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Inledning

Det kan kännas en aning överväldigande att själv ha trakeostomi eller att vara anhörig till 
en person med trakeostomi. Förmodligen har du en hel del frågor kring vad det innebär 
att leva med en trakeostomi. Men bara för att man har trakeostomi måste man inte leva 
sitt liv på avbytarbänken. Med rätt slags utrustning och lite handledning kan en person 
med trakeostomi leva ett både givande och aktivt liv. 

I den här broschyren får du ta del av tre berättelser om personer som har lärt sig att 
leva med trakeostomi – antingen sin egen eller någon närståendes. Varje berättelse är 
unik, eftersom skälen till att personerna har fått trakeostomin ser olika ut, och detsamma 
gäller strategierna för att hantera trakeostomin. Men en sak har de alla tre gemensamt – 
en fast beslutsamhet om att inte låta trakeostomin bli ett hinder i livet. 

I andra hälften av broschyren hittar du praktisk information och rådgivning om sugning. 
Det är viktigt att sugningen utförs på rätt sätt när det handlar om trakeostomier. Den här 
broschyren är användbar för den som vill veta mer om en trakeostomipatients behov. 
Informationen som ges här ska inte ses som ett substitut för en läkares råd. Den bästa 
källan till information om hur man hanterar en trakeostomi är ditt eget vårdteam.
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Tonis berättelse

Toni såg aldrig några hinder. När hon fick veta att hon skulle behöva både en 
trakeostomi och en respirator blev hon inte upprörd. Toni lyckades med det som verkade 
omöjligt: att motbevisa läkarnas prognoser. Hon var en verklig inspirationskälla. Toni 
fick många utmärkelser för sin tappra inställning och för sina prestationer, och hon 
lärde andra mycket om mod, styrka och kämpaglöd. Hon fick träffa massor av kändisar, 
kungligheter och politiker i sin roll som talesperson för jämlikhetsfrågor och rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning. 

Som många andra med funktionsnedsättningar hatade Toni att sticka ut ur mängden. 
Hennes utrustning för luftvägssugning var obekväm och lät mycket, vilket gjorde henne 
generad när sugningen skedde på offentliga platser. Därför började Toni leta efter en 
sugpump som var tystare och hade ett mer diskret utseende. Hon hittade Clario – en 
tyst, lättanvänd utrustning som förvarades i en liten väska. Den hade i princip allt hon 

En social fjäril – Toni såg aldrig sin trakeostomi som ett hinder 
och kämpade hela tiden för att hitta den bästa lösningen för 
ett mer mobilt liv – för både sig själv och andra.
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önskade sig. Toni tänkte mycket på att alla skulle ha det så bra som möjligt – framför 
allt nyfödda och små barn, så hon delade med sig av sin upptäckt och rekommenderade 
Clario till andra. 

Enligt flera studier ökar antalet barn under två års ålder som har trakeostomi1. Detta 
beror till stor del på att antalet allvarligt sjuka spädbarn som behöver respirator för att 
överleva har ökat. Denna grupp är mycket beroende av en pump för hemvård som klarar 
sugning med låg vakuumnivå. I samband med en genomgång av riktlinjer för sugning 
av övre och nedre luftvägar hos nyfödda, barn och unga bidrog Toni med kunskaper 
och erfarenheter som ledde till att Medela, Clarios schweiziska tillverkare, utvecklade 
en helt ny pump med lägre vakuumtryck, särskilt avsedd för pediatrisk användning. För 
barn rekommenderas sugning med låg styrka för att förhindra ytterligare potentiella 
komplikationer under den här vanliga, men ändå riskfyllda proceduren. 

Toni trodde på drömmar och använde sig av vägledda dagdrömmar för att ta sig 
igenom tuffa perioder. Hon föreställde sig att hon var en fjäril, hennes favoritdjur, och 
att hon kunde flyga fritt över världen på roliga resor. I fantasin kunde hon besöka vilka 
spännande platser hon ville. Clario Toni utformades för att likna just en fjäril: mjuk, lätt 
och mobil, så att barnen kan känna sig friare. Pumpens viktigaste egenskap är dock 
att den är tystgående, vilket är perfekt för barn som, precis som Toni, ogillar utrustning 
som låter mycket, särskilt under nätterna. Dessutom har Clario Toni inte ett typiskt 
”medicinskt” utseende, vilket gör att det inte känns lika jobbigt för barnen att använda 
den på offentliga platser.

1 Pediatric Tracheostomy: A Changing Procedure? Ralph F. Wetmore, Ann Otol Rhinol Laryngol, juli 1999
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Amys berättelse

Hon spelade marimba i sin high school-orkester, var avslutningstalare på sin examen 
och är vegetarian. Amy Phillips har även en trakeostomi, men uppenbarligen har hon inte 
låtit det hindra hennes framfart. ”Mina luftvägsproblem kommer alltid att vara en del av 
mitt liv, men jag vill inte låta mig begränsas av dem. Jag föredrar att vara med där det 
händer, och så får jag hantera mina trakeostomiproblem när de uppstår.”

Amy fick sin trakeostomi efter en komplikation som uppstod på grund av att hon föddes 
för tidigt. Hon hade trakeostomi under de tre första åren av sitt liv. Under de åren  
kunde hon inte tala och kommunicerade via teckenspråk. Vid tre och ett halvt års ålder 
togs hennes trakeostomi bort, men hennes luftvägar var fortfarande blockerade till 
80–85 %. På grund av detta var det inte möjligt för henne att utöva sport eller delta i 
fysiska aktiviteter. När hon tänker tillbaka säger Amy att hon trots detta var ett mycket 
lyckligt barn. 

Trots utmaningarna lever Amy ett innehållsrikt liv. ”Håll dig 
aktiv och sysselsatt. Det gör underverk för att förbättra ditt 
självförtroende och hjälper dig att undvika att ständigt tänka 
på dina problem.”
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Vid 17 års ålder genomgick Amy två operationer för att rekonstruera strupen. Som en 
del av processen var Amy tvungen att återgå till att använda den trakeostomi hon inte 
hade haft sedan hon var 3 år gammal. Amy erkänner att det är tufft nog att vara tonåring 
utan att lägga till trakeostomi i bilden. ”Under det första året använde jag en scarf varje 
dag för att slippa känna att folk stirrade på min hals. Efter ett tag tröttnade jag på det 
och lät min trakeostomi synas. Att lära sig att hantera människors reaktioner och sin 
egen självmedvetenhet är ett nödvändigt steg mot att utveckla en hälsosam attityd kring 
sin trakeostomi. Nu oroar jag mig mer för hur mitt hår ser ut än för hur min trakeostomi 
ser ut.” 

Amy upptäckte att det fanns en positiv sida med att få trakeostomi: Hon hade i stort 
sett inga problem med att andas. ”Det var något nytt för mig, och jag drog nytta av det 
genom att bli mer aktiv. Jag sprang ett par kilometer för första gången i mitt liv.”

Amy erkänner att det är en utmaning att leva med trakeostomi. Hon bär alltid med sig en 
extra trakeostomitub, ett trakeostomiband samt handsprit och smörjmedel. Hon lärde 
sig den hårda vägen hur viktigt det är med fukt. ”Dina läkare ljuger inte när de säger 
åt dig att det är bra att använda en luftfuktare. Under de första dagarna efter att jag 
fick min trakeostomi försökte jag att vara ”självständig” genom att vägra att använda 
luftfuktare. Det ledde till att mina lungor blev så torra att jag hostade i flera dagar.”

Trots utmaningarna lever Amy ett innehållsrikt liv. Nu, vid 18 års ålder, har hon övergått 
permanent till ett t-rör, en trakeostomi som stödjer luftstrupen så att den kan läka på 
rätt sätt. Hon studerar biologi och antropologi vid Washington University i St. Louis och 
drömmer om att bli läkare. Hon anser att hennes erfarenheter av att ha trakeostomi 
ger henne ett unikt perspektiv. ”Medkänsla är bra, men inget kan ersätta erfarenheter. 
När du berättar om en upplevelse eller känsla för någon och den personen kan tala om 
för dig att ‘jag har varit med om samma sak’, så blir det så mycket enklare för dig att 
uttrycka dig och känna dig förstådd. Jag vill ha en sådan öppenhet och kontakt med 
mina patienter.” 
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Amys hektiska livsstil är ett bevis på att man inte måste stanna hemma bara för att 
man har trakeostomi. Det går till och med bra att resa om du är förberedd på rätt sätt. 
”Personer som har trakeostomi på grund av nervrelaterade eller neurologiska störningar 
kan ha svårt att hosta och behöver därför antagligen ha med sig en bärbar sugmaskin. 
Under en vanlig dag räcker det för mig med ett par injektionsflaskor med saltlösning, 
men när jag reser tar jag alltid med mig min sugmaskin.”

Att hantera sina känslor kring att ha trakeostomi kan vara lika utmanande som att 
hantera de fysiska hinder det innebär. Att vända sig till andra människor och att fortsätta 
att hänga med i livet var viktiga verktyg för Amy när det gällde att hantera känslorna.  
”Gå med i en stödgrupp”, föreslår hon. ”Att prata med andra som har samma problem 
hjälper verkligen. Håll dig också aktiv och sysselsatt. Det gör underverk för att förbättra 
ditt självförtroende och hjälper dig att undvika att ständigt tänka på dina problem.”

Hennes viktigaste råd? ”Ge inte upp. Jag vet att det är väldigt svårt, till och med omöjligt 
att förstå – men det blir verkligen bättre.” 
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Familjen Peichels berättelse

Att ha ett barn med trakeostomi förändrar livet. Fråga Cory och Bobbie Peichel – de 
vet. Deras son Colin andades genom trakeostomitub under nästan fyra år. Den nästan 
ständiga vården av ett barn med trakeostomi kan vara överväldigande, men Cory och 
Bobbie vill att du ska veta att det finns ljus i slutet av tunneln. 

Colin Peichel föddes med Downs syndrom med medföljande hjärtproblem. När han var 
fyra månader gammal upptäckte de läkare som gjorde en hjärtoperation på honom att 
hans luftstrupe endast var 2 mm i diameter. Den första operationen för att vidga Colins 
luftstrupe misslyckades, och Colin fick trakeostomi vid fem månaders ålder. 

Det var en jobbig tid för Cory och Bobbie. De hade just börjat vänja sig vid de särskilda 
behov som Colin hade på grund av Downs syndrom och att försöka balansera dessa 
med deras tvåårige son Ryans behov.

Att ta hand om ett barn med trakeostomi är ett heltidsjobb, och det kan medföra tunga 
fysiska påfrestningar. Sömnbrist är ett vanligt klagomål. Cory och Bobbie valde att inte 
ha hemsjukvård. Med facit i hand ångrar de beslutet. Bobbie vill verkligen understryka 
detta. ”Vi skulle INTE ha lämnat sjukhuset innan hemsjukvård hade ordnats och 
schemalagts. Nu i efterhand inser jag att det var ett stort misstag.” 

Deras vardagliga fokus ändrades från att handla om Colins 
trakeostomi till att handla om Colin, pojken som de älskade.
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Först sov både Cory och Bobbie i samma rum som Colin. Men på grund av Colins behov 
av frekvent sugning var det omöjligt att få en hel natts sömn. De upptäckte snart att den 
bästa lösningen var att turas om att vårda Colin på natten. 

Att tillbringa så mycket tid med att ta hand om ett barn med trakeostomi kan bli en 
belastning på äktenskapet. ”Jag tror att det krävs ansträngning för att hålla ihop som par 
även under ”normala” omständigheter med små barn. Med Colin var det en ännu större 
utmaning. Jag tror att det hjälper att kunna skratta tillsammans. Det hjälper mot stress 
och lättar upp i jobbiga situationer”, säger Bobbie. 

Att ta hand om varandra, såväl som Colin, hjälpte dem att hålla äktenskapet vid liv.  
”Vi oroade oss ofta för om den andra inte fick tillräckligt med sömn eller började bli  
sjuk. Vi erbjöd ibland att ta över den andras natt med Colin, bara för att en av oss var 
sliten. Att dela på bördan förde oss samman mycket mer än det förstörde mellan oss”, 
minns Cory.
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Deras förstfödde son Ryan var också en prioritet. Det kan lätt hända att syskon till 
barn med särskilda behov blir förbisedda i allt arbete med den dagliga vården. ”Vi var 
tvungna att tänka på att även han behövde vår tid och uppmärksamhet. När jag var ute 
på något ärende eller jobbade i garaget var Ryan alltid med mig. Det viktigaste var att vi 
tillbringade tid tillsammans.” 

Den första tiden efter att ens barn har fått trakeostomi är det vanligt att det känns 
som om man är med i ett skådespel när man lämnar huset. Främlingar ställer ofta 
frågor. Att hjälpa sitt barn med sugning på en offentlig plats kan göra att det känns 
som om man ”bor i ett akvarium”, men det går inte att undvika. ”Vi tog med oss vår 
sugmaskin till skolan, till mataffären, när vi lekte ute på gården, på promenad, från 
rum till rum – ÖVERALLT”, berättar Bobbie. ”Jag brukade använda en bilbatteriladdare 
till vår sugmaskin. Jag kopplade in den i cigarettändaren, och skulle säga att det är 
absolut nödvändigt att ha en sådan laddare. Om du är på ute på bilresa eller ska på ett 
läkarbesök till exempel, kan du ladda maskinen i bilen tills du kommer hem eller fram  
till resmålet.” 

Med tiden blev Cory och Bobbie mer avslappnade när det gällde att hantera Colins 
trakeostomi. Oavsett om det handlade om att hjälpa Colin med sugning på läktaren 
under Ryans fotbollsmatcher eller att ”dyka ned” i baksätet vid ett rödljus för att göra 
samma sak, så blev vården av Colin så småningom alltmer rutinartad. I och med det 
skiftade deras vardagsfokus från Colins trakeostomi till Colin, pojken som de älskade. 
Bobbie förklarar: ”Med tiden knöt jag an till Colin. Det var svårt att lära känna honom 
som en ny son när man till en början kämpade för att hålla honom vid liv. Jag kom att 
älska så många saker med honom. Jag upptäckte att han hade ett sinne för humor och 
att han är envis som en åsna. Han ”var” inte sin trakeostomi, vilket det kändes som  
i början, och jag fokuserade inte heller på den på samma sätt som tidigare.”
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Trakeostomi och sugning

Vanliga frågor

Varför behöver man suga rent i en trakeostomi?
En person med trakeostomi producerar en större mängd slem och har dessutom 
svårare att göra sig av med slemmet på egen hand. Sugning främjar luftflödet genom 
att det avlägsnar överflödigt slem som kan hindra luften från att ta sig fram genom 
trakeostomin.

Hur ofta behöver sugning utföras?
Det beror på den enskilda individen och hans/hennes fysiska tillstånd. Till exempel kan 
barn som har haft sin trakeostomi sedan mycket tidig ålder ha svårt att lära sig hosta, 
och man behöver därför oftare suga rent i deras slangar. En annan faktor som spelar in 
är hur länge personen i fråga har haft sin trakeostomi. Med tiden anpassar sig kroppen 
till trakeostomislangen och då behöver man inte suga rent lika ofta.

I genomsnitt behöver ett barn sugas rent var fjärde till var sjätte timme. När det gäller 
vuxna kanske de bara behöver sugas ren två gånger om dagen, en gång direkt efter 
att man har vaknat på morgonen och sedan en gång till innan man lägger sig på 
kvällen. Eftersom det finns så många olika faktorer som spelar in bör man fastställa 
sugningsfrekvensen tillsammans med vårdteamet. 

Ett misstag som vissa föräldrar till barn som nyligen fått trakeostomi gör är att suga rent 
sitt barn för ofta. Om sugning sker för ofta kan det irritera och torka ut den känsliga 
vävnaden i luftstrupen vilket leder till ökad slemproduktion. Det kan innebära att en ond 
cirkel av överdriven sugning och ökad slemproduktion uppstår. Du ska alltid diskutera 
eventuella funderingar med din vårdgivare.
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Hur vet jag om personen jag vårdar behöver sugning?
Om personen med trakeostomi är en vuxen eller ett äldre barn kan de vanligtvis själva 
tala om för dig att de behöver sugning. När det rör sig om yngre barn eller personer som 
har svårt att kommunicera kan det vara svårare. Det finns ett antal tecken du kan vara 
uppmärksam på, som kan tyda på att en person behöver sugning.

Dessa tecken är bland annat följande:
 – Andningen blir allt ljudligare (rosslingar eller ljudet av bubblande slem)
 – Andningen ökar i hastighet 
 – Personen verkar obekväm, orolig, upprörd eller rastlös
 – Bröstet höjs onormalt mycket vid inandning
 – Näsborrarna vidgar sig
 – Spädbarn får svårt att suga i sig vätska
 – Bubblande slem syns vid trakeostomins öppning
 – Torrhosta
 – Blåfärgning runt läppar, mun eller fingernaglar

Hur väljer man storlek på sugkatetern?
Kateterstorlekarna varierar normalt mellan 6 och 14 Ch. Tumregeln är att kateterns 
yttre diameter inte ska vara större än hälften av trakeostomislangens inre diameter. 
Om katetern är för stor tar den upp för mycket plats inne i trakeostomin, vilket gör det 
svårare för luften att flöda genom slangen. Din vårdgivare hjälper dig att avgöra vilken 
storlek som är lämplig.
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Hur djupt ned ska jag suga?
Din vårdgivare hjälper dig att avgöra hur djupt ned du ska suga. Om personen det gäller 
har en bra hostreflex kan det räcka med att suga bort slem vid trakeostomins öppning. 
Om mer djupgående sugning behövs rekommenderas det vanligtvis att man mäter upp 
sugningsdjupet i förväg. Först mäter man trakeostomins längd. Sugningen utförs på 
det djupet med hjälp av en kateter med förmärkta graderingar. På så vis undviker man 
att suga för djupt, eftersom det kan leda till vävnadsskador, eller att man inte suger 
tillräckligt djupt, vilket kan leda till att slem blir kvar vid trakeostomins ände. 

Hur länge ska jag suga vid varje tillfälle?
Man bör inte suga i mer än 5–10 sekunder per gång. Om sugningen pågår längre än 
så kan det leda till vävnadsskador och att personen med trakeostomin drabbas av 
syrebrist.

När sugningen utfördes på sjukhuset var allting sterilt. Behöver det vara det även 
hemma?
Den allmänna hållningen är att steril teknik inte behöver användas i hemmiljö och 
att det räcker med ren teknik (ren kateter, nytvättade händer). Även om allt inte är 
sterilt är det viktigt att katetern är ren, liksom alla föremål den kommer i kontakt med. 
Rengöringsinstruktioner tillhandahålls av katetertillverkaren eller din vårdgivare.

Om patienten är infektionskänslig kan ditt vårdteam rekommendera att steril teknik 
används. Följ alltid din vårdgivares råd och rekommendationer.
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Varför ska man bara suga när katetern är på väg upp ur trakeostomin, och inte när 
den är på väg ned i den?
Syftet med sugning är att avlägsna slem från trakeostomin. Det går inte att förhindra 
att även syre försvinner under sugningen. Om man endast suger medan man drar upp 
katetern försvinner maximalt med slem och minimalt med syre.

Går det att göra slemsugningen enklare och mer effektiv?
Fukt är den avgörande faktorn. Om slemmet är för torrt och tjockt fastnar det längs 
sidorna av trakeostomin och blir svårt att suga upp. Följande tips kan vara till hjälp: 
Se först till att öka fuktighetsgraden i inandningsluften. Det kan du göra på flera  
olika sätt.
 – Använd ett befuktare med en larynxmask.
 – Installera en luftfuktare i de rum ni huvudsakligen vistas och sover i.
 – Använd en fuktvärmeväxlare, även kallad ”näsa”. Fuktvärmeväxlaren monterar man 
direkt på trakeostomin. Luft som andas in genom fuktvärmeväxlaren renas, värms  
upp och fuktas. 

Ett annat sätt att göra slemmet fuktigare är att se till att personen med trakeostomin 
inte blir uttorkad. Ett stort intag av vatten kan ha stor betydelse när det gäller att 
förhindra sugningsproblem. Detta är särskilt viktigt i samband med sjukdom, särskilt 
om feber, kräkningar och/eller diarré förekommer. Slutligen tycker många att det blir 
mycket enklare att få bort slemmet om man droppar steril saltlösning i trakeostomin 
före sugningen. Detta ska du dock bara göra om din läkare har godkänt det. Använd 
en ampull med vanlig saltlösning eller en ögondroppsflaska. Häll några droppar steril 
saltlösning i trakeostomin samtidigt som personen du vårdar tar ett djupt andetag.  
Detta bör framkalla en hostreflex som bidrar till att lösa upp slemmet, vilket gör 
sugningen mer effektiv. Steril saltlösning kan man köpa på apoteket eller via en 
återförsäljare av hemvårdsprodukter.

Finns det några andra skäl till att man suger rent förutom att avlägsna slem?
Även om avlägsnande av slem är huvudskälet till att sugning utförs finns det några andra 
situationer där man kan behöva utföra sugning. Barn med trakeostomi som blir sjuka 
och kräks kan ha svårt att förhindra att trakeostomin kontamineras av kräkningarna. Om 
detta sker ska du omedelbart suga rent och kontakta läkare. Vissa åtgärder kan vidtas 
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för att minska risken för sådana här situationer. Om du märker att ditt barn är på  
väg att kräkas ska du se till att han/hon vänder huvudet åt ena sidan och nedåt,  
bort från trakeostomin.

Genom att täcka över trakeostomin med en fuktvärmeväxlare eller en löst sittande 
haklapp eller scarf kan man förhindra att kräks hamnar i trakeostomin. Om du har 
en bebis som ofta kräks efter att ha ätit är det en god idé att placera honom/henne 
liggande på sidan för att minska risken för kvävning.

Ett annat tillfälle då sugning kan behövas är när vatten oavsiktligt stänker in  
i trakeostomin. Man kan försöka förhindra detta genom att se till att bad endast sker i 
grunda baljor eller kar. Vissa tycker att det fungerar bra att använda en fuktvärmeväxlare 
för att minska risken för att vatten kommer in i trakeostomin. Det finns även särskilda 
duschskydd på marknaden som är specialtillverkade för personer med trakeostomi.  
Det är viktigt att diskutera eventuella händelser som involverar vatten i trakeostomin  
med vårdteamet. 

Slemmet jag har sugit upp har blod i sig. Bör jag bli orolig?
Det är inte ovanligt att slem som sugs upp har blod i sig, och det behöver inte betyda 
att något är fel. Men om det rör sig om stora mängder blod och blod som är antingen 
ljusrött (färskt blod) eller mörkt brunrött (gammalt blod) kan det tyda på att något är fel.

Dessutom ska slemmet normalt sett vara klart och luktfritt. Gul- eller grönfärgat slem 
som luktar illa kan vara ett tecken på en infektion.

Vad är det som är speciellt med Clario Toni? 
Clario Toni utvecklades med ursprungsprodukten Clario som grund. Sugpumpen Clario 
introducerades på marknaden 2003. Sedan dess har pumpen fått en stark ställning på 
marknaden för sugpumpar för luftvägar. För att kunna erbjuda kunderna möjligheten att 
sänka vakuumnivån, något som krävs enligt gällande riktlinjer för luftvägssugning, valde 
man att anpassa säkerhetskammaren. 
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Det innebär att man på Clario Toni enkelt kan ställa in sugnivån genom att vrida 
på ett reglage. Tre förinställda vakuumnivåer finns att välja mellan så att varje 
trakeostomipatient får exakt den vård just han/hon behöver, vilket innebär att kraven  
i de senaste internationella riktlinjerna uppfylls. 

För vem är Clario Toni gjord? 
Clario Toni är den perfekta sugpumpen för luftvägar, och den är dessutom 
specialutformad för trakeostomisugning. Clario Toni kan användas av både vuxna  
och barn. 

Vilken variant är bäst för barn? Clario eller Clario Toni? 
För barn är Clario Toni en mer lämplig lösning, eftersom man på den kan ställa in lägre 
vakuumnivåer i enlighet med kraven i riktlinjerna för luftvägssugning.
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Procedur för sugning av en 
trakeostomi – ren teknik

Det här behövs:
 – Sugmaskin
 – Anslutningsslang
 – Kateter med rätt storlek för patienten i fråga
 – Steril saltlösning
 – Skål med en liten mängd sterilt vatten
 – Ögondroppsflaska
 – Tvål och vatten
 – Andningsballong
 – Handskar

1. Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten. Ha andningsballongen nära  
till hands om den skulle behövas.

2. Sätt på dig handskar.
3. Anslut slangen till sugpumpen.
4. Täck över reglerventilen på slangen med tummen så att ett vakuum byggs upp.  

Om det inte finns någon reglerventil täcker du i stället över slangens ände med 
tummen. Ställ vid behov in vakuumregulatorn på önskat läge. Vakuumtrycket  
ska hållas inom det rekommenderade området.  
Man måste hitta en balans – sugstyrkan ska vara hög nog för att få bort slemmet, 
men inte så hög att det leder till vävnadsskador. Din vårdgivare kommer att ge dig 
instruktioner om rätt sugstyrka.

5. Anslut katetern till slangen.
6. Placera kateterns ena ände i skålen med sterilt vatten för att fukta den och  

testsug sedan.
7. Gör endast detta om din vårdgivare har rekommenderat det: Droppa i saltlösning  

i trakeostomin om slemmet är tjockt och/eller torrt. Använd en förpaketerad ampull 
med saltlösning eller en ögondroppsflaska och hälla några droppar saltlösning 
direkt ned i trakeostomin samtidigt som personen du vårdar tar ett djupt andetag. 
Saltlösningen framkallar en hostreflex som löser upp slemmet och gör sugningen 
mer effektiv.
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8. Håll i katetern med tummen och pekfingret och för in den i trakeostomin. När 
katetern är ordentligt på plats täcker du över hålet på fingertoppsslangen (om sådan 
finns) så att ett sug uppstår. Sug då och då och snurra på katetetern med hjälp av 
tummen och pekfingret medan du drar upp den ur slangen. På så vis avlägsnas slem 
från alla sidor av trakeostomin. Det är viktigt att tänka på att sugningen inte får pågå 
i mer än 5–10 sekunder per tillfälle. Om sugningen pågår längre än så kan det orsaka 
vävnadsskador och hypoxi (syrebrist).

9. Katetern kan användas på nytt om omedelbar sugning behövs, så länge slem inte 
har ansamlats vid sugningsportarna. 

10. Vira katetern runt den handskbeklädda handen och ta av handsken genom att dra 
den över den använda katetern. Släng bort det hela i avfallspåsen och följ riktlinjer  
för kassering av avfall.

11. Skölj ur katetern med sterilt vatten tills den är ren och upprepa vid behov. Vänta i 1  
till 2 minuter innan du gör en ny sugning så att syresättning hinner ske.

12. Rengör och lägg undan tillbehören i enlighet med tillverkarens anvisningar. Avsluta 
proceduren genom att tvätta händerna med tvål och vatten.

Obs! Sugning av ett barns trakeostomi är annorlunda än sugning av en vuxens,  
så tänk på att anpassa proceduren på ett lämpligt sätt. 
Det är mycket viktigt att barnet övervakas under hela sugningsproceduren. Var 
uppmärksam på ökning eller minskning när det gäller hastigheten och kvaliteten  
på andningen, barnets hudton och syremättnaden (om denna övervakas).
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Sugningsutrustning

Det är viktigt att hitta en pump som är liten, lätt och enkel att bära omkring på.

Vad bör jag tänka på när jag letar efter en sugmaskin?
Det finns en rad faktorer att tänka på när du ska bestämma dig för vilken sugpump  
som passar dig bäst.

Bärbar/lätt
Eftersom många trakeostomipatienter lever aktiva liv är storleken och vikten på en pump 
viktiga faktorer. De här faktorerna är särskilt viktiga om sugning behöver ske ofta och du 
därför kommer att behöva bära med dig pumpen vart du än ska. Att pumpen är bärbar 
är förstås också en faktor om du reser mycket.

Tysthet
Det är väldigt viktigt för många att pumpen är tystgående. Vid sugning på natten kan en 
pump som låter mycket störa personer som sover i närheten. Om du dessutom behöver 
utföra sugning på offentliga platser kan du göra detta på ett mer diskret sätt ju mindre 
pumpen låter.

Lättanvändhet
Leta efter en pump utan en massa komplicerade slanganslutningar. Titta på hur lätt 
pumpen är att rengöra och underhålla och om det finns några filter som måste bytas.  
Se efter om det finns något överströmningsskydd. Om inte kan vätskor oavsiktligt  
sugas in i pumpen, vilket kan leda till kontaminering eller fel på pumpen.

Batteri
Om sugning bara behöver utföras när du vaknar på morgonen och innan du lägger dig 
på kvällen kan det räcka med en sugpump utan batteri. Om du nöjer dig med en sådan 
maskin rekommenderar vi dock starkt att du ändå har en handdriven reservpump till 
hands, i fall ett strömavbrott skulle inträffa. Om sugning behöver utföras flera gånger 
under dagen och du lever ett aktivt liv kan en bärbar, batteridriven pump vara ett  
bättre val. 
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Jag släpar redan på en massa utrustning för mitt barn med särskilda behov.  
Hur ska jag klara att bära omkring på en sugpump också?
Det är viktigt att hitta en pump som är liten, lätt och enkel att bära omkring på.  
Om du ofta har med dig pumpen är en bärväska ett måste. Väskan ska vara slittålig  
och stor nog att rymma både pumpen och alla tillbehör som behövs för sugningen.

Rekommenderar ni att man har en reservsugpump till hands?
Ja, en reservplan för sugning rekommenderas starkt. Även om en handdriven pump 
aldrig kan erbjuda samma kraft, effektivitet och bekvämlighet som en sugmaskin 
finns ändå risken för funktionsfel, att batteriet tar slut eller strömavbrott. Oavsett 
hur osannolikt det är att något sådant inträffar är det ändå viktigt att man har en 
reservlösning tillgänglig – utifall att.
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Stödgrupper och  
övrig information

1.  Användbara tips och stöd för familjer som lever med en trakeostomi
  www.tracheostomysupport.org

2.  Aid for Children with Tracheostomies
  www.actfortrachykids.com

3.  Aaron’s Tracheostomy Page
  www.tracheostomy.com

4.  Tracheotomy.info
  www.tracheotomy.info

5.  Trachs.com
  www.trachs.com

6.  Yahoo Neckbreathers Group
  https://groups.yahoo.com/neo/groups/NeckBreathers/info

Hemvårdspumparna Medela Clario  
och Clario Toni 
Mer information finns på www.medela.se
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