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Trakeostomi - intensivvård 

Förändringar sedan föregående version 
Förlängd giltighet.  

Bakgrund, syfte och mål 
Tillämpas i Lidköping.  

 

Trakeostomi är en metod som används för att underlätta ventilation eller 

slemevakuering vid sjukdom/skador i luftvägarna eller i centrala nervsystemet.  Via 

en öppning i halsen skapas en fri luftväg som hölls öppen via en trakealkanyl. 

Arbetsbeskrivning 

Kanyler:  

På IVA används storleksanpassade kanyler med kuff och sugkanal ovan kuffen. 

Om patient överflyttas till vårdavdelning med kvarsittande kanyl skall denna bytas 

till en kanyl där innerkanylen kan tas ut och rengöras. Vanligen väljes en 

fenestrerad.kanyl med kuff, tex Shileykanyl. Portex kanyl storlek 7 motsvarar 

Shiley kanyl nr 6.  

Ansvar:  

Inför utskrivning av patient från IVA med kvarsittande kanyl ansvarar IVA-läkare 

för att överrapportering sker till mottagande enhets avdelningsläkare i god tid innan 

planerad överflyttning. Utskrivande IVA-läkare ansvarar för att patient skickas till 

avdelningen med optimalt vald kanyl. Om möjligt görs en plan för ev avlägsnande 

av kanylen. 

Personal som skall vårda patienter med trakeostomi skall ha god kännedom om 

rutiner runt trakeotomerade patienter. Vid behov skall möjlighet ges för 

undervisning och handledning av erfaren personal. Alla är välkomna till IVA för att 

skaffa sig denna erfarenhet. På vårdavdelningen ansvarar ytterst avdelningsläkare 

för att erforderlig kompetens och övervakning finns.  

Vid problem som uppstår runt kanylen som avdelningsläkare ej kan lösa står 

narkosläkare till förfogande via narkosjouren.   
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Dokumentation:  

Indikation, kanyltyp, kanylstorlek, rekommenderat kufftryck (alt kuffvolym) och 

kuffrutin skall dokumenteras i patientjournalens omvårdnadsdel.  

 
Skötsel:  

Kuffen:  

Uppblåst kuff minskar risken för aspiration. Risken finns dock för att kuffen ger 

skador varför man bör hålla kufftrycket lågt och kuffa ur om möjligt. Kufftrycket är 

vanligen tillräckligt då luften passerar via kanylen och inte via stämbanden med 

ofenestrerad kanyl (eller ofenestrerad innerkanyl är insatt). Detta tryck bör prövas 

ut på IVA och anges. Tryck över 20–30 cm är höga tryck. Utan anslutning till 

ventilator kan det räcka med att patienten är kuffad några timmar efter måltid samt 

på natten. Tänk på att aspirationsrisken minskar om patienten har höjd huvudända. 

Halvsittande läge är att föredra. 

För att minska slemstagnation ovan kuffen töms kuffen minst 2 ggr/dygn med 

sugberedskap för att suga slem som rinner ner i trakea.  

Läkare beslutar om kuffrutiner. 

Trakealkanylen:  

På IVA sker ej regelbundna kanylbyten. På vårdavdelning rengörs innerkanylen 2 

ggr dagligen med varmt kranvatten och diskmedel. Via peang eller pincett dras 

kompresser genom kanylen tills den är ren. Lufttorka. 

Övrigt:  

Metallinakompress byts minst 1 gång/dag eller vid behov. Området tvättas med tvål 

och vatten. Bandet byts 1 gång/vecka eller oftare vid behov. Daglig observation av 

området under bandet för att upptäcka skav eller infektion.  

Kanylen byts 1 gång/månad på öronmottagningen. Avdelningen står för 

anskaffande av kanyl. Kontakt och remiss i god tid för tidsbeställning.  

Dekanylering:  

Vid tveksamheter om behovet av trakealkanyl kvarstår, kan kontakt tas med 

narkosläkare för diskussion och bedömning inför ev dekanylering. I första hand den 

IVA-läkare som skrivit ut patienten från IVA, i andra hand kollega som känner 

patient och situation (se daganteckningar från IVA i Melior) alt narkosläkare i 

tjänst. Dekanylering kan ske av läkare på vårdavdelning.  
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Säkerhet:  

Vid patientplatsen (eller i omedelbar närhet) skall alltid finnas:   

Sug och syrgas  

Sugkatetrar  

Sax  

Portexkanyl nr 6  

Rubens blåsa + mask.  

Kanylstopp:  

Vid kanylstopp prövas i första hand att suga i kanylen. Om detta ej är möjligt tas 

innerkanylen ut och nytt sugförsök görs. Är ej heller detta möjligt utlöses 

”hjärtlarm”. Under väntetiden kopplas en rubenballong till kanylen och luft 

forceras för att om möjligt blåsa ned hindret. Blåsan ansluts till O2. Om hindret står 

kvar och ventilation fortsatt ej är möjligt, avlägsnas kanylen helt genom att lossa 

bandet, kuffa ur och dra ut kanylen. Vanligen kan då patienten själv andas. Koppla 

O2. Vi behov sker ventilering via mask och blåsa samtidigt som någon håller för 

trakeostomat för att förhindra luftläckage. 

Anländ narkosläkare tar ställning till ev vidare åtgärder i form av kanylbyte behov 

av bronkoskopi etc.  

 

Tips: Undervisningsfilmer från Santa Fe College - observera att all utrustning inte 

stämmer med vår, men principerna är de samma. Nursing Trach Care part 1 – 

suctioning 

https://www.youtube.com/watch?v=TNokX_WKCpY Nursing Trach Care part 2 - 

wash and change inner cannula 

https://www.youtube.com/watch?v=EWAA_saUDSo 

Käll- och litteraturförteckning 
Vårdhandboken.se 
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Information om handlingen 
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