
3. BEHANDLING 
Operation 

Senast uppdaterad 2022-07-07 

Trakeostomi 
Under din operation kan man behöva skapa en säker luftväg. Detta görs genom att du får en 
trakeostomi. Vissa behöver bara ha trakeostomi en begränsad tid, andra behöver den livet ut. 

Så går det till 

Kirurgen gör en öppning på framsidan av halsen. I öppningen sätter man ett plaströr 
(trakealkanyl) som förs ner i luftstrupen. Röret kan kopplas till en respirator eller syrgas. För att 
det ska bli tätt har röret en liten ballong (kuff) som blåses upp inne i luftstrupen under 
operationen.  

När operationen är över släpps luften ut ur ballongen och en ventil fästs på röret. Om du då 
andas bra går det också bra att prata. 

Trakealkanylen tas bort när du kan andas som vanligt. Hålet kommer att läka och behöver inte 
sys ihop. 

Vad händer efteråt? 

När du har en trakeostomi använder du inte munnen och näsan för att andas. Därför fuktas inte 
luften på ett naturligt sätt, utan blir torr. Den torra luften kan göra att du får intorkat slem i 
kanylen. Det kan orsaka stopp. Därför sätts en fukt- och värmeväxlare på trakeostomin, en 
slags konstgjord näsa. Den filtrerar också luften från damm och partiklar. Det är väldigt viktigt att 
använda fukt- och värmeväxlaren för att skydda din luftväg. Fukt- och värmeväxlaren ska bytas 
minst en gång per dygn. Du kommer få lära dig att göra det själv. 

Trakeostomi 

Biverkningar och komplikationer 

Blödning 

Det finns en risk för blödning under de första timmarna med en trakeostomi. Du kommer därför 
att övervakas noga. 

Hosta 

När du har en trakeostomi kan du få svårare att hosta. Det kan bero på att muskelstyrkan 
försämras eller att du har ont. Detta kan ge problem med slem i halsen.  
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För att hosta kraftfullare kan du göra så här: 

1. Andas in. 
2. Sätt ett kortvarigt tryck på trakealkanylens öppning medan trycket i luftvägarna byggs 

upp. 
3. Hosta och släpp samtidigt trycket i samband med hostningen. 

Du kan också få hjälp att suga upp slemmet. Du kan även få inhalera medicin. 

Infektionsrisk  

Trakeostomin ökar risken för infektion. Håll därför trakeostomin och huden omkring ren och torr.  

Tryckskador 

Trakealkanylen kan ge tryckskador på slemhinnan i luftstrupen. 

Talsvårigheter 

När du har en trakeostomi är det svårare att bilda röst men med en talventil på trakealkanylens 
öppning kan du oftast få röst och prata.  

Talsvårigheter kan göra att du känner dig isolerad och har svårt att göra dig förstådd. Det finns 
möjlighet att träffa en logoped som är specialiserad på kommunikation och talsvårigheter.  

För att kommunicera kan du också ha hjälp av tex appar i läsplatta, whiteboard, alfabetstavla, 
pekbok mm. 

Talventilen kan göra det mer ansträngande att andas. Den bör därför sättas på enligt de 
instruktioner du har fått.  

Talventilens filter ska bytas varje dag. Du kommer få lära dig att göra det själv.  

Talventilen ska rengöras varje dag och bytas var 14:e dag.  

Du ska inte ha talventilen på dig när du sover. 

Mat 

Om du har fått din trakeostomi i samband med en operation av en tumör, kan du behöva få 
vätska och näring via en slang genom näsan ner i magsäcken. Det kallas nasogastrisk sond.  

Om du har fått en trakeostomi av andra skäl får du börja äta så snart som möjligt. Du kan dock 
uppleva att det är svårt att äta och svälja, och att det är lätt att svälja fel. Det beror på att 
trakealkanylen ger sämre känsel i struphuvudet. Vårdpersonalen kommer därför att observera 
när du äter och dricker första gången efter operationen. 

Att ha en trakeostomi ger sämre luktsinne och ändrad smakupplevelse. 

 

 

När ska jag kontakta vården? 

• Om du har gult och grönt slem runt öppningen. 
• Om huden runt öppningen blir röd och irriterad. 
  


	Tom sida



