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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Patienter som genomgår generell anestesi intuberas med en endotrakealtub för att 

säkerställa fri luftväg. Cirka 30 procent av dessa patienter upplever smärta i hals, heshet eller 

allmänt obehag i halsen postoperativt på grund av endotrakeal intubation. I sjuksköterskans 

profession ingår bland annat att lindra lidande. Syfte: Att undersöka huruvida patienter 

upplever det postoperativa förloppet avseende smärta i hals, heshet samt allmänt obehag i 

halsen i relation till den storlek på endotrakealtub som används. Metod: En deskriptiv, 

prospektiv observationsstudie som en förstudie för implementering av en mindre storlek på 

endotrakealtub. I studien var det två jämförelsegrupper där den ena gruppen intuberades med 

den standardiserade storleken på endotrakealtuben och den andra gruppen intuberades med en 

smalare storlek. Resultat: Totalt deltog 16 patienter i studien, nio av dem intuberades med en 

smalare endotrakealtub och sju av dem intuberades med den standardiserade storleken. 

Författarna till studien kunde se tendenser till minskad smärta och heshet i hals vid 

användning av en smalare storlek på endotrakealtuben. Slutsats: I sjuksköterskans profession 

ingår bland annat att främja patientens hälsa och välbefinnande samt lindra lidande. Vid 

generell anestesi intuberas patienten med ETT vilket kan orsaka smärta, heshet och allmänt 

obehag i halsen postoperativt. Det är av största vikt att anestesisjuksköterskan har god 

kunskap om faktorer som kan lindra patienters upplevda smärta, heshet och allmänt obehag i 

halsen i samband med endotrakeal intubation.  I denna studie ser författarna tendenser till att 

patienter som får en smalare ETT skattar sina besvär avseende smärta i hals och heshet i låg 

frekvens. Författarna till denna studie anser också att det inte är etiskt försvarbart att inte gå 

ned en storlek på ETT då ett flertal nya studier visar mindre postoperativa besvär i halsen.  
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ABSTRACT 
Background: Patients who undergo general anesthesia are intubated with an endotracheal 

tube to ensure a safe airway. Approximately 30 procent of these patients experience a sore 

throat, hoarseness or general discomfort in the throat postoperatively because of endotracheal 

intubation. Included in a nurse profession are ease suffering. Aim: To investigate whether 

patients experience the postoperative course of pain in the throat, hoarseness and general 

discomfort in throat in relation to the size of the endotracheal tube. Method: A descriptive, 

prospective observational study as a pilot study for implementation of a smaller size of the 

endotracheal tube. In the study there were two comparison groups where one group were 

intubated with a standardised size of the endotracheal tube and the second group were 

intubated with a smaller size. Results: Total 16 patients participated in the study, nine of 

them were intubated with a smaller endotracheal tube and seven of them were intubated with 

the standardised size. The authors were able to see trends in decreased pain and hoarseness in 

throat when using a smaller size of endotracheal tube. Conclusion: It is imperative that the 

nurse anaesthetist has good knowledge of the factors that may alleviate patients perceived 

pain, hoarseness and general discomfort associated with endotracheal intubation. In this study 

the authors can see trends that patients receiving a smaller endotracheal tube describe their 

problems regarding pain in the throat and hoarseness in lower frequency. The authors of this 

study also consider that it is not ethical to not go down a size of ETT when a number of recent 

studies show less postoperative discomfort in the throat. 
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ORDLISTA 

ETT   Endotrakealtub 

NRS  Numerisk skattningsskala  

ASA    American Society of Anesthesiologist 

ASA I  Normal frisk patient 

ASA II  Patient med lätt systemsjukdom   

MLL   Medicinskt ledningsansvarig läkare   

VAS  Visuell analog skala  
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BAKGRUND 
Anestesiologi 

Anestesi betyder ”att inte känna” och innebär att patienten med hjälp av läkemedel bedövas 

eller ibland försätts i ett tillfälligt medvetslöst tillstånd för att operation ska kunna 

genomföras. Anestesi kan förkomma i olika former exempelvis inhalationsanestesi eller 

intravenös anestesi, dessa två kallas för generell anestesi. Inhalationsanestesi innebär att 

anestesimedlet inhaleras och når blodet via lungkapillärbädden. Intravenös anestesi ger 

snabbare effekt än inhalationsanestesi och innebär att anestesiläkemedlet injiceras direkt i 

blodbanan. Det är vanligt att dessa anestesiformer kombineras i en så kallad balanserad 

anestesi, vilket innebär smärtlindring (analgesi), sömn (hypnos) och muskelblockad. Vid 

generell anestesi upphävs oftast patientens möjlighet att andas själv. Anestesipersonalen 

ansvarar då för att säkra patientens luftväg och ventilation genom intubation samt för att 

övervaka patientens vitalparametrar (Halldin & Lindahl, 2005). 

 

Anatomi av luftvägen 

Övre luftvägarna 

Luftvägarna består av ett sammanhängande system som utgörs av mun- och näshålorna, 

farynx, larynx, trakea och bronker (Halldin & Lindahl, 2005). De övre luftvägarna går ned till 

svalget (farynx) och struphuvudet (larynx). Längst ned i farynx finns struplocket (epiglottis) 

som är ett elastiskt brosk och ett skydd för de nedre luftvägarna. Epiglottis är ett riktmärke vid 

intubation. Rummet mellan epiglottis och tungroten kallas vallecula. I larynx sitter 

stämbandsspringan (glottis) med stämbanden (plicae vocalis). Matstrupen (esofagus) sitter 

bakom larynx och luftstrupen (trakea) (Espe & Hovind, 2011). 

 

Nedre luftvägarna  

Nedre luftvägarna börjar under larynx och utgörs av trakea, bronker och bronkioler. De nedre 

luftvägarna sträcker sig ned till lungalveolerna (lungblåsorna). Vid alveolerna sker gasutbytet, 

syre tillförs till kroppen och koldioxid vädras ut. I nedre delen av larynx finns en bred 

broskring, cartilago cricoidea (krikoidbrosket). Detta kan palperas på utsidan av trakea. 

Trakea är 10-20 cm långt hos vuxna och delar sig vid carina, som är förgreningen av 

luftstrupen till vardera huvudbronk (Espe & Hovind, 2011). 
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Endotrakealtub (ETT)  

Det är av största vikt att säkert tillgodose syrgasförsörjning till vävnaderna och utvädring av 

koldioxid. För att säkerställa patientens fria luftväg utförs endotrakeal intubation vilket ger 

möjlighet till kontrollerad ventilation samt till att minimera aspirationsrisken. På ETT finns en 

uppblåsbar kuff som i uppblåst läge skall sluta tätt mot trakealväggen och därmed förhindra 

att läckage uppstår. Storleken på ETT anges i millimeter efter den inre diametern. Vanligtvis 

används ETT nummer 8,0 mm för män och ETT nummer 7,0 mm för kvinnor. ETT med 

mindre inre diameter finns för barn. Storleken på ETT har betydelse för hur mycket luft som 

kan tillföras till patienten samtidigt som det är viktigt att ETT inte traumatiserar slemhinnor 

och vävnader (Espe & Hovind, 2011). För att minska risken att orsaka skada på slemhinnor 

och vävnader används oftast bedövningsmedel i form av spray eller salva. I en studie av Lee 

et al.,(2012) undersöktes effektiviteten av att använda Xylocain som lokalt bedövningsmedel 

vid endotrakeal intubation. Studien är gjord på 19 intensivvårdspatienter och det visade sig 

vara effektivt samt skapade en hög grad av tillfredsställelse hos patienterna. I en liknande 

randomiserad studie av Canon, Fok och Poon (2010) jämfördes effektiviteten av 

Xylocainspray och lokalbedövande tabletter. I studien ingick 191 patienter och resultatet 

visade att Xylocainspray gav överlägset bäst effekt. 

 

 
Figur 1. A: ETT där luft passerar in och ut från patienten B: Visar kuffen där läget på ETT säkerställs med hjälp 

av en tiomilliliters spruta som är fylld med luft C: Visar trakea där ETT placeras och kuff-ballongen som fylls 

med luft D: Visar esofagus.  
Källa: http://narkosguiden.se/wp-content/uploads/2014/04/001_002_000-5.png 30/3-2016
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Smärta 

Fenomenet smärta rymmer mycket och enligt International Association for the Study of Pain 

(IASP) beskrivs smärta enligt följande: ”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig 

upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av 

en sådan skada” (Dihle, 2011, kap. 8, s 90). Smärta är en samlad upplevelse av 

smärtaframkallande stimuli (perifer och central nociception), sociala, psykiska, tidigare 

erfarenheter och existentiella faktorer. Smärta är en personlig upplevelse som är oberoende av 

om orsaken är känd eller inte. Det är vanligt att dela in smärta i akut smärta och långvarig 

smärta. Akut smärta karakteriseras av att den har kort varaktighet (mindre än tre månader) 

och att smärtan gradvis minskar. Akut smärta är kännetecknad som mycket viktig då den ses 

som en varningssignal till kroppen om att någonting är fel och på så sätt bidrar den till en 

skyddande funktion (Dihle, 2011). Halssmärta efter intubation räknas som akut smärta som är 

övergående (Jaensson, 2013).   

   

Numerisk skattningsskala  

Smärtskalor är ett hjälpmedel för att ge patienterna möjlighet att bedöma sin egen smärta. När 

patienterna skattar sin smärta med hjälp av en smärtskala anses detta bli mer korrekt eftersom 

att smärta är individuellt. En av de smärtskalor som anestesisjuksköterskor kommer i mest 

kontakt med är NRS (numerisk skattningsskala). NRS är en rät linje med siffror från noll till 

tio där noll betyder ingen smärta alls och tio betyder värsta tänkbara smärta. Skalan kan 

antingen visas som en linjal för patienten eller så används den muntligen (Dihle, 2011).  

 

American Society of Anesthesiologist  

American Society of Anesthesiologist (ASA) är ett instrument som används för att bedöma 

patientens funktionsnivå före anestesi. Det finns sex olika klasser. ASA I innebär att patienten 

inte har några fysiska sjukdomar. ASA II innebär att patienten har någon systemisk sjukdom, 

till exempel hypertoni eller diabetes (Valeberg, 2011).  

 

Förekomst av halsont och heshet 

Postoperativ intubationssmärta i hals och heshet är en mindre komplikation men ändå vanligt 

förekommande till endotrakeal intubation (Jaensson, Gupta & Nilsson, 2014). Cirka 30 

procent av de patienter som genomgår en operation upplever smärta i hals, heshet eller 

allmänt obehag i halsen postoperativt på grund av endotrakeal intubation. Oftast sitter 

besvären i ett par dagar och det kan ibland krävas röstvila. Vad besvären beror på kan vara av 
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olika anledningar men flera intubationsförsök, för högt kuff-tryck, användning av ledare samt 

oerfaren intubatör är vanligt förekommande orsaker (Jaensson, Gupta & Nilsson, 2012). Det 

finns relativt nya studier som visar att den postoperativa intubationssmärtan kan minskas 

genom att välja storlek 7,0 mm på ETT till män och 6,0 mm på ETT till kvinnor. Denna 

minskning påverkar ventilationen i låg grad och risken för aspiration ökar inte (Halldin & 

Lindahl, 2005).   

 

I en studie av Jaensson, Olowsson & Nilsson (2010) undersöktes det om storleken på ETT 

påverkar risken för smärta i hals samt heshet hos kvinnor som erhåller generell anestesi. 

Studien inkluderade 100 friska vuxna kvinnor som genomgick kirurgi. Kvinnorna 

randomiserades in i två grupper där ena gruppen intuberades med ETT storlek 6,0 mm. Grupp 

två intuberades med ETT storlek 7,0 mm. Anestesin var baserad på inhalationsanestesi eller 

total intravenös anestesi, med standardiserade rutiner. Förekomsten av smärta i hals 

postoperativt skattades på en fyrgradig skala. Patienterna fick svara ja eller nej på om de 

upplevde heshet. Patienterna följdes upp efter en till två timmar postoperativt samt efter 24 

timmar och om de fortfarande hade symtom på smärta i hals då så blev de uppringda tre till 

fyra dygn efter operation. En till två timmar postoperativt så upplevde de patienter som 

intuberats med ETT 7,0 mm att de hade mer halsont än om de intuberats med ETT 6,0 mm 

(51,1% jämfört med 27,1%). Det fanns inte några signifikanta skillnader mellan grupperna 

vad gällde heshet.  

 

I en studie av Gustavsson, Wikman, Nyström och Engström (2014) undersöktes kvinnors 

upplevelse av smärta i halsen efter endotrakeal intubation. Patienterna randomiserades in i två 

grupper där den ena gruppen intuberades med storlek 6,5 mm på ETT och den andra gruppen 

intuberades med storlek 7,0 mm på ETT. Smärtan i halsen som patienterna upplevde 

postoperativt skattades efter en fyrgradig skala där ett innebar ingen smärta, två innebar mild 

smärta, tre innebar måttlig smärta och fyra innebar svår smärta. Patienterna fick uppskatta sin 

smärta direkt efter extubation och två till fyra timmar postoperativt. Resultatet i denna studie 

visade att 29.5% av de deltagande som intuberades med ETT storlek 6,5 mm upplevde smärta 

i hals direkt efter extubation. Efter två till fyra timmar skattade samma patientgrupp att 27,3% 

upplevde smärta i halsen. I gruppen där patienterna intuberades med ETT storlek 7,0 mm 

upplevde 39,5% smärta i hals direkt efter extubation. Efter två till fyra timmar skattade 

samma patientgrupp 36,8% smärta i hals.  
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I en studie av Jaensson et al.,(2014) kartlades eventuella könsskillnader gällande smärta i hals 

och heshet postoperativt efter endotrakeal intubation. Totalt 112 män och 185 kvinnor 

inkluderas i studien under fyra månader. Samtliga patienter gjorde en skattning 24 timmar 

efter extubation och om de då hade symtom följdes detta upp. Resultatet visade att det inte 

fanns några signifikanta skillnader mellan könen gällande upplevelsen av postoperativ smärta 

i hals och heshet efter endotrakeal intubation. 

 

I en annan studie av Jaensson et al,.(2012) undersöktes vilka faktorer som påverkar kvinnors 

respektive mäns upplevda smärta i hals och heshet efter endotrakeal intubation. Studien 

inkluderade 203 män och 292 kvinnor. Huvudorsaken för män med smärta i hals var att de 

blivit intuberade av personal som arbetat i mindre än tre månader och för kvinnor var 

huvudorsakerna att de intuberats med storlek 7,0 mm på ETT och att flertal försök till 

laryngoskopi skett. Riskfaktorn gällande heshet för både kvinnor och män var högt kuff-tryck.  

Teoretisk ram  

Katie Eriksson föddes 1943 och anses som en föregångare inom vårdvetenskapen i Norden. 

Hon är utbildad sjuksköterska, vårdlärare och hälsovårdare. Katie bygger sin teori på omsorg 

vilket är ett grundläggande begrepp inom omvårdnaden. Teorin är av filosofisk karaktär och 

Katie förevisar tre betydelsefulla begrepp i vårdandet som är människa, hälsa och vård. 

Senare lades även begreppet lidande till (Kirkevold & Larsson-Wentz, 2000). En del av 

omvårdanden för en anestesisjuksköterska kan vara att lindra smärta, detta belyser Svensk 

sjuksköterskeförening (2014). I denna studie ville författarna öka förståelsen för den 

eventuella postoperativa intubationssmärtan som kan vara en följd av endotrakeal intubation. 

Detta är av stor vikt för anestesipersonalen att ha i beaktande och därmed kan den som skapar 

fri luftväg på patienten göra ett aktivt val att använda en mindre storlek på ETT för att lindra 

smärta och lidande hos patienten.    

 

Problemformulering 

Vid en del sjukhus i Sverige har smalare ETT börjat användas, det vill säga storlek 7,0 mm 

istället för 8,0 mm till män och 6,0 mm istället för 7,0 mm till kvinnor. Detta har visat sig ge 

mindre smärta i hals, heshet och allmänt obehag i halsen postoperativt hos patienter. Vid 

författarnas operationsavdelning används de standardiserade storlekarna fortfarande trots att 

ny forskning visar att det är gynnsamt för patienten att välja en mindre storlek. Författarna är 

därför intresserade av att göra en studie för att åskådliggöra att byte till en smalare storlek på 
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ETT kan minska upplevelsen av smärta i hals, heshet och allmänt obehag i halsen 

postoperativt och för att eventuellt kunna implementera det som en ny vårdrutin på 

operationsavdelningen.  

 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka huruvida patienter upplever det postoperativa förloppet 

avseende smärta i hals, heshet samt allmänt obehag i halsen efter intubation i relation till den 

storlek på ETT som används. 

 

Frågeställningar  

1. Vilken grad av smärta i hals, heshet samt allmänt obehag i halsen rapporterar patienter som 

haft standardiserade ETT? 

2. Vilken grad av smärta i hals, heshet samt allmänt obehag i halsen rapporterar patienter som 

haft smalare ETT? 

3. Finns det några svårigheter för anestesipersonalen vid applicering av ETT? 

METOD 

Design  

Studien är en deskriptiv, prospektiv observationsstudie som kan vara en förstudie för 

implementering av en smalare storlek på ETT (Polit & Beck, 2012). När datainsamlingen är 

klar kan studien förhoppningsvis bidra till ökad förståelse för postoperativa halsbesvär hos 

patienten som i sin tur leder till att anestesiläkare och anestesisjuksköterskor individanpassar 

valet av ETT och därmed minskar smärta och lidande för patienten.  

 

Urval 

Författarna använde sig av ett konsekutivt urval och intentionen var att inkludera 30 patienter. 

Denna typ av urval innebär att de patienter som var planerade för operation under den tiden 

datainsamlingen pågick och uppfyllde inklusionskriterierna inkluderades i studien (Polit & 

Beck, 2012). Patienterna skulle genomgå kirurgi i generell anestesi. Undersökningen ägde 

rum på ortopedoperation vid ett universitetssjukhus i Mellansverige mellan 21 mars och 22 

april, 2016. En stor del av patienterna som genomgick kirurgi med generell anestesi vid den 

aktuella operationsavdelningen föll inte inom kriterierna för att inkluderas i studien och kunde 

därför inte delta. Av de 30 patienterna som var tänkt att inkluderas i studien var det endast 16 
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stycken datainsamlingsformulär som blev korrekt ifyllda och kunde användas som underlag 

för studien. Av de 14 resterande datainsamlingsformulär som inte kunde inkluderas var det 

åtta stycken inte var korrekt ifyllda. Till de resterande sex datainsamlingsformulären fanns det 

inte tillräckligt med patienter att tillgå under den aktuella tidsperioden som datainsamlingen 

skedde under.  

 

Inklusionskriterier 

Kvinnor och män mellan 18 och 65 år inkluderades i studien. Patienter bedömda enligt ASA 

klass I eller II inkluderades i studien. 

 

Exklusionskriterier  

De patienter som exkluderades var ej svensktalande patienter, ASA klass över II, patienter 

med reflux (sura uppstötningar) samt de patienter som opererades i bukläge på grund av att 

ventilationen då försämras.  

 

Intervention 

Patienterna som deltog i studien delades in i två grupper. Grupp A intuberades med storlek 

6,0 mm på ETT för kvinnor och 7,0 mm på ETT för män. Grupp B intuberades med storlek 

7,0 mm på ETT för kvinnor och 8,0 mm på ETT för män. Grupp A och grupp B omfattade 

totalt 16 patienter. I grupp A var det nio patienter i grupp B var det sju patienter. För att 

hantera materialet märktes datainsamlingsformulären upp med följande i grupp A; A1, A2, 

A3 och så vidare och likaså i grupp B; B1, B2, B3 och så vidare.   

 

Vid ett informationsmöte informerades kollegorna på operationsavdelningen om studien. 

Samtliga kollegor fick mejl utskickade där möjlighet gavs till att läsa projektplanen samt ett 

informationsbrev. Efter att ansvarig anestesisjuksköterska läst den preoperativa bedömningen 

för patienten och alla inklusionskriterier var uppfyllda för att delta i studien, gick 

anestesisjuksköterskan ut för att hämta patienten. I receptionen fanns ett fack där 

informationsbrevet till patienten, tillsammans med datainsamlingsformuläret låg. På 

datainsamlingsformuläret fanns en förvald tubstorlek, grupp A intuberades med den smalare 

storleken och grupp B den standardiserade storleken, oavsett kön. Patienten fick läsa igenom 

informationsbrevet och godkänna sitt deltagande. Därefter hanterade den ansvariga 

anestesisjuksköterskan dokumentationen till dess att patienten överlämnades på den 

postoperativa avdelningen.      
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Patienterna uppmanades att fylla i enkäten cirka två timmar efter extubation på den 

postoperativa avdelningen. Kunde patienten inte göra detta själv fick de hjälp av den 

ansvariga sjuksköterskan på den postoperativa avdelningen. Den andra skattningen ägde rum 

cirka 24 timmar efter extubation, på vårdavdelningen. Den ansvariga sjuksköterskan på 

vårdavdelningen hade tidigare informerats av sin chef om studien och ombesörjde att 

datainsamlingsformuläret blev ifyllt. Författarna samlade in datainsamlingsformulären från 

den postoperativa avdelningen samt från vårdavdelningarna. 

 

Datainsamlingsmetod 

I denna studie samlades information in på ett datainsamlingsformulär där 

bakgrundsinformation (ålder, kön, tubstorlek, svårighet vid applicering samt tid för 

extubation) fylldes i av ansvarig anestesisjuksköterska. Storlek på ETT hade tidigare 

slumpmässigt valts ut. På datainsamlingsformuläret ingick frågor angående patientens smärta 

i hals, heshet och allmänt obehag i halsen. Innan studien påbörjades genomfördes 

datainsamlingsformuläret på en testpatient för att se om det kunde besvara studiens 

frågeställningar (se Bilaga 1).  

 

Skattning av smärta i hals, heshet och allmänt obehag i halsen ägde rum postoperativt med 

hjälp av en NRS där att patienterna skattar sina besvär. Dokumentationen av patienternas 

skattning av smärta ägde rum vid två tillfällen efter extubation. Den första skattningen gjordes 

cirka två timmar efter extubation. Den andra skattningen gjordes efter cirka 24 timmar.  

 

Ett informationsbrev skrevs till patienterna (se Bilaga 2). Informationsbrevet till patienterna 

granskades och godkändes av Medicinskt ledningsansvarig läkare (MLL) på ortoped- och 

kirurgoperation. MLL på ortoped- och kirurgoperation informerades genom projektplanenen 

samt ett eget informationsbrev (se Bilaga 3). Tillstånd om att genomföra studien gavs av MLL 

(se Bilaga 4). I informationsbrevet framgick det tydligt att patienterna hade möjlighet att tacka 

nej till att delta i studien. Informationsbrevet märktes med Uppsala universitets logga för ökad 

trovärdighet till patienten.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Ett informationsbrev om studien samt ansökan om att få utföra densamma skickades till 

berörd MLL (se Bilaga 3 och 4) i god tid innan studiens start. De berörda avdelningscheferna 
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samt all personal på avdelningarna fick innan studiens start information muntligt vid ett 

morgonmöte där även synpunkter kunde lämnas. Det var frivilligt för patienterna att delta i 

studien. Patienten hade möjlighet att avbryta deltagandet när som helst under studiens gång. 

För att inte kunna röja identiteten på̊ studiedeltagarna hanterades inga personuppgifter. 

Samtliga patienter informerades och gav sitt samtycke innan studien påbörjades (Ejlertsson, 

2005). Patienterna informerades om att all behandling och utrustning som används är standard 

i svensk sjukvård och ingen patient riskerar att få sämre behandling genom att delta i studien. 

 

Enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460), som gäller 

all forskning i Sverige avseende människor eller biologiskt material från människor, så måste 

en etisk prövning göras om kriterierna enligt 3-5 § uppfylls. Så är inte fallet med denna studie 

och dessutom har alla medverkande gett sitt samtycke och informerats enligt 16 §. 

Resultatet redovisas på ett sätt så att det inte går att identifiera deltagarna. Vinsterna med 

studien bedöms överväga eventuella risker. 

 
Bearbetning och analys 

När samtliga formulär blivit ifyllda tog författarna del av dessa. Eftersom att studien är av 

kvantitativ typ så utfördes statistisk bearbetning av data med hjälp av dataprogrammet 

Microsoft Office Excel®. Där lades all insamlad data in och på så sätt kunde författarna få en 

överblick av sitt material och se vilken information som fanns. Författarna använde deskriptiv 

statistik i löpande text och tabeller (Polit & Beck, 2012).  

 

RESULTAT 
Totalt deltog 16 patienter i studien. Det var sju kvinnor och nio män som deltog, medelåldern 

för kvinnorna var 40 år och medelåldern för männen var 43 år. Nio av dem intuberades med 

en smalare endotrakealtub och sju av dem intuberades med den standardiserade storleken. 

Författarna kunde se tendenser till minskad smärta och heshet i hals vid användning av en 

smalare storlek på endotrakealtuben. Av de 30 insamlingsformulär som var tänkt att 

inkluderas i studien var det endast 16 stycken som blev korrekt ifyllda och som kunde 

användas som underlag för denna studie. Insamlingsperioden varade under fyra veckor. Av de 

14 insamlingsformulär som inte kunde inkluderas i studien var det åtta stycken som inte var 

korrekt ifyllda. De resterande sex formulären fanns det inte tillräckligt med patienter att tillgå 

under den aktuella tidsperioden som datainsamlingen skedde under. En stor del av de tänkta 
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patienterna föll inte inom kriterierna för att inkluderas i studien och kunde därför inte räknas 

med i resultatet.  

 

Fördelningen av ETT mellan de två olika grupperna var nio patienter i den grupp som hade en 

smalare ETT och sju patienter i den grupp som hade standardiserade storleken på ETT. 

Patienterna som deltog i studien delades in i två grupper. Grupp A intuberades med storlek 

6,0 mm på ETT för kvinnor och 7,0 mm på ETT för män. Grupp B intuberades med storlek 

7,0 mm på ETT för kvinnor och 8,0 mm på ETT för män. Grupp A och B var totalt 16 

patienter med. I grupp A var det 9 patienter och i grupp B var det 7 patienter. 

 

Svårighet vid applicering  

På datainsamlingsformuläret fanns det utrymme för anestesisjuksköterskan att fylla i om det 

förekommit några svårigheter med att applicera ETT, detta för att kunna utesluta om det 

funnits andra orsaker än ETT till att patienten hade smärta i hals, heshet eller andra obehag i 

halsen postoperativt. På samtliga patienter som intuberades under perioden som studien 

pågick fanns det inte i något fall några svårigheter vid applicering av ETT dokumenterade.  

 

NRS-formuläret  

Nedan redovisas samtliga NRS-värden från datainsamlingsformuläret (se Bilaga 1). I 

datainsamlingsformuläret fick patienterna svara på en skala från noll till tio angående deras 

upplevda smärta i halsen, upplevd heshet samt allmänt obehag i halsen. Skattningen gjordes 

två timmar samt 24 timmar efter extubation. 
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Figur 3. Smärta i halsen efter 2 timmar 

 

Smärta i hals efter två timmar 

I figur 3 redovisas fördelningen över patienternas upplevda smärta efter två timmar. I grupp A 

(patienterna med en storlek smalare på ETT) var det fem patienter som skattade noll på NRS. 

I grupp B (patienterna med den standardiserade storleken på ETT) var det två patienter som 

skattade noll på NRS. I grupp A var det två patienter som skattade ett på NRS. I grupp B var 

det fyra patienter som skattade ett på NRS. I grupp A var det en patient som skattade tre på 

NRS. I grupp A var det en patient som skattade fyra på NRS och slutligen i grupp B var det 

en patient som skattade åtta på NRS. 
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Figur 4. Smärta i halsen efter 24 timmar 

 

Smärta i hals efter 24 timmar 

I figur 4 redovisas fördelningen över patienternas upplevda smärta efter 24 timmar. I grupp A 

var det sex patienter som skattade noll på NRS. I grupp B var det fem patienter som skattade 

noll på NRS. I grupp A var det en patient som skattade ett på NRS. I grupp B var det en 

patient som skattade ett på NRS. I grupp A var det en patient som skattade två på NRS. I 

grupp A var det en patient som skattade tre i NRS. I grupp B var det en patient som skattade 

sju på NRS.  
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Figur 5. Heshet efter 2 timmar  

Heshet efter två timmar  

I figur 5 redovisas fördelningen över patienternas upplevda heshet efter två timmar. I grupp A 

var det två patienter som skattade noll på NRS. I grupp B var det en patient som skattade noll 

på NRS. I grupp B var det två patienter som skattade ett på NRS. I grupp A var det två 

patienter som skattade två på NRS. I grupp B var det en patient som skattade två på  NRS. I 

grupp A var det två patienter som skattade tre på NRS. I grupp B var det två patienter som 

skattade fyra på NRS. I grupp A var det två patienter som skattade sex på NRS. I grupp A var 

det en patient som skattade sju på NRS. I grupp B var det en patient som skattade nio på NRS.  
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Figur 6. Heshet efter 24 timmar 

 

Heshet efter 24 timmar  

I figur 6 redovisas fördelningen över patienternas upplevda heshet efter 24 timmar. I grupp A 

var det tre patienter som skattade noll på NRS. I grupp B var det fyra patienter som skattade 

noll på NRS. I grupp B var det en patient som skattade ett på NRS. I grupp A var det två 

patienter som skattade två på NRS. I grupp B var det en patient som skattade två på NRS. I 

grupp A var det två patienter som skattade tre på NRS. I grupp A var det två patienter som 

skattade fem på NRS. I grupp B var det en patient som skattade åtta på NRS.  
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Figur 7. Allmänt obehag i halsen efter 2 timmar 

 

Allmänt obehag i hals efter två timmar 

I figur 7 redovisas fördelningen över patienternas allmänna obehag i halsen efter två timmar. I 

grupp A var det två patienter som skattade noll på NRS. I grupp B var det två patienter som 

skattade noll på NRS. I grupp A var det tre patienter som skattade ett på NRS. I grupp B var 

det fyra patienter som skattade ett på NRS. I grupp A var det en patient som skattade två på 

NRS. I grupp A var det en patient som skattade fyra på NRS. I grupp A var det två patienter 

som skattade sju på NRS. I grupp B var det en patient som skattade sju på NRS.  
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Figur 8. Allmänt obehag i halsen efter 2 timmar 

	
Allmänt obehag i hals efter 24 timmar 

I figur 8 redovisas fördelningen över patienternas allmänna obehag i halsen efter 24 timmar. I 

grupp A var det fyra patienter som skattade noll på NRS. I grupp B var det tre patienter som 

skattade noll på NRS. I grupp A var det en patient som skattade ett på NRS. I grupp B var det 

tre patienter som skattade ett på NRS. I grupp A var det två patienter som skattade två på 

NRS. I grupp A var det en patient som skattade tre på NRS. I grupp A var det en patient som 

skattade fyra på NRS. I grupp B var det en patient som skattade sex på NRS.  
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DISKUSSION 
Författarnas intention med denna studie var att med hjälp av ett självskattningsformulär 

åskådliggöra hur patienter upplever smärta i hals, heshet och allmänt obehag i hals efter 

endotrakeal intubation. Författarna ville på så sätt ta vara på patienternas personliga 

upplevelser samt undvika de eventuella obehag som patienterna potentiellt sett kan utsättas 

för i samband med endotrakeal intubation. Författarnas förhoppning var att se några tendenser 

mellan de två grupperna för att eventuellt kunna implementera en mindre storlek på ETT som 

en ny vårdrutin.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie påvisar att det finns tendenser till mindre smärta i hals vid skattning 

på NRS skalan gällande de patienter som haft ETT. Detta beskriver även Jaensson et 

al.,(2010) när de påvisar att 51,1% av patienterna som intuberats med ETT 7,0 mm upplevde 

mer smärta i hals jämfört med patienterna som intuberats med ETT 6,0 mm, endast 27,1% av 

dem upplevde smärta i hals. Vilket kan jämföras med resultatet i denna studie där fem 

patienter i grupp A skattade noll på NRS skalan för smärta i hals medan två patienter i grupp 

B skattade noll på samma skala. I en annan studie av Gustavsson et al.,(2014) har de valt att 

gå ned en halv storlek på ETT och där visar det att smärta i hals förekommer hos 29,5% av de 

patienter som intuberats med 6,5 mm på ETT jämfört med de andra patienterna som 

intuberades med 7,0 mm där 39,5% upplevde smärta i hals.  

 

I denna studie så visar det att smärta i hals har gått ned efter 24 timmar. I grupp A var det sex 

patienter som skattade noll på NRS skalan för smärta medan det var fem patienter som 

skattade noll på samma skala. Vilket kan jämföras med resultatet i studien av Jaensson et 

al.,(2010) där 20,4% av patienterna med storlek 7,0 mm på ETT skattade efter 24 timmar 

medan 18,8% av patienterna som intuberats med en mindre storlek på ETT skattade smärta 

efter 24 timmar där ett liknande mätinstrument använts.  

 

I denna studie finns tendenser till minskad heshet avseende skattning på NRS skalan gällande 

de patienter som haft ETT. I denna studie skattade två patienter i grupp A noll på NRS skalan 

för heshet och en patient i grupp B skattade noll på samma skala. Det författarna kan se 

gällande heshet i denna studie är att patienterna skattar högre grad av heshet jämfört med 

smärta och det verkar som att patienterna upplever heshet som ett större problem än smärta. 
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Detta kan jämföras resultatet i en studie av Jaensson et al.,(2010) där en grupp patienter 

intuberats med ETT 7,0 mm och den andra gruppen intuberats med ETT 6,0 mm, 

fick de svara ja eller nej gällande heshet efter endotrakeal intubation. I den grupp som 

intuberats med ETT 6,0 mm var det hela 38,6% som upplevde heshet och i den grupp som 

intuberats med ETT 7,0 mm var det 46,9% som upplevde heshet.  

 

Denna studie påvisar att skattningen av upplevd heshet har sjunkit efter 24 timmar. I grupp A 

var det tre patienter som skattade noll på NRS skalan för heshet och i grupp B var det fyra 

patienter som skattade noll på samma skala. Detta beskrivs även i studien av Jaensson et al., 

(2010) där 29,2% av patienterna som intuberats med ETT 6,0 mm upplevde heshet efter 24 

timmar medan 40,8 % av patienterna som intuberats med ETT 7,0 mm upplevde heshet efter 

24 timmar. I denna studie var inte syftet att undersöka könsskillnader gällande heshet men i 

en studie av Jaensson et al.,(2012) framkom det att heshet var mer förekommande hos kvinnor 

med användning av ETT 7,0 mm.  

 

I parametern allmänt obehag hos patienter som haft ETT är det två patienter i grupp A som 

skattar noll på NRS skalan för allmänt obehag i halsen efter två timmar. I grupp B är det 

också två patienter som skattar noll på samma skala. Anmärkningsvärt är att i grupp A är det 

två patienter som skattade sju på NRS skalan medan i grupp B är det endast en patient som 

skattar sju på samma skala. Detta motsätter sig de två tidigare parametrarna där det har sett ut 

som att grupp A är de patienter som skattat lägre siffror på NRS skalan. Efter 24 timmar 

skattar patienterna en något lägre siffra på NRS skalan gällande allmänt obehag i halsen.  

 

I resultatet framkom det att det inte fanns några svårigheter att applicera den mindre storleken 

på ETT. Det finns inte några riskfaktorer dokumenterade i samband med val av mindre ETT. 

Detta är ytterligare anledningar till att använda sig av en mindre storlek på ETT. Författarna 

till denna studien anser att det inte är etiskt försvarbart att välja den större storleken på ETT 

när nyare forskning visar mindre postoperativa besvär för patienten genom att gå ner en 

storlek på ETT.  

 

Denna studie tillsammans med tidigare forskning (Jaensson, Gupta & Nilsson, 2014; 

Jaensson, 2013; Gustavsson, Wikman, Nyström & Engström, 2014) kan belysa vikten av att 

göra ett aktivt val att lindra smärta och lidande för patienten genom att välja en smalare 

storlek på ETT vid generell anestesi. Katie Eriksson bygger sin teori på omsorg vilket är ett 
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grundläggande begrepp inom omvårdnaden där lindra smärta och lidande är en av 

hörnstenarna (Kirkevold & Larsson-Wentz, 2000). 

 

Eftersom det är väldigt få patienter som deltagit i denna studie är det svårt att få ett ordentligt 

resultat som visar signifikans och som säger att exempelvis en mindre storlek på ETT skulle 

vara bättre än den standardiserade storleken på ETT. Resultatet blir också svårt att tolka 

eftersom att det är två patienter mer i grupp A än i grupp B.    

 

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att undersöka huruvida patienter upplevde det postoperativa förloppet 

avseende smärta i hals, heshet samt allmänt obehag i halsen i relation till den storlek på ETT 

som använts. Författarna hade uppmärksammat att ny forskning visat att en smalare storlek på 

ETT gjorde att patienter upplevde mindre grad av smärta i hals, heshet och allmänt obehag i 

halsen postoperativt. Detta ämne ville författarna därför fördjupa sig i för att eventuellt kunna 

implementera en ny vårdrutin på sin arbetsplats. Efterforskning gjordes i databaserna PubMed 

och Cinahl för att se utbudet av vetenskapliga artiklar inom området. Ämnet var relativt snävt 

men det fanns ett antal studier som gjorts framför allt vid Örebro universitet. De sex artiklar 

som är med i studien hittades i PubMed och Cinahl. Två av artiklarna som inkluderades i 

studien handlar om användning av lokalbedövande läkemedel att applicera på ETT vilket 

vanligtvis används vid författarnas avdelning. Eftersom författarna aktivt valde att inte 

använda detta läkemedel på ETT för ett eventuellt felvärde vid mätningen, söktes ytterligare 

artiklar i databasen med annorlunda sökord.  

Studiens inklusionskriterier togs fram tillsammans med ansvarig MLL på 

operationsavdelningen där studien genomfördes. Det första inklusionskriteriet var kvinnor och 

män mellan 18 och 65 år. Tanken med studien var inte att se några könsskillnader i resultatet. 

Anledning till detta var att tidigare studier visat att det inte fanns några skillnader mellan 

könen i upplevd smärta i hals, heshet och allmänt obehag. Därför lade inte författarna någon 

vikt vid detta och i efterhand ses detta som positivt då det hade blivit ytterligare en faktor att 

ta hänsyn till vid datainsamlingen. Åldersspannet som var mellan 18 och 65 år ansågs vara för 

snävt för att studien skulle kunnat få ett större antal deltagare. Majoriteten av dem som 

opereras idag är trots allt över 65 år. Författarna kan i efterhand anse att det inte skulle ha 

funnits någon övre åldersgräns utan huvudsaken hade varit att patienterna kunde medverka 

kognitivt och kunde ta till sig information samt kunnat svara på frågorna efteråt. Det andra 
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inklusionskriteriet var att patienten skulle vara i ASA klass I eller II. Vid 

operationsavdelningen där denna studien genomförts är majoriteten av de patienter som 

opereras svårt sjuka och oftast ASA III eller mer. De patienter som är friskare det vill säga, 

ASA I eller II, opereras oftast vid dagkirurgiska avdelningar. Dessa inklusionskriterier hade 

använts vid tidigare forskning och var en av anledningarna till att det följdes även i denna 

studie. Om fler ASA klasser ingått som inklusionskriterier hade det varit något lättare att 

samla in material. Författarna tror inte att om en ytterligare ASA klass ingått, det vill säga 

ASA III, hade gjort någon skillnad för patientens säkerställande av luftväg och hade därför 

också kunnat inkluderats i studien. I slutet av datainsamlingen tog författarna hjälp av den 

dagkirurgiska operationsavdelningen för att få in fler deltagande i studien. Detta hade kunnat 

gjorts vid ett tidigare skede.   

 

Även studiens exlusionskriterier togs fram i samråd med ansvarig MLL. Det första 

exlusionskriteriet var patienter som ej förstod det svenska språket i tal och skrift. Det kändes 

som ett rimligt exlusionkriterie eftersom författarna inte kunde garantera att samma 

information kom ut till dessa patienter. Det andra exlusionkriteriet var patienter med reflux 

problematik som riskerar aspiration vilket kan vara en förödande konsekvens. Detta var ett 

naturligt exlusionkriterie då det inte går att riskera säkerheten för patienten. Det tredje och 

sista exlusionskriteriet var de patienter som opereras i bukläge. Dessa patienter får ett ökat 

tryck mot thorax vilket leder till förändrad ventilation. Detta exklusionskriteriet ser författarna 

som rimligt. Vanligtvis används Xylocain på ETT som är ett lokalbedövningsmedel. I denna 

studie har författarna valt att inte använda Xylocain på ETT vid intubation då detta kan var en 

felkälla vid mätningen.  

 

Studiens datainsamlingsformulär är sammansatt av författarna. Överst på 

datainsamlingsformuläret fyllde ansvarig anestesisjuksköterska i förutbestämda punkter. Den 

första punkten som var kön hade kunnat uteslutas eftersom att författarna inte avsåg att mäta 

könsskillnader och att det tydligt framgick i informationen vilken patient som skulle ha en 

viss storlek. Den andra punkten var ålder där spannet var 18-65 år där tänker författarna 

samma som gällande kön att det ingick i inklusionskriterierna och därför inte var av intresse 

att veta en specifik ålder. Den tredje punkten var storlek på ETT vilket var väsentligt i denna 

studie och kan därför inte uteslutas. Den fjärde punkten var svårighet vid applicering av ETT 

och denna punkt valde författarna att ha med för att det ska framgå tydligt om det är av andra 

orsaker än ETT som orsakat smärta i hals, heshet eller allmänt obehag i halsen. Det är ingen 
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patient i denna studie där författarna har behövt tagit hänsyn till denna punkt då inget 

avvikande har skett. Den femte punkten var tid för extubation och det är en av orsakerna som 

har varit avgörande för att författarna har behövt exkluderat ett flertal datainsamlingsformulär 

på grund av att ansvarig anestesisjuksköterska har glömt att fylla i denna punkt och det därför 

varit omöjligt för följande personal att fylla i NRS-skalan två timmar och 24 efter extubation. 

Datainsamlingsformuläret inkluderar NRS-skalan som är ett väl validerat mätinstrument. 

Valet att använda NRS-skala istället för visuell analog skala (VAS) var för att NRS är mer 

tillgängligt då det kan ske muntligt jämfört med VAS som är en mätsticka som visas visuellt 

för patienten och detta lämpar sig inte så väl när en patient nyligen vaknat från anestesi. 

Författarna valde att göra två mätningar postoperativt efter extubation, den första efter två 

timmar och den andra efter 24 timmar. Anledningen till detta var för att liknande tidigare 

studier mätt vid samma tidsintervall. Den första mätningen efter två timmar skedde på den 

postoperativa avdelningen som ligger intill författarnas operationsavdelning och med denna 

pågår dagligt samarbete.  

 

Mätningarna förflöt på bra eftersom att författarna dagligen kunde vara involverade i 

mätningarna och påminna personalen på den postoperativa avdelningen. Däremot 

mätningarna som skulle ske på vårdavdelning efter 24 timmar förstod författarna ganska snart 

att det inte skulle fungera eftersom att flertalet datainsamlingsformulär som samlades in inte 

var korrekt ifyllda eller inte fanns att hämta. Reliabiliteten i att lämna över ansvaret på 

personalen på vårdavdelningen fungerade inte och författarna var inte helt säkra på att 

mätningarna utfördes korrekt. Författarna beslutade därför om att ta patienternas 

telefonnummer och ringa dem ett dygn efter extubation och detta fungerade betydligt bättre. I 

efterhand anser författarna att det skulle gått till på detta sätt från början istället då det hade 

funnits chans till ett mer omfattade resultat.  

 

Informationsbrevet skickades till berörd MLL i god tid vilket är positivt eftersom att det då 

fanns tid att diskutera eventuella etiska problem. Ett observandum är att det redan finns en del 

forskning inom området som visar att en mindre storlek på ETT ger mindre besvär 

postoperativt. Att genomföra en liknande studie var inte etiskt förvarsbart då utfallet redan var 

känt. I samråd med handledare samt examinator skrevs en projektplan för att genomföra en 

implementeringsstudie där syftet istället var att väcka frågan. Författarna anser att rutinen på 

avdelningen borde ha förnyats och att en mindre tubstorlek redan bör ha införts. Trots att 

personalen fick god information innan studien start anser författarna att projektplanen samt 
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datainsamlingsformuläret skulle ha redovisats tydligare och vid fler tillfällen då det tyvärr inte 

nådde hela arbetsgruppen på morgonmötet. Det fanns tyvärr också att bristande intresse hos 

vissa kollegor att hjälpa till med datainsamlingen. Det var frivilligt för patienterna att delta i 

studien samt att de kunde avbryta deltagandet när som helst vilket är en självklarhet inom den 

svenska sjukvården. När patienterna tillfrågades om att delta i studien fick de läsa ett 

informationsbrev (se Bilaga 2) och några patienter blev förvånade över att det inte redan fick 

den vård som ansågs som mest skonsam som vetenskapligt bevisats. Denna studie valdes att 

göra som en kvantitativ studie då detta lämpar sig bättre när siffror och statistik mäts.  

I ett tidsperspektiv anser författarna att det var för kort om tid för att få in tillräckligt med 

datainsamling för att få ett mer omfattande resultat. Troligtvis hade det krävts cirka två 

månader till datainsamling istället för en och denna tid fanns det inte utrymme för under 

kursen.  

 

Slutsats 

I sjuksköterskans profession ingår bland annat att främja patientens hälsa och välbefinnande 

samt lindra lidande. Vid generell anestesi intuberas patienten med ETT vilket kan orsaka 

smärta, heshet och allmänt obehag i halsen postoperativt. Det är av största vikt att 

anestesisjuksköterskan har god kunskap om faktorer som kan lindra patienters upplevda 

smärta, heshet och allmänt obehag i halsen i samband med endotrakeal intubation.  I denna 

studie ser författarna tendenser till att patienter som får en smalare ETT skattar sina besvär 

avseende smärta i hals och heshet i låg frekvens. Författarna till denna studie anser också att 

det inte är etiskt försvarbart att inte gå ned en storlek på ETT då ett flertal nya studier visar 

mindre postoperativa besvär i halsen.  

 

 

.
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BILAGA 1: DATAINSAMLINGS FORMULÄR 
Deltagande i studie om postoperativ smärta och obehag i halsen 
 

 

Kön: 

Ålder: 

Tubstorlek: 

Svårighet vid applicering? Ja:  Nej: 

Tid för extubation:  

Om ja, beskriv på vilket sätt: 

 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------- 

 

 
NRS värden Cirka 2 timmar efter 

extubation 
Tid för mätning:  

Cirka 24 timmar efter 
extubation 
Tid för mätning: 

Smärta i hals: 
(0-10) 
 

  

Heshet: 
(0-10) 
 

  

Allmänt obehag i halsen: 
(0-10) 
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BILAGA 2: INFORMATIONSBREV OCH BREV FÖR GODKÄNNANDE 
Deltagande i studie om postoperativ smärta och obehag i halsen 
 
Vi heter Ida Holgersson och Ronja Strömqvist och är anestesisjuksköterskor. Vi studerar vid 
Uppsala Universitet och i utbildningen ingår att utföra en vetenskaplig studie. Syftet med 
denna studie är att genomföra en vårdutveckling vid vår operationsavdelning. 
 
Vi vill tillfråga dig om deltagande i en studie där du efter att du vaknat upp efter din operation 
vid två tillfällen får fylla i några enkla frågor. När du genomgår generell anestesi sätts en 
slang (endotrakealtub) ner i halsen (trakea) efter att du somnat. Deltagande i studien innebär 
att du efter uppvaknandet ur anestesi får hjälp av en sjuksköterska att värdera din upplevda 
smärta/obehag i halsen på en skala från 0-10 där 0 är ingen smärta/obehag alls och där 10 är 
värsta tänkbara smärta/obehag. Skattningen kommer att göras två gånger, första gången inom 
två timmar efter uppvaknandet och andra gången inom 24 timmar efter uppvaknandet. 
 
All behandling/utrustning som används är standard i svensk sjukvård och ingen patient 
riskerar att få sämre behandling genom att delta i denna studie. 
 
Allt deltagande i denna studie är frivillig och kan när som helst avbrytas på patientens eller 
sjukvårdens initiativ utan att anledning måste anges. 
 
 
Ida Holgersson  Ronja Strömqvist                
Legitimerad sjuksköterska Legitimerad sjuksköterska  
Uppsala  2016-02 -24                         Uppsala  2016-02 -24 
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BILAGA 3: INFORMATIONSBREV TILL VERKSAMHETEN 
Deltagande i studie om postoperativ smärta och obehag i halsen 
 
Vi är två studenter vid Uppsala universitet som skriver examensarbete i vårdvetenskap, 15 hp. 
Vi arbetar även som anestesisjuksköterskor på ortopedoperation vid Akademiska sjukhuset. 
Under våren 2016 kommer vi  att skriva vår magisteruppsats inom ämnet omvårdnad med 
inriktning mot anestesiologi. 
 
Syftet med studien är att undersöka patienters postoperativa upplevelser av smärta i hals, 
heshet, och allmänt obehag i halsen efter genomgången generell anestesi för att se om det är 
någon skillnad beroende på om användning av konventionell endotrakealtub (ETT) eller en 
smalare ETT. Detta kan vara en förstudie för att genomföra en vårdutveckling vid våran 
operationsavdelning. Inom området finns det en del forskning som belyser just detta område.  
 
Patienters upplevelser postoperativt utvärderas med hjälp av ett mätinstrument Numeric 
Rating Scale (NRS). Resultatet kan tänkas påvisa skillnader i den postoperativa upplevelsen 
gällande aktuella parametrar och kanske därmed ge personal ökad förståelse och insikt i de 
olika ETT storlekarna som finns. Eventuellt kan detta leda till ändrade vårdrutiner. Studien 
kommer äga rum på operationsavdelningen och på den postoperativa avdelningen och 
beräknas starta i början av mars. 
 
Alla inblandade patienter får delge sitt samtycke till studien efter genomgången information. 
Patienter kommer informeras om att deltagandet är frivilligt och kan när som helst, utan 
angiven anledning, avbrytas. Resultatet av studien kommer att presenteras som en  D-uppsats 
vid Uppsala universitet och beräknas examineras i slutet av maj, början av juni 2016. 
 
 
 
Uppsala 24 februari 2016     
 

  
Författare/studenter    Handledare 
      
Ida Holgersson    Achraf Daryani     
    achraf.daryani@pubcare.uu.se 
 
Ronja Strömqvist 
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BILAGA 4: ANSÖKAN OM ATT GENOMFÖRA EN STUDIE 
Deltagande i studie om postoperativ smärta och obehag i halsen 

 


