock et al., 2009) vilket tyder på att det är viktigt att 

individanpassa valet av metod för att hitta ett alternativ som patienten är nöjd med. Detta 

kräver att sjuksköterskan lägger ner tid och engagemang för att skapa förståelse för den 

enskilde patientens behov. En anledning till att alternativa kommunikationsmetoder inte 

används oftare i sjuksköterskans kliniska arbete kan tänkas vara tidsbrist. Tidigare studier har 

också visat att sjuksköterskor upplever tidsbrist och stress i sitt arbete vilket påverkar 

kvaliteten på vården negativt och därmed styrker detta resonemang (Leveck & Jones, 1996). 

Att lägga ner tid och resurser på att skapa en välfungerande kommunikation med patienten 

borde dock prioriteras då det är en nödvändighet för att kunna uppmärksamma patientens 

emotionella, psykiska och fysiska behov (Russell & Matta, 2004) och ge patienten en vård 

med god kvalitet (Finke, Light & Kitko, 2008).   

 

Resultatet av litteraturstudien har visat att kommunicera med icke-verbala metoder såsom att 

skriva med papper och penna var en ansträngande och energikrävande process (Karlsson et 

al., 2011). Även läppläsning upplevdes som frustrerande då det var ansträngande och svårt att 

göra sig förstådd (Sherlock et al., 2009). Samtidigt föredrog vissa patienter att kommunicera 

genom att skriva med papper och penna framför datoriserade metoder alternativt att variera 

mellan olika kommunikationsalternativ (Happ et al., 2005). Det kan bero på att patienterna 

var ovana vid att använda de tekniska hjälpmedlen eller att de hade behövt mer instruktioner. 

Tillgång till tekniska kommunikationshjälpmedel behöver dock inte utesluta att patienterna 

även kan använda sig av andra enklare kommunikationsmetoder då de föredrar det. I en studie 

beskrev patienterna att om de hade blivit erbjudna en kommunikationstavla skulle deras 

känsla av frustration ha minskat (Patak et al., 2006).  

 

Tidigare studier har visat att det är vanligt att sjuksköterskor som vårdar patienter med 

trakeostomi har lite eller ingen utbildning för att underlätta kommunikation eller införa olika 

kommunikationsmetoder eller hjälpmedel (Grossbach et al., 2011) och att alternativa 
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kommunikationsvägar för patienter med trakeostomi ofta ignoreras av sjukvården (Happ et 

al., 2004). Svensk sjuksköterskeförening (2016) menar att sjuksköterskan måste värna om 

patientens rätt till självbestämmande och för att kunna göra detta måste patienten ges 

möjligheter till att göra detta. Det innebär att patientens fysiska funktionsförmåga och 

personliga preferenser är avgörande för vilka kommunikationsmetoder som bör användas och 

sjuksköterskan måste identifiera behov, planera och utföra individanpassad omvårdnad samt 

utvärdera de insatta åtgärderna. En förutsättning för att detta ska fungera är att sjuksköterskan 

har fått information och utbildning om alternativa kommunikationsmetoder och lämpliga 

omvårdnadsåtgärder för att underlätta kommunikationen med en trakeostomerad patient. 

Patienten behöver även få utförlig information om hur kommunikation med trakeostomi 

fungerar vilket förhoppningsvis leder till att patienten kommer känna sig tryggare och bättre 

förberedd inför den situation hen kommer befinna sig i. Detta kan lämpligtvis ske en tid innan 

patienten får trakeostomi om det är ett planerat ingrepp alternativt så snart som patienten är 

mottaglig för informationen efter att ha fått trakeostomi i en akut situation.  

 

Klinisk relevans  

De studier som undersökt patienters upplevelse av att kommunicera med trakeostomi visade 

att kommunikation har en stor påverkan på patientens välbefinnande. Detta bekräftas av att en 

välfungerande kommunikation bidrar till en bättre omvårdnad för patienten och en bättre 

följsamhet till behandlingen bland annat genom minskad stress och oro men också ge positiva 

effekter för patientens fysiska tillfrisknande såsom bättre sårläkningsförmåga (Fossum, 2013). 

En effektiv kommunikation ökar också vårdkvaliteten då sjuksköterskan får en bättre 

förståelse och information om patientens behov, upplevelser och känslor (Russell & Matta, 

2004). En ökad medvetenhet hos sjuksköterskor om kommunikationens betydelse för 

patientens välbefinnande samt en ökad kunskap om olika kommunikationshjälpmedel kan 

förhoppningsvis leda till att mer tid och resurser läggs på att implementera alternativa 

kommunikationsmetoder i det kliniska arbetet för att förbättra kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient. Att införa metoder och åtgärder som förbättrar kommunikationen 

mellan sjuksköterskan och patienten kan ses som en del av utvecklings- och 

förbättringsarbetet för att höja vårdkvaliteten och forskning på detta område är därför av stor 

vikt. Kostnader för inköp av kommunikationshjälpmedel och tid för att utbilda sjuksköterskor 

i att använda dessa bör vägas mot fördelarna med en höjd vårdkvalitet, något som kan leda till 

positiva effekter på både samhälls- och individnivå. En god kvalitet på vården behöver inte 
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betyda att kostnaderna ökar, tvärtom har enheter med goda patientresultat ofta god ekonomi 

(Idvall & Andersson, 2014).  

 

Eftersom kommunikationsbehovet och användningen av alternativa kommunikationsmetoder 

för patienter med trakeostomi ofta ignoreras inom sjukvården finns en stor 

förbättringspotential inom dessa områden. Trots att den evidens för användningen av olika 

kommunikationsmetoder som finns tillgänglig i dagsläget är begränsad bör hälso- och 

sjukvårdspersonal inte avstå från att vidta åtgärder för att förbättra kommunikat ionen med 

patienten. Det rådande kunskapsunderlaget bör då kombineras med beprövad erfarenhet.  

 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie utfördes för att undersöka patienters upplevelse av kommunikation vid 

trakeostomi samt för att undersöka vilka metoder som förekommer för att etablera en 

välfungerande kommunikation mellan patienter med trakeostomi och sjuksköterskor. Både 

kvantitativ och kvalitativ forskning inkluderades i litteraturstudien.   

 

På grund av svårigheter att finna tillräckligt många vetenskapliga originalartiklar som 

besvarade studiens syfte och frågeställningar kompletterades den första litteratursökningen 

med ytterligare en sökning med andra sökord. Dessutom gjordes en genomgång av 

referenslistor i systematiska litteraturöversikter inom samma område. Litteraturstudien har 

inkluderat både artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats vilket innebär att det är ett 

mindre antal artiklar som granskats för att besvara respektive frågeställning. Ett tillräckligt 

stort antal vetenskapliga originalartiklar av hög och medel kvalitet inom det aktuella området 

saknas för att säkra slutsatser ska kunna dras och för att resultatet ska anses vara 

generaliserbart och överförbart till patientgruppen. För att få resultatet mer tillförlitligt skulle 

ett större antal vetenskapliga originalartiklar behöva granskas och inkluderas i studien. Trots 

bristen på tillgänglig forskning kan studiens resultat anses ha ett värde då det är en 

sammanställning av det aktuella kunskapsläget inom området, och brist på evidens betyder 

inte att det studerade området är oviktigt. Resultatet tyder på att det finns ett hälsoproblem hos 

en patientgrupp och detta bör inte ignoreras av hälso- och sjukvården trots bristfällig evidens. 

Det finns ett behov av vidare forskning och väl genomförda empiriska studier av olika 

kommunikationsmetoder som kan användas för patienter med trakeostomi i kombination med 

undersökningar av patientens upplevelse av att använda dessa metoder. 
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De vetenskapliga originalartiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av granskningsmallar för 

kvantitativa respektive kvalitativa studier (Bilaga 1 & 2). Granskningsmallarna modifierades 

utifrån förlagor från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) för att bättre anpassas till de 

ingående studiernas design. Av de granskade artiklarna var 14 % av låg kvalitet, 50 % av 

medel kvalitet och 36 % av hög kvalitet. Anledningen till att två studier bestämdes vara av låg 

kvalitet var att båda studierna var gjorda på frivilliga personer vilka simulerade att vara 

trakeostomerade och kunde därför inte uppfylla kraven för högre kvalitet. Med anledning av 

svårigheter att finna relevanta studier som svarade mot syfte och frågeställningar gjordes valet 

att inkludera dessa vetenskapliga originalartiklar även om detta innebar en svaghet för 

litteraturstudien. Alla vetenskapliga originalartiklar som inkluderades i litteraturstudien har 

granskats och godkänts av en etisk kommitté eller gjorts efter noggranna etiska överväganden. 

Detta innebär att litteraturstudiens resultat vilar på en god etisk grund vilket ökar 

litteraturstudiens kvalité.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier ansågs relevanta för att besvara studiens frågeställningar. 

Inklusionskriterier var att patienterna skulle vårdas inom somatisk slutenvård eller 

intensivvård samt vara över 18 år. Dessa inklusionskriterier valdes för att få en tydligt 

avgränsad målgrupp för studien vilket gör resultatet mer generaliserbart och överförbart. 

Vidare exkluderades studier med patienter som var desorienterade eller hade delirium då 

dessa faktorer kan ge ett svårtolkat resultat om patienten inte kan svara adekvat på frågor. Ett 

flertal vetenskapliga originalartiklar gällande patientgruppen “trakeostomerade barn” 

identifierades också, vilket kunde ha varit relevant för studien då de kan stå inför liknande 

kommunikationsproblem som vuxna och vara i behov av alternativa metoder för 

kommunikation. Dock valdes dessa bort då barn ofta vårdas med föräldrar närvarande vilket 

kan påverka resultatet. Vidare är flera aspekter av vårdkommunikation särskilt anpassade för 

barn varför området är förtjänt av en egen granskning. Artiklar äldre än 20 år, d.v.s. skrivna 

före år 1997, exkluderades från studien för att skapa en förhållandevis aktuell bild av vilka 

olika kommunikationsmetoder för icke-verbal kommunikation som finns tillgängliga. Detta 

kan ha inneburit att kommunikationsmetoder som använts och undersökts före år 1997 inte 

har tagits upp i studien. Däremot har metoder som använder mer modern teknik undersökts 

och då den tekniska utvecklingen gått framåt mycket de senaste åren kan det anses finnas 

andra förutsättningar och möjligheter att utveckla kommunikationsmetoder de senaste 20 åren 
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jämfört med tidigare.  

 

Slutsats 

Patienter med trakeostomi som inte kan kommunicera verbalt befinner sig i en utsatt situation 

där sjuksköterskan spelar en betydelsefull roll för patientens välmående genom att 

uppmärksamma patientens åsikter och behov. En god relation med sjuksköterskan har visat 

sig vara viktig för att patienterna ska känna sig trygga och omhändertagna. Dock upplever 

många patienter att det är frustrerande och fysiskt påfrestande att kommunicera med 

trakeostomi. Att inte kunna förmedla sina känslor och behov leder till att patienter upplever 

sociala svårigheter och känner rädsla, oro och isolering från omvärlden vilket har en stor 

påverkan på patientens välmående och vårdens kvalitet. Att implementera icke-verbala 

kommunikationsmetoder i det kliniska arbetet är en förutsättning för att skapa en 

välfungerande kommunikation och möjliggöra en god omvårdnad. Ett flertal olika 

kommunikationshjälpmedel har utvecklats och har visats kunna öka patientens förmåga att 

uttrycka sig och kommunicera sina behov. För att kommunikationen ska bli välfungerande 

krävs att kommunikationsmetoderna anpassas utefter varje enskild patients behov och fysiska 

förmåga. Detta kräver att sjuksköterskan har kunskap om olika icke-verbala 

kommunikationsmetoder och är medveten om betydelsen av att etablera en välfungerande 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient.  
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BILAGA 1. GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV 

KVANTITATIVA STUDIER 

(Modifierad utifrån förlaga av Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) 

 

Studiens titel:................................................................................................................................ 

Beskrivning av studien:................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

Forskningsmetod:……………………………………………………………………………….. 

Finns tydligt frågeställning och syfte?   ja [  ]  nej [  ] 

Är inkluderingen adekvat?   ja [  ]  nej [  ] 

Är exkluderingen adekvat?   ja [  ]  nej [  ] 

Är urvalsförfarande tydligt beskrivet ?   ja [  ]  nej [  ] 

Är urvalet representativt?    ja [  ]  nej [  ] 

Är bortfallsanalys beskriven?   ja [  ]  nej [  ] 

Är bortfallsstorleken beskriven?   ja [  ]  nej [  ] 

Är statistisk metod adekvat?   ja [  ]  nej [  ] 

Finns etiskt resonemang?    ja [  ]  nej [  ] 

Är instrumenten valida?    ja [  ]  nej [  ] 

Är instrumenten reliabla?    ja [  ]  nej [  ] 

Är resultatet generaliserbart?   ja [  ]  nej [  ] 

Huvudfynd:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet: Hög [  ] Medel [  ] Låg [  ] 

Kommentar:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

Granskare (signatur) 

 

 

1 poäng/ja. Max 12 poäng.  

Hög kvalitet: 11-12 poäng. Medel kvalitet: 6-10 poäng. Låg kvalitet: 0-5 poäng.  
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BILAGA 2. GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV 

KVALITATIVA STUDIER   

(Modifierad utifrån förlaga av Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) 

 

Studiens titel:................................................................................................................................ 

Beskrivning av studien:………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Finns ett tydligt syfte?   ja [  ]  nej [  ]  

Är kontexten presenterad?    ja [  ]  nej [  ] 

Finns etiskt resonemang?   ja [  ]  nej [  ] 

Är urvalet relevant?    ja [  ]  nej [  ] 

Är urvalet strategiskt?    ja [  ]  nej [  ] 

Är urvalsförfarande tydligt beskrivet?  ja [  ]  nej [  ] 

Är datainsamling tydligt beskriven?  ja [  ]  nej [  ] 

Är analys tydligt beskriven?   ja [  ]  nej [  ] 

Är resultat logiskt, begripligt?   ja [  ]  nej [  ] 

Råder datamättnad?    ja [  ]  nej [  ] 

Råder analysmättnad?    ja [  ]  nej [  ] 

Redovisas resultatet klart och tydligt?   ja [  ]  nej [  ] 

Redovisas resultatet i förhållande till teoretisk  

referensram?    ja [  ]  nej [  ] 

Genereras teori?    ja [  ]  nej [  ] 

Huvudfynd………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet:  Hög [  ] Medel [  ] Låg [  ] 

Kommentar:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Granskare (signatur)  

1 poäng/ja. Max 14 poäng. 

Hög kvalitet: 12-14 poäng, Medel kvalitet: 7-11 poäng, Låg kvalitet: 0-6 poäng.  
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BILAGA 3. Översikt av kvantitativa studier  
Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

 

Happ, MB., 
Roesch, 

TK. & 
Kagan, SH, 

2005, 
USA 

Patient 
communicati

on following 
head and 

neck cancer 
surgery: a 
pilot study 

using 
electronic 

speech-
generating 
devices. 

-Beskriva 
kommunikation hos 

patienter som fick 
elektronisk 

samtalsapparat efter 
operation av huvud- eller 
halscancer  

-Pilotstudie  
-Observation, 

intervjuer, formulär och 
journalgranskning  

-Patienterna fick välja 
mellan två olika 
apparater 

-Fem patienter valde 
den ena och fem valde 

den andra  

-Tio 
patienter 

-Medelålder 
57 år  

-Bortfall 1  

-Vissa patienter tyckte 
metoden var bra medan vissa 

föredrog att skriva 
-Användbarheten var god 

-En majoritet av deltagarna 
föredrog att skriva 
meddelande på tangentbord 

framför att trycka på 
symboler 

-När patienterna hade 
apparaten tog patienten 
initiativ till kommunikation 

dubbelt så ofta än annars  

Medel 
kvalitet 

Patak, L., 
Gawlinski, 

A., Fung, I., 
Doering, L., 
Berg, J. & 

Henneman, 
E., 2006, 

USA 

Communicati
on boards in 

critical care: 
patients´ 
views 

-Undersöka frustration 
hos patienter som är 

mekaniskt ventilerade 
utan tillgång till 
kommunikationstavla 

-Kartlägga patienters 
önskemål om hur en 

kommunikationstavla 
ska vara utformad 

-Deskriptiv studie  
-Kvalitativ- och 

kvantitativ analys  
-20-60 minuter 
intervjuer av extuberade 

patienter i 20-60 
minuter med hjälp av 

ett formulär bestående 
av 13 frågor  

-29 
patienter 

-Medelålder 
56 år 
-Bortfall 3  

-86 % tyckte det var delvis 
eller väldigt frustrerande att 

kommunicera utan 
kommunikationstavla  
-69 % trodde att de skulle 

vara hjälpta av att använda en 
kommunikationstavla 

Medel 
kvalitet 

Rodriguez, 
C., Rowe, 

M., 
Koeppel, 

Development 
of a 

communicati
on 

-Testa 
användningsområde och 

användbarhet av ett 

-Pilotstudie 
-Tre olika 

intensivvårdsavdelninga
r och en 

-24 
patienter  

-Ålder 40-

-Patienterna var mycket nöjda 
-Ansåg att systemet var 

väldigt viktigt för deras 
kommunikation  

Hög 
kvalitet 
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B., Thomas, 

L., Troche, 
M. & 
Paguio, G, 

2012,  
USA 

intervention 

to assist 
hospitalized 
suddenly 

speechless 
patients 

samtalssystem  

 

operationsavdelning 

fick testa systemet 
-Patienter fick använda 
systemet under hela sin 

vårdtid på avdelningen 
-Utvärdering dagligen 

med formulär  
-Patienterna fick innan 
utskrivning fylla i ett 

formulär om sin 
upplevelse 

72 år 

-Bortfall 11  

-93 % av patienterna kunde 

använda systemet 
självständigt  
  

Maringelli, 

F., Breinza, 
N., 
Scorrano, 

F., Grasso, 
F. & 

Gregoretti, 
C., 2013, 
Italien 

Gaze-

controlled, 
computer-
assisted 

communicati
on in 

Intensive 
Care Unit: 
“speaking 

through the 
eyes” 

-Testa om ett ögonstyrt 

kommunikationssystem 
kan förbättra 
kommunikationen 

mellan patienter utan 
talförmåga och 

vårdpersonal 

-Pilotstudie 

-Utvärdering av 
kommunikationen 
innan test av system 

-Systemet 
introducerades till 

patienterna och 
vårdpersonal av en 
specialist 

-Patienterna fick 
använda systemet i sex 

timmar för att 
kommunicera med 
personal och närstående 

-Utvärdering av 
kommunikation efter 

test av system  

-15 

patienter  
-Ålder 50-
65 år  

-15 
sjukskötersk

or, 8 läkare 
-Inget 
redovisat 

bortfall 

-Före introduktion av 

systemet tyckte vårdpersonal 
och patienter att det var svårt 
att kommunicera  

-Efter testet tyckte både 
vårdpersonal och patienter att 

de kunde kommunicera bättre 
-Känsla av oro och ångest 
minskade och patienterna 

upplevde att de kunde göra 
sig förstådda 

-Vårdpersonal kunde lättare 
förstå patienten 

Medel 

kvalitet 

Koszalinski, 
R., Tappen, 
R. & 

Evaluation of 
Speak for 
Myself with 

-Beskriva utvecklandet 
och genomförbarhet av 
en ny dataapplikation  

 

-Kvasi- experimentell 
design  
-Patienter fick använda 

dataapplikationen på 

-20 
intensivvård
spatienter 

-Ålder 45-

- 95 % tyckte 
dataapplikationen var bra  

Medel 
kvalitet 
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Viggiano., 

2014, USA 

Patients Who 

Are Voiceless 

surfplatta i genomsnitt 

8 timmar för att därefter 
svara på om hur de 
tyckte applikationen 

fungerade 

91 år 

-Bortfall 2  

Muthuswam
y, MB., 

Thomas, 
BM., 
Williams, 

D. & 
Dingley, J., 

2014, 
Storbritanni
en 

Utility of 
optical facial 

feature and 
arm 
movement 

tracking 
systems to 

enable text 
communicati
on in 

critically ill 
patients who 

cannot 
otherwise 
communicate  

 

-Utvärdera 
användbarheten av två 

olika metoder för 
kommunikation  
-Webkamera med 

avkänning av 
ansiktsrörelser  

-Webkamera och 
laseravkänning av 
armrörelser  

 
 

-Tre 
standardmeddelanden 

testades per metod 
 

-16 friska, 
frivilliga 

simulerade 
patienter  
-Medelålder 

32 år 

-Alla meddelanden blev 
förståeliga 

-Några mindre stavfel för 
varje metod 
-Metoderna är 

kostnadseffektiva 

Låg 
kvalitet 

Kohlberg, 
GD., Gal, 

YK. & 
Lalwani 
AK., 

2016, 
USA, Israel 

 

Development 
of a Low-

Cost, 
Noninvasive, 
Portable 

Visual 
Speech 

Recognition 
Program. 

-Utveckla ett billigt, 
noninvasivt, portabelt 

och enkelt system för att 
omvandla ansikts- och 
läpprörelser till tal  

-Personer fick artikulera 
tolv meningar 30 

gånger var 
-Ett program filmar 
rörelser och ett program 

analyserar rörelser och 
omvandlar detta till tal 

-5 friska 
vuxna utan 

skägg 
-Medelålder 
30 år  

-Mellan 72-84% korrekta 
meningar beroende på hur 

långa dessa var 
-Enkel, billig och portabel 
metod 

 

Låg 
kvalitet 



 

30 

BILAGA 4. Översikt av kvalitativa studier 
Författare,  

År, Land 

Titel  Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Rodriguez, 
C. & 

VanCott, 
M.L., 2005, 

USA 

Speech 
Impairment 

in the 
Postoperative 

Head and 
Neck Cancer 
Patient: 

Nurses´ and 
Patients´ 

Perceptions 

-Beskriva patienters 
upplevelser av att vara 

påverkade av smärta och 
att inte kunna 

kommunicera det 
muntligt 
-Undersöka vilka 

strategier patienter tycker 
är användbara för att 

beskriva sin upplevelse 
av smärta 
 

-Skriftligt 
intervjuformulär till 

patienterna med 
möjlighet till frisvar  

- 9 patienter 
-Ålder 56-

73 år 
-Bortfall 11  

Upplevelse: 
-Viktigt att få förmedla vad 

de kände 
-Kände sig inte lyssnade på  

-Otillräcklig uppmärksamhet 
från sjuksköterskor 
-Sjuksköterskor hade dåligt 

tålamod 
-Frustration  

Strategier: 
-Numerisk smärtskala  
-Gestikulering i kombination 

med att peka 

Medel 
kvalitet 

Patak, L., 
Gawlinski, 

A., Fung, I., 
Doering, L., 
Berg, J. & 

Henneman, 
E., 2006, 

USA 

Communicati
on boards in 

critical care: 
patients´ 
views 

-Undersöka frustration 
hos patienter som är 

mekaniskt ventilerade 
utan tillgång till 
kommunikationstavla 

-Kartlägga patienters 
önskemål om hur en 

kommunikationstavla ska 
vara utformad 

-Deskriptiv studie 
-Kvalitativ- och 

kvantitativ analys  
-20 – 60 minuter 
intervjuer av 

extuberade patienter i 
20-60 minuter med 

hjälp av ett formulär 
bestående av 13 
frågor 

- 29 
patienter 

-Medelålder 
56 år 
- Bortfall 3  

-86 % tyckte det var delvis 
eller väldigt frustrerande att 

kommunicera utan 
kommunikationstavla 
-69 % trodde att de skulle 

vara hjälpta av att använda en 
kommunikationstavla 

Medel 
kvalitet 

Carroll, S., 

2007, USA 

Silent, Slow 

Lifeworld: 
The 

-Få förståelse av 

patientens upplevelse av 

-Alla patienteter fick 

fylla i 
bakgrundsformulär 

-19 

deltagare  

-Frustration 

-Känslan av att vara 
ofullständig som människa 

Hög 

kvalitet  
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Communicati

on 
Experience 
of Nonvocal 

Ventilated 
Patients 

icke-verbal 

kommunikation 

-Två intervjuer per 

deltagare 
- Patienterna 
intervjuades på 

rehabavdelning 
-En del kunde 

fortfarande inte prata 

-Ålder 43-

80 år 

-Känsla av att vara instängd 

-Maktlöshet 
-Avsaknad av personlighet 
och frihet  

-Långsam och 
energikrävande att 

kommunicera 
-Positivt att individanpassa 
kommunikationen 

Sherlock, 

Z., Wilson, 
J. & Exley, 

C.,  
2009, 
Storbritanni

en 

Tracheostom

y in the acute 
setting: 

Patient 
experience 
and 

information 
needs 

-Få förståelse för 

patienters upplevelse av 
oplanerad trakeostomi 

-Kvalitativ pilotstudie 

-Semi-strukturella 
intervjuer 

-45 minuter långa 

-8 patienter 

-Ålder 19-
76 år 

-Bortfall 4  

-Komplex blandning av 

fysiska upplevelser och 
känslor 

-Fysiska och psykiska 
effekter var mer påfrestande 
än vad de förväntade sig 

-Otillräcklig information ej 
anpassad till de individuella 

behoven 
-Rädsla och obehag efter att 
trakeostomin var borttagen 

-Frustration över att inte 
kunna prata 

Medel 

kvalitet 

Foster, A., 

2010, 
Storbritanni
en 

More than 

nothing: The 
lived 
experience of 

tracheostomy 
while acute 

ill 

-Beskriva patienten 

upplevelse av trakeostomi  

-Semi-strukturerade 

intervjuer, 48-63 
minuter långa  

-3 patienter -Frustration 

-Psykiskt påfrestande  
-Psykosocial obekvämhet 
-Smärtsamma procedurer 

-Rädsla för det okända 
-Relationer med vårdpersonal 

var värdefullt 

Medel 

kvalitet 

Karlsson, 
V., Lindahl, 

B. & 

Patients´ 
statements 

and 

-Beskriva patienternas 
upplevelser av att inte 

kunna prata under 

-Prospektiv studie 
-Videoinspelade 

intervjuer på 

-15 
patienter  

-1 bortfall 

-Ont och obehagligt att ha 
trakeostomi 

-Svårt att kommunicera 

Hög 

kvalitet 
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Bergbom, 

I., 2011, 
Sverige 

experiences 

concerning 
receving 
mechanical 

ventilation: a 
prospective 

video-
recorded 
study 

mekanisk ventilation på 

intensivvårdsavdelning 

intensivvårdsavdelnin

g när patienterna var 
mekaniskt ventilerade 
-Observation av olika 

kommunikationstekni
ker innan semi-

strukturella intervjuer 
med patienterna 
-Patienterna fick svara 

genom att antingen 
skriva, använda 

ansiktsrörelser samt 
mima 
-Intervjuerna varade 

cirka 10 minuter 
-Inspelning av 

intervjuer dag 2-14 av 
ankomst till 
intensivvårdsavdelnin

g 

-Fyra 

kvinnor och 
tio män 
-23-88 år 

-Att kommunicera genom att 

skriva var jobbigt och 
energikrävande 
-Känsla av trygghet när de 

blev omhändertagna 
-Det var viktigt att känna sig 

trygg 
-Känsla av panik, oro, rädsla, 
smärta och obehag 

-Obekväma av att inte 
kommunicera 

 

Flinterud, S. 
& 

Andershed, 
B., 2015, 
Norge 

Transitions 
in the 

communicati
on 
experiences 

of 
tracheostomi

zed patients 
in intensive 
care: a 

qualitative 

-Beskriva hur 
trakeostomerade patienter 

på intensivvårdsavdelning 
upplever kommunikation  

-Kvalitativ deskriptiv 
design 

-Semi-strukturerade 
intervjuer 3-18 
månader efter att 

patienterna blivit 
utskrivna från 

sjukhuset 

-11 
patienter 

-Ålder 47-
72 
-Bortfall: 3  

-Det viktigaste för patienten 
var att de hade blivit 

omhändertagna och förstådda 
trots att de inte kunde 
kommunicera 

-Känsla av frustration och 
maktlöshet, tappad kontroll  

-Patienterna hittade sätt att 
anpassa sig till situationen 
efter tid men fortfarande 

jobbigt att kommunicera 

Hög 

kvalitet 
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descriptive 

study 

-Ansträngande och tröttsamt 

att kommunicera 

Rogers, S., 
Russell, L. 
& Lowe, 

D., 2016, 
Storbritanni

en 

Patients 
´experience 
of temporary 

tracheostomy 
after 

microvascula
r 
reconstructio

n for cancer 
of the head 

and neck 

-Beskriva patientens 
upplevelse av tillfällig 
trakeostomi vid 

mikrovaskulär 
rekonstruktion efter 

huvud- och halscancer 

-Semi-strukturerade 
intervjuer 
-Intervjuernas resultat 

användes för att 
utveckla ett 

frågeformulär 
-Frågeformuläret 
skickades till patienter 

som haft trakeostomi 
och gjort 

mikrovaskulär 
rekonstruktion de 
senaste två åren.   

-Intervju: 
15 patienter  
- Bortfall 7  

-
Frågeformul

är 
-125 
personer, 86 

svar 
-Bortfall 39  

Intervjuer 
-Rädsla för kvävning 
-Känsla av att isolering, 

osjälvständighet och problem 
med kommunikation 

-Rädsla och sårbarhet pga. 
svårigheter med 
kommunikation 

Enkäter 
-59 % upplevde stora 

problem med talet 
-44 % upplevde att 
kommunikationen var väldigt 

svår när de hade trakeostomi 
-60 % sa att skulle velat 

undvika att ha trakeostomi 
om de hade haft möjlighet 

Hög 

kvalitet 

 

 


