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Abstrakt 

Kvinnor upplever mer halsont än män efter endotracheal intubation. 

Smärtan skattas postoperativt enligt visuell analog skala (VAS), det är 

riktat gällande smärtan till följd av det operativa ingreppet. 

Smärtskattning gällande halsont efter endotracheal intubation existerar 

inte. Tidigare studier har visat att en smalare diameter på 

endotrachealtuben (ETT) har minskat skattning av halsont 

postoperativt. En smalare ETT har visat sig kunna innebära att gasflödet 

genom tuben hindras samt att den lättare kan täppas igen av sekret. 

Syftet med vår kvantitativa enkätstudie var att jämföra förekomsten av 

skattat halsont hos kvinnor beroende på om intubation skett med ETT 

storlek 6,5 eller 7,0 mm i diameter samt att undersöka om det fanns 

några tryckskillnader i ventilationen beroende på användandet av dessa 

ETT. Ett hundra kvinnliga deltagare som genomgått elektiv 

gynekologisk kirurgi i åldrarna 18-80 år deltog i studien. Dessa fick 

skatta förekomst av halsont preoperativt samt direkt postoperativt och 

2-4 timmar senare enligt en 4-gradig skala. Data analyserades i Package 

for Social Science (SPSS). Resultatet visade att kvinnorna som varit 

intuberade med en smalare ETT skattade mindre och hade lindrigare 

besvär av halsont postoperativt. Dock kunde inte statistisk signifikans 

nivå uppnås. Inga väsentliga tryckskillnader gällande ventilationen 

fanns. Halsont efter endotracheal intubation bör uppmärksammas och 

dokumenteras i patientens journal. Slutsatsen är att förhoppningsvis ska 

denna studie leda till en förändring inom den kliniska verksamheten; att 

intubera kvinnor med ETT storlek 6,5 samt att den 4-gradiga 

skattningsskalan gällande halsont kommer att ingå i den postoperativa 

omvårdnaden av patienten. Vidare forskning inom detta behövs, 

förslagsvis göra en liknande studie med fler deltagare. 

 

 

Nyckelord: halsont, mindre endotrachealtub, omvårdnad, kvinnor, 

tryckskillnader i ventilation, kvantitativ.  
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Bakgrund 

När en patient anländer till en operationsavdelning så är det en annorlunda och speciell 

upplevelse med tanke på miljön, ljuden och att patienten ska ligga stilla på det smala 

operationsbordet, allt detta kan skapa oro. Patienter känner framförallt så inför lokal/regional 

anestesi och detta gör också att många fördrar att få generell anestesi och att därmed intuberas 

(Mitchell, 2009). 

 

Oro är något som är naturligt att känna och detta är den vanligaste reaktionen då människor 

drabbas av sjukdom. Oavsett vilken sjukdom en person drabbas av så kan vårdtiden på 

sjukhus ge upphov till oro, speciellt för dem som ska genomgå en operation. Om en person 

ska genomgå ett kirurgiskt ingrepp så förknippas detta ofta med risker för smärta, förlust av 

självständighet och förändringar av kroppsbilden, vilket kan leda till oro (Mitchell, 2009). Det 

är därför viktigt att all omvårdnad planläggs och verkställs utifrån etiska grundval på ett 

sådant sätt att patientens autonomitet värdesätts samt att dess säkerhet bevaras så att 

integriteten bibehålls. Omvårdnad innebär också att utforma en hälsofrämjande omgivning, att 

avlägsna smärta och besvär. För att tillgodose detta bör sjuksköterskan tolka och värdera 

patientens behov av omvårdnad, vilket inte är lätt om denne inte kan sätta sig in i den sjukes 

situation. För att uppnå hälsa hos den sjuke bör målsättningen med omvårdnaden utformas 

gemensamt mellan sjuksköterska och patient (Söderberg, 2009).  Att minska patientens 

eventuella oro inför det kirurgiska ingreppet är en viktig uppgift för sjuksköterskan (Mitchell, 

2010). Johnson och Sexton (1990) har intervjuat patienter som vårdats och extuberats på 

intensivvårdsavdelning, de beskrev många negativa upplevelser av hur det var att vakna med 

en endotrachealtub i halsen. De beskrev att det kändes stressande, obehagligt, en skarp smärta, 

halsont, en kvävningskänsla samt en känsla av att inte kunna förmedla sig. Även Grap, Blecha 

och Munro (2002) har beskrivit patienters upplevelser av endotracheal intubation, de beskrev 

smärta och obehag, en kvävande känsla och känsla av att inte kunna andas tillräckligt. 

Patienter som tidigare varit intuberade hade en stor oro och rädsla inför att behöva intuberas 

igen.  

 

För att etablera och upprätthålla fri luftväg under narkos kan olika metoder användas. Vid 

vissa kirurgiska ingrepp krävs att patienten får en endotrachealtub för att bibehålla och skydda 
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luftvägen. Med en endotracheal intubation kan fri luftväg säkerställas och ge möjlighet till 

övertrycksventilation samt minimera aspirationsrisken (Hovind, 2005). Endotrachealtuben 

appliceras via munnen. Om patienten ska opereras i munnen kan den istället appliceras via 

näsan (McIntosh, 1997).  

 

I flertalet studier både äldre (Stout, Bishop, Dwersteg & Cullen, 1987; Bunker Fuller, 1992; 

Porter, Sidou & Husson, 1999) och nyare (Jaensson, Olowsson & Nilsson, 2010; Hamdan, 

Sibai, Rameh & Kanazeh, 2007; Al-Qahtani & Messahel, 2005) påvisas stora besvär av 

halsont och heshet efter endotracheal intubation. Frekvensen av halsont efter endotracheal 

intubation varierar mellan 45-53 % i dessa studier. Beebe (2001) visar att halsont och heshet 

är så vanligt förekommande efter endotracheal intubation att narkospersonal och patienter 

tänker på det som ett resultat av proceduren snarare än en komplikation. I en studie (Jenkins, 

Grady, Wong, Correa, Armanious & Chung, 2001) har 355 stycken patienter i dagkirurgi före 

operation fått rangordna tio stycken vanliga postoperativa besvär, utifrån vilka de helst vill 

undvika. Halsont fanns med som ett besvär och prioriterades i mitten på skalan. Först 

prioriterades att undvika smärta, att vakna med en obehaglig sinnesförnimmelse av att ha en 

endotrachealtub i halsen, samt kräkningar och illamående. Bunker Fuller (1992)  har 

identifierat flertalet orsaker till halsont och heshet efter endotracheal intubation. Dessa är 

endotracheal tubens smörjmedel, användandet av muskelrelaxantia, utformning av 

laryngoskopblad och fuktigheten i inandningsgaserna. Övriga variabler som har visat sig öka 

risken för halsont postoperativt är den endotracheala tub och kuff storleken. McHardy och 

Chung (1999) visade att flera intubationsförsök inte bidrog till mer halsbesvär. Bunker Fuller 

(1992) har visat att svårighetsgraden av halsont kan minskas med intravenöst lidocain och 

luftfuktare i andningssystemet. Chapan, Bruce, Patel och Turndorf (1983) har studerat om det 

intravenösa muskelrelaxerande medlet succinylcholin (depolariserande muskelrelaxantia) kan 

kopplas ihop med postoperativt halsont. Studien visade att om succinylcholin gav halsont 

debuterade smärtan först 24-30 timmar postoperativt. Shah och Mapleson (1984) jämförde 

halsont efter endotracheal intubation hos kvinnor utifrån tre parametrar; endotrachealtub av 

två olika material, kuffvolym och luftfuktighetsfilter. De fann ingen signifikant skillnad 

mellan de olika grupperna. En retrospektiv analys av resultatet visade ingen skillnad i 

frekvensen av halsont mellan de deltagare som fått succinylcholin eller inte.  
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Tidigare studier (Jaensson et al., 2010; Stout et al., 1987; Myles, Hunt & Moloney, 1997; 

McHardy & Chung, 1999; Stoelting & Miller, 1994) har rapporterat ungefär dubbelt så stor 

risk att uppleva halsont hos kvinnor jämfört med män. Detta beror troligtvis på att kvinnor har 

en tunnare mucosa som täcker stämbanden. Vid intubering där endotrachealtuben placeras 

nedom stämbanden kan det uppstå en retning på mucosan som är mer frekvent hos kvinnor. 

Det är denna retning som tros vara en av orsakerna till smärtupplevelsen efter intubation 

(Stoelting & Miller, 1994). De flesta patienter upplever smärta efter det operativa ingreppet 

och det är en viktig uppgift för intensivvårdsjuksköterskan att uppfatta och behandla den 

postoperativa smärtan. Den internationella föreningen för studerandet av smärta (IASP) 

definierar smärta som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som associeras 

med faktisk eller potentiell vävnadsskada eller beskrivs i termer av dylik skada. Att be 

patienten beskriva smärtan är betraktat som den mest trovärdiga metoden, trots det så finns 

det studier som visar att sjuksköterskan litar mer på sitt eget omdöme och egna erfarenhet om 

hur smärta vanligtvis är manifesterad efter en särskild operation. Detta medför att 

sjuksköterskan inte alltid litar på det patienten säger om deras upplevelse av smärta. Att 

genomlida smärta är en obehaglig upplevelse och det är etiskt oförsvarbart för en 

sjuksköterska att inte lindra den. Patienter med obehandlad eller ofullständig smärtlindring 

har återgett att de upplevde: förlust av självständighet och kontroll samt en känsla av att inte 

tas på allvar (Lindberg & Engström, 2011). Även Newton, Robinson & Kozac (2004) 

beskriver smärta som en subjektiv upplevelse och uppmätts bäst när den skattas själv av 

individen. Smärta som inte behandlas tillräckligt påverkar läkningsprocessen och har negativa 

fysiska och psykiska konsekvenser för den enskilde. 

 

Om halsont föreligger uppstår det direkt efter extubation, för att därefter avta under 24-72 

timmar postoperativt (Stoelting & Miller,1994; Jaensson et al., 2010; Hamdan et al., 2006). I 

en nyligen publicerad studie (Jaensson et al., 2010) påvisades en statistisk signifikant 

(p=0,002) skillnad i minskning av halsont då endotrachealtub storlek 6,0 (mm i 

innerdiameter) används istället för storlek 7,0 (mm i innerdiameter). Detta samband var 

endast giltigt direkt postoperativt, mätningarna efter 24 respektive 72 timmar var inte 

statistiskt signifikanta. I flertalet studier där man medvetet använt en mindre endotrachealtub 

(storlek 6-7) hos kvinnor, visar på en signifikant skillnad gällande minskning av postoperativt 

halsont (Stout et al., 1987; Al-Quantani & Messahel, 2005; Jaensson et al., 2010).  
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Fördelar och nackdelar med att använda mindre endotrachealtuber diskuteras (Koh, Hare & 

Calder, 1998; Stenqvist, Sonander & Nilsson, 1979). Den främsta invändningen mot att 

använda en smalare diameter på endotrachealtuben är att gasflödet genom tuben kan hindras. 

Andra negativa effekter av att använda en smalare endotrachealtub är att den lättare kan 

täppas igen av sekret. Ansamling av sekret i en smal tub kan orsaka en stor ökning av 

motståndet, det kan medföra en svårighet att leverera en hög minutvolym och att ventilera 

patienter med en onormal låg följsamhet i lungorna (Koh, Hare & Calder, 1998). Stenqvist, 

Sonander och Nilsson (1979) har i en studie intuberat 10 deltagare med endotrachealtub 

storlek 5, 6, 7 och 8 vardera.  Resultatet visade att kraftig ventilation i smala tuber ger höga 

ventilator tryck, men luftvägstrycken blev endast marginellt högre och ett relativt oförändrat 

Positive Endexpiratory Pressure (PEEP). De föreslår att man med säkerhet kan använda 

endotrachealtuber med en innerdiameter på 6 eller 7 mm tillsammans med kontrollerad 

ventilation under narkos. Koh et al. (1998) bekräftade Stenqvist et al.´s fynd och beskriver att 

fördelarna med smalare endotrachealtuber överväger nackdelarna och att deras användning 

bör uppmuntras. Koh et al. (1998) beskriver även två andra viktiga fördelar med användandet 

av smalare endotracheltuber att de minskar risk för luftvägstrauma och ger en enklare 

nedsättning av tuben.  

 

Rational  

Redan i början av 1990-talet visade forskning att det var vanligare med halsont hos kvinnor 

efter endotracheal intubation. Trots all forskning har inga förändringar i rutinerna skett 

nationellt. Senast för två år sedan påvisade Jaensson et al., (2010) en signifikant skillnad i 

minskning av halsont då en mindre endotrachealtub på kvinnor användes. En smalare ETT har 

visat sig kunna innebära att gasflödet genom tuben hindras, att kraftig ventilation i smala 

tuber kan ge höga ventilator tryck, samt att de lättare kan täppas igen av sekret. Denna studie 

behöver utföras för att jämföra om självskattat halsont postoperativt hos kvinnor kan minskas 

när de intuberats med en något smalare ETT samt om de kan bibehålla samma ventilatoriska 

fördelar som en grövre ETT. Smärta dokumenteras på omvårdnadsjournalen postoperativt 

med visuell analog skala (VAS) men detta gäller endast för smärtan relaterad till det operativa 

ingreppet, eventuella besvär som uppstått efter intubering efterfrågas aldrig.  
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Syfte 

Syftet med denna studie var att jämföra förekomsten av halsont hos kvinnor beroende på om 

intubation skett med en endotrachealtub (ETT) storlek 6,5 eller 7,0 mm i diameter. Syftet var 

även att undersöka om det finns några tryckskillnader i ventilationen beroende på 

användandet av dessa endotrachealtuber.  

 

Metod 

Deltagare 

Studien omfattar 100 kvinnliga deltagare som opererats elektivt för gynekologiska sjukdomar 

vid ett Länssjukhus i norra Sverige. Urvalet har skett med följande inklutions kriterier; 

kvinnor, elektiv kirurgi, American Society of Anesthesiologists (ASA) I-II, ålder 18-80 år, 

Body Mass Index (BMI) <26, oral intubation. Exklutions kriterier; halsont innan sövning, 

kirurgi i hals regionen, mer än två intubationsförsök, Rapid Sequence Induction (RSI).  

Deltagarna indelades i två grupper där hälften intuberades med ETT storlek 6,5 och de övriga 

med ETT storlek 7,0 båda av märket Rüschelit® super safety clear. Datainsamling har pågått 

mellan april 2011 till januari 2012.  

 

Deltagarna har fått generell anestesi under ingreppen. Alla deltagare har sövts på liknande 

sätt. Smärtstillande inför intubation i form av Fentanyl, i några fall har det ersatts med 

Remifentanil. Induktion av sömn har skett med injektion Propofol, då tre av deltagarna var 

allergiska mot detta läkemedel gavs istället injektion Penthotal. Inför intubationen relaxerades 

alla deltagarna. De flesta deltagarna fick läkemedlet Esmeron, i vissa fall gavs Celocurin eller 

Mivacron. Den endotracheala kuffen fylldes med luft efter applicering och en 

kufftrycksmätare kopplades. På de flesta endotrachealtuberna smörjdes Xylocain gel innan 

applicering i trachea. Anestesin underhölls med sömngasen Sevorane. Deltagarna ventilerades 

med narkosapparat Dräger Primus Infinity under anestesin. Deltagarna övervakades med 

kontinuerligt elektrokardiografi (EKG), non-invasivt blodtryck, pulsoximeter samt endtidalt 

koldioxid.  
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Procedur 

Verksamhetschef och medicinskt ansvarig läkare på kliniken godkände genomförandet av 

studien. Deltagarna informerades muntligt om studien innan operationen av den 

patientansvariga anestesisjuksköterskan. Anestesisjuksköterskorna på kliniken informerades 

om studien och dess syfte på yrkesträff samt genom ett informationsbrev (Bilaga 1) innan 

studien påbörjades. Där stod det beskrivet hur och på vilket sätt deltagarna skulle informeras. 

Detta för att informationen skulle utföras på ett likartat vis. Data har insamlats via enkät 

(Bilaga 2). Anestesisjuksköterskans uppgift har varit att under operationen nedteckna data på 

enkäten.  

 

Datainsamling 

Deltagarna normoventilerades med ett endtidalt koldioxidvärde (EtCO2) mellan 4,5-6,5 kPa. 

Detta för att ventilationsparametrarna skulle kunna jämföras mot varandra. Insamlad data kom 

att bestå av; godkännande att medverka i studien, halsbesvär före sövning, ålder, vikt, längd, 

rökare, operativt ingrepp, anestesilängd, endotrachealtub storlek, antal intubationsförsök, 

kufftryck, luftvägstryck, minut ventilation, endtidal koldioxid mätning, respirationsfrekvens, 

anestesiläkemedel, om deltagaren varit sondad perop samt uppskattning av halsont. För 

uppskattningen av halsont fick patienterna gradera sin smärta i halsen med hjälp av en 4-

gradig skala (0-3) enligt Stout et al., 1987. 

 

  0= inte alls (ingen smärta alls) 

                                         1= lindrig smärta (mindre allvarlig än vid en förkylning) 

                                         2= måttlig smärta (liknande som vid en förkylning) 

                                         3= uttalad smärta (värre eller mer allvarlig än vid en förkylning) 

 

Denna skala är använd i flera tidigare studier (Stout et al., 1987; Hisham, Roshilla, Armi & 

Aina, 2001; Jaensson et al., 2010) med gott resultat. Enkäten följde med i deltagarens 

pappersjournal till den postoperativa uppvakningsavdelningen. När deltagaren vaknade upp 

efter narkosen och denne kunde prata frågade ansvarig sjuksköterska på 

uppvakningsavdelningen deltagaren om denne hade ont i halsen. 2-4 timmar senare ställdes 
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åter denna fråga. Det innebar att deltagaren fick uppskatta halsont vid två tillfällen. 

Sjuksköterskan som följde upp förekomst av halsont var inte samma anestesisjuksköterska 

som intuberade deltagaren och som fyllt i den första delen av enkäten.  Sjuksköterskorna på 

uppvakningsavdelningen informerades om studien och dess syfte på en arbetsplatsträff. Där 

fick de information om halsont och hur smärtan skulle graderas på den 4-gradiga skalan 

postoperativt. 

 

Etiska överväganden 

Verksamhetschef och medicinskt ansvarig läkare på kliniken informerades om studiens syfte 

och innehåll. De godkände att studien fick genomföras. Deltagarna informerades muntligen 

om studien innan premedicinering med sedativa läkemedel administrerats. De informerades 

om att deltagandet var frivilligt, att de när som helst under studiens gång kunde välja att 

avbryta deltagandet utan att ange skäl. Deltagarna informerades om att oavsett om de valde att 

delta eller inte skulle detta inte påverka deras vård. All data i denna studie kommer att 

behandlas så att inga namn eller uppgifter kan kopplas samman med någon person, ort eller 

vårdinrättning.  Forskningsetisk prövning har utförts och godkänts av forskningshuvudman 

Luleå tekniska universitet (Ltu), Institutionen för hälsovetenskap innan studien startades. 

Enkäterna har samlats in på separat plats och förvarats inlåsta när de inte använts för 

bearbetning. Under studietiden har endast vi och vår handledare haft tillgång till data 

materialet. Allt material kommer att förstöras då D-uppsatsen är färdig, godkänd och 

publicerad. 

 

Design 

Studien har skett med kvantitativ ansats. Detta för att beskriva och undersöka objektiva 

skillnader mellan grupperna samt mellan de olika variablerna.  

 

Dataanalys 

All insamlad data matades in i Statistical Package for Social Science (SPSS) version 19.  Den 

statistiska analysen utfördes med SPSS.  Mann Whitney U-test användes som ett icke 
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parametriskt test för ordinalskala med två oberoende grupper (Polit & Beck, 2004) för att 

analysera skillnad mellan grupperna i tubstorlek.  Spearmans test är en 

ordningsföljdskorrelation som används när ena eller båda variablerna är av ordinalskaletyp. 

Spearmans har använts där båda variablerna var av ordinalskala nivå för att finna om 

korrelation förelåg mellan dessa variabler. Kruskal-Wallis test användes som ett 

ickeparametriskt test mellan tre eller fler oberoende grupper på ordinalskalenivå (Polit & 

Beck, 2004). Signifikans nivån har satts till 5 %.  

 

Resultat 

Ett hundra deltagare tillfrågades och valde att delta i studien. Sju (7%) deltagare exkluderades 

då de hade halsont redan innan sövning. Av dessa var två kvinnor intuberade med ETT 6,5 

och de resterande fem kvinnorna med ETT 7,0. Urskiljande värden finns beskrivet i Tabell 1.  

 

Tabell 1. Patientkarakteristiska respirationsparametrar  

Bakgrundsdata ETT 6,5 ETT 7,0 

  n totalt = 48 n totalt = 45 
 

Ålder, m (SD) 49.5 (14.9) 46.6 (15.2) 

Längd, m (SD) 162.8 (6.4) 164.5 (5.5) 

Vikt, m (SD) md 67.0 (12.3) 66.5 71.5 (13.3) 67.5 

Kufftryck, m (SD) 25.3 (4.3) 25.5 (4.8) 

Luftvägstryck, m (SD) 16.3 (3.4) 15.4 (3.7) 

Minutvolym, m (SD) 5.3 (0.7) 5.6 (0.7) 

EtCO2, m (SD) 4.4 (0.3) 4.5 (0.3) 

Intubationslängd, m (SD), md 105.1 (39.9) 100.0 101.7 (32.2) 100.0 

Rökare, n (%) 7 (14.6) 5 (11.1) 

Xylocaingel på tub, n (%) 46 (95.8) 45 (100.0) 

Intubationsförsök, n (%) 1ggr 38 (79.2) 32 (71.1) 

Intubationsförsök, n (%) 2ggr 10 (20.8) 13 (28.9) 

Sondad, n (%) 22 (45.8) 19 (42.2) 
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En sammanställning av deltagarnas gradering av halsont efter skattning av den använda 

skalan visade följande. Av deltagarna som intuberats med ETT 6,5 hade 35.4 % halsont direkt 

postoperativt. För gruppen deltagare som intuberats med ETT 7,0 var siffran 48.9 %.  När 2-4 

timmar förflutit postoperativt hade fortfarande 33,3% av de som intuberats med ETT 6,5 

halsont.  För gruppen ETT 7.0 var siffran 46,7 % se Tabell 2. 

 

 

Tabell 2. Självskattat halsont direkt respektive 2-4 timmar efter operation  

 

Halsont 

Halsont direkt 

postop 

Halsont direkt 

postop 

Halsont 2-4 

timmar postop 

Halsont 2-4 

timmar postop 

  ETT 6,5 ETT 7,0 ETT 6,5 ETT 7,0 

  n totalt = 48 n totalt = 45 n totalt = 48 n totalt = 45 

Ingen smärta 

n (%) 31 (64.6) 23 (51.1) 32 (66.7) 24 (53.3) 

Lindrig smärta 

n (%) 10 (20.8) 10 (22.2) 12 (25.0) 11 (24.4) 

Måttlig smärta 

n (%) 3 (6.3) 3 (6.7) 0 (0.0) 3 (6.7) 

Uttalad smärta 

n (%) 0 (0.0) 2 (4.4) 0 (0.0) 0 (0.0)  

Internt bortfall 

n (%) 4 (8.3) 7 (15.6) 4 (8.3) 7 (15.6) 

 

 

Figur 1 samt Figur 2 beskriver fördelningen hos deltagarna för gradering av halsont enligt den 

4-gradiga skalan. 

 

 

 
 

Figur 1. Skattning av halsont direkt postoperativt. 
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Figur 2. Skattning av halsont 2-4 timmar postoperativt. 

 

 

Mann-Whitney U-Test visade ingen signifikant skillnad mellan tubens storlek och självskattat 

halsont direkt postoperativt (p= 0.286) eller skattat 2-4 timmar senare ( p= 0.262).  Resultatet 

visade ingen signifikant skillnad mellan antal intubationsförsök och självskattat halsont direkt 

postoperativt (p= 0.597) och halsont 2-4 h senare (p= 0.894). Spearmans rang korrelation 

visade på en svag negativ korrelation mellan intubationslängd och halsont direkt postoperativt 

spearman´s rho korrelations koefficient = -0.168. Detsamma gällde mellan intubationslängd 

och halsont 2-4 timmar senare, spearman´s rho korrelations koefficient = -0.119.  Med hjälp 

av Spearmans rangkorrelations test undersökte vi även korrelationen mellan luftvägstryck 

samt halsont direkt postoperativt, spearman´s rho korrelations koefficient = -0.130. 

Korrelationen mellan luftvägstryck och halsont 2-4 timmar postoperativt visade en mycket 

svag negativ korrelation spearman´s rho korrelations koefficient = -0.072. Medan mellan 

halsont direkt postoperativt och halsont 2-4 timmar var spearman´s rho korrelations 

koefficient = 0.804. Det betyder att det finns ett samband mellan skattad smärta direkt 

postoperativt och 2-4 timmar senare. Skattar man hög smärta direkt postoperativt är det troligt 

att man även skattar hög smärta 2-4 timmar senare.  Kruskal- Wallis test visade inget 

samband mellan halsont direkt postoperativt och antalet intubationsförsök (p= 0.597) eller 

mellan halsont 2-4 timmar senare och antalet intubationsförsök (p= 0.894).  
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Diskussion 

Resultatet visade att halsont förekom hos 35,4 % av deltagarna som intuberades med ETT 6,5 

däremot hade de som intuberades med ETT 7,0, 13,5% högre frekvens av halsont. I tidigare 

studier har postoperativt halsont varierat mellan 21-74% (Ebneshahidi & Mohseni, 2010; 

Canbay et al., 2008; Bennett, Isert & Cumming, 2000; Park et al., 2008; Maruyama et al., 

2004; Higgins, Chung & Mezei, 2002; Loeser, Bennett, Orr & Stanley, 1980; Christensen, 

Willemoes-Larsen, Lundby & Jakobsen, 1994). I flertalet tidigare studier (Mandøe, 

Nikloajsen, Lintrup, Jepsen & Mølgaard, 1992; Ebneshahidi & Mohseni, 2010; Loeser, 

Bennett, Orr & Stanley, 1980) har noterats att de kvinnliga deltagarna intuberats med ETT 

storlekar 7,0-8,0. Dessa grövre ETT kan vara en orsak till att halsont förekommit i mer än 60 

% hos de studerade.  

 

Samtliga deltagare i denna studie hade genomgått gynekologiska ingrepp och tillhörde ASA I-

II och var därmed en homogen grupp, vilket kan ses som en styrka. Detta till skillnad mot 

andra studier (Al-Quantani & Messahel, 2005; Mandøe, Nikloajsen, Lintrup, Jepsen & 

Mølgaard, 1992; Jaensson, Olowsson & Nilssson, 2010; Canbay et al., 2008) där deltagarna 

har genomgått olika typer av operationsingrepp, kirurgiska, öron/näsa/hals och gynekologiska 

ingrepp. Denna stora bredd försvårar bedömningen om halsont berott på smärta efter det 

operativa ingreppet eller ETT. I några av studierna (Canbay et. al., 2008; Al-Quantani & 

Messahel, 2005) har deltagarna genomgått kirurgi i halsregionen, för att förhindra att blod och 

sekret ska rinna ned i ventrikel har dessa deltagare fått erhålla näs eller svalgpack och dessa 

studier har troligtvis en lägre tillförlitlighet beroende på osäkerheten om halsont berott på 

svalgpack snarare än storleken på ETT. 

 

Resultatet i denna studie liksom i tidigare (Stoelting & Miller, 1994; Jaensson et al., 2010; 

Hamdan et al., 2007) visade minskad förekomst av halsont med tiden. Direkt postoperativt 

upplevde fler deltagare halsont samt mer uttalad smärta än efter några timmar och upp till ett 

dygn. De flesta av deltagarna i denna studie hade fått Xylocain gel 2% applicerat på ETT 

innan intubering. Detta utfördes i syfte att minska postoperativt halsont. Äldre samt nutida 

forskning visar ingen eller motsatt effekt av Xylocain gel användning (McHardy och Chung, 

1999; Maruyama et al., 2004; Sumathi, Shenoy, Ambareesha & Krishna, 2008). Resultatet 

visade att medelvärdet för det uppmätta luftvägstrycket var 16.3 /15.4 (ETT 6,5/7,0). Denna 
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minimala skillnad i luftvägstryck stämmer överens med Sonander och Nilsson (1979).  

Deltagarna i denna studie sövdes med inhalationsgasen Sevorane samt syrgas och luft. Det var 

ett medvetet val att utesluta lustgas då denna gas expanderar i luftfyllda hålrum (Combes et 

al., 2001). Resultatet visade att kufftryckets uppmätta medelvärde var 25.3/25.5 cm H2O (ETT 

6,5/7,0).  I djurstudier (Nordin, Lindholm & Wolgast, 1977) har det påvisas ischemi vid 

kufftyck högre än 30 cm H2O. Enligt Lin et al., (2010) är syftet med att blåsa upp 

endotrachealkuffen med luft att förhindra luftläckage. Då säkerställs ventilationens effekt och 

minskar risken för läckage av anestesiläkemedel. Allvarliga överuppblåsningar av kuffen ökar 

risken för svåra och till och med olycksbringande skador då blodflödet till mucosan i trachea 

minskar och kan ge ischemiska skador. Det är viktigt att det i den dagliga verksamheten sker 

en noggrann monitorering och övervakning av kufftrycket för att förhindra att dessa skador 

uppstår och därigenom minskas risken för halsont postoperativt. Enligt Lin et al., (2010) 

påvisades det att högt kufftryck och postoperativt halsont hade ett direkt samband.  

 

Deltagarna i denna studie som intuberades med ETT 6,5 krävde 79,2% endast ett 

intubationsförsök jämfört med 72,1% av de som intuberats med ETT 7,0. Detta 

överensstämmer med Koh et al., (1998) som visade att en smalare ETT ger en enklare 

nedsättning av tuben. Jämförelse av halsont mellan de olika grupperna i studien visade 

följande: hos de deltagare som intuberats med ETT 6,5 uppvisade 64,6 % inget halsont direkt 

postoperativt, i den andra gruppen hade 51.1 % ingen smärta. Deltagare med smalare diameter 

på endotrachealtuben upplevde mindre smärta. Även efter 2-4 timmar postoperativt hade fler i 

gruppen som intuberats med grövre diameter på ETT mer samt kraftigare skattad smärta. 

 

För att ytterligare förbättra omvårdnaden av patienten samt minska besvären av halsont 

postoperativt har studier visat på andra behandlingsalternativ. Tazeh-Kand, Eslami och 

Mohammadian (2010) att deltagarna som inhalerat steroidpreparat preoperativt upplevde 

betydligt mindre besvär av halsont. Fördelarna med att inhalera steroider är att medicinen 

levereras i mindre doser och under en kortare tid. Detta jämfört med om steroid gel på ETT 

används. Det har visat sig osannolikt att Fluticasone ® (kortisonpreparat) i enstaka doser 

skulle kunna ge några biverkningar. Liu et al., (2010) har studerat effekt av Benzydamine 

Hydrocloride. Det är ett icke-steroidealt läkemedel som finns receptfritt i Sverige (Zyx®). 

Om det ges preoperativt enligt Liu et al., (2010) innan endotracheal intubation, kan det 
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minska en lindrig till måttlig halssmärta postoperativt.  Ett liknande alternativ är Strepsilis® 

tabletter som har använts framgångsrikt vid orala inflammationer och smärtsamma ingrepp. 

Ebneshahidi och Mohseni (2010) visade att användning av Strepsilis® preoperativt minskade 

halsont postoperativt. De utvärderade upplevelsen av halsont direkt postoperativt samt 24 

timmar efter ingreppet. Smärtan graderades på en 4 gradig skala (0-3), i likhet med skalan i 

denna studie. 

 

Metoddiskussion 

Resultatet i denna studie visade ingen statistisk signifikans mellan tubens storlek och 

självskattat halsont direkt postoperativt eller skattat 2-4 timmar senare. Det kan förstås genom 

för få studiedeltagare, kanske ett större underlag av deltagare skulle förändra studiens resultat. 

Då skillnaden i diameter mellan ETT 6,5 och 7,0 är så liten kan det vara svårare att uppnå 

statistisk signifikans gentemot om skillnaden varit större. Den deskriptiva statistiken kan 

skönja en trend att deltagarna som intuberats med ETT 6,5 hade mindre och lindrigare besvär 

av halsont postoperativt. Användandet av den 4-gradigaskalan är en väl beprövad 

skattningsskala för att synliggöra patientens upplevelse av skattad halsont (Stout et al., 1987; 

Hisham, Roshilla, Armi & Aina, 2001; Jaensson et al., 2010). Skalan är vedertagen och väl 

beprövad det gör det möjligt att jämföra denna studies resultat mot andra studier, den är 

replikerbar. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) beskriver att med reliabilitet menas 

ofta också replikerbarhet. Internt bortfall vid skattning av halsont förekom hos 8,3% av 

deltagarna i gruppen ETT 6,5 och i 15,6% i ETT 7,0. Bortfallet var nästan dubbelt så stort i 

ETT 7,0. Då deltagarna i ETT 7,0 skattat sin smärta högre på skalan kanske ett mindre bortfall 

i denna grupp skulle kunna bidragit till större skillnad mellan grupperna och därmed förändrat 

studiens resultat. 

 

Konklusion 

Deltagarna som intuberades med ETT storlek 6,5 skattade mindre och lindrigare halsont, 

dessa variabler kunde dock inte uppnå den statistiska signifikansnivån. Inga väsentliga 

tryckskillnader i ventilationen kunde ses. Ett samband kunde ses mellan skattad smärta direkt 

postoperativt och 2-4 timmar senare. Det är av vikt att det sker en noggrann monitorering och 

övervakning av kufftrycket i den dagliga specifika omvårdnaden av den intuberade patienten. 
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Det för att förhindra att tryckskador på mucosan skall uppstå och därigenom minskas risken 

för halsont postoperativt. Specialistsjuksköterskor inom anestesi-och intensivvård bör 

uppmärksamma och åtgärda halsont efter endotracheal intubation som en del av 

omvårdnaden.  Patientens skattade smärta bör dokumenteras på omvårdnadsjournalen 

postoperativt med lämpligt skattningsinstrument. Både Strepsilis® och Zyx® skulle kunna 

vara ett komplement till att använda en smalare endotrachealtub för att minska postoperativa 

besvär med halsont. Läkemedlen är receptfria och förhållandevis billiga. Vidare forskning 

inom detta område behövs, då halsont efter endotracheal intubation är ett vanligt 

förekommande problem. Förslagsvis är att studera om en Strepsilis® eller Zyx® tablett innan 

intubation, tillsammans med en ETT 6,5 ytterligare kan minska frekvensen av postoperativt 

halsont hos kvinnor. Samt att göra en liknande studie som denna med fler deltagare. 
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   Bilaga 1 

Informationsbrev om planerad studie – till patientansvarig narkossjuksköterska 

 

Bakgrunden till denna studie är att vi vill studera förekomsten av halsont hos patienter 

postoperativt. I ett flertal studier påvisas stora besvär av halsont efter en endotracheal 

intubation. Frekvensen av halsont varierar mellan 45-53 %. Halsont är så vanligt att 

narkospersonal och patienter tänker på det som ett resultat av proceduren snarare än en 

komplikation av intuberingen. Kvinnor har mer besvär av halsont jämfört med männen. Om 

halsont förekommer hos patienterna så uppstår det direkt efter extubering, för att därefter avta 

24-72 timmar postoperativt. När narkospersonal medvetet använt en mindre endotrachealtub 

(nummer 6-7 mm) hos kvinnor, har de i flertalet studier sett en signifikant minskning av 

halsont postoperativt.  

 

Syftet med vår studie är att jämföra skillnaden av halsont hos kvinnor beroende på om 

intubation skett med en trachealtub storlek 6,5 eller 7 mm i diameter. Vi ska även undersöka 

om det finns några stora skillnader i respirations parametrar beroende på användandet av 

dessa. Vi ber er alltså att intubera patienten med endotrachealtuber av dessa storlekar 

beroende på anvisning (godkännande för detta har getts av verksamhetschef och medicinskt 

ansvarig läkare).  

 

Så här ska ni informera patienten: Vi vill att ni informerar om att det genomförs en studie och 

att den ska handla om halsont efter att ha varit intuberad. Ni ska därefter informera om att 

deltagande eller ej inte påverkar den vård som ges. Ni ska informera patienten om deltagande 

innan sedativa läkemedel givits. Därefter frågar ni om patienten vill delta i studien och att det 

är helt frivilligt och att denne kan avbryta sin medverkan när som helst. Det är viktigt att ni 

informerar alla patienter på exakt samma sätt. Sedan skriver ni ned om patienten vill delta 

eller inte i enkäten. Om svaret blir ja så fyller ni fortlöpande i formuläret. Denna enkät ska 

följa med i patientens journal pre-peri och postoperativt och det är del A+B som ska fyllas i 

av er (se enkät). Enkäten ska efter avslutad operation åter läggas i patientens pappersjournal 

och sedan följa med till den postoperativa uppvakningsavdelningen. När patienten vaknar upp 
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efter narkosen och är pratbar kommer sedan sjuksköterskan på uppvakningsavdelningen fråga 

patienten om förekomst av halsont och 2-4 timmar senare kommer denna fråga åter att ställas 

(del C). 

 

Vi som genomför denna studie går en fristående utbildning på Luleå tekniska universitet och 

arbetar även som specialistsjuksköterskor inom anestesi respektive intensivvård på Sunderby 

sjukhus. Vår studie kommer att sammanställas till en rapport (Omvårdnad D) som kommer att 

publiceras på universitetets hemsida (http://pure.ltu.se/portal/) under hösten 2011. Vi vill 

gärna dela med oss av den kunskap som framkommer och förhoppningen är att vi tillsammans 

ska förbättra omvårdnaden för våra patienter.  

 

Har du frågor om studien kontakta oss 

 

 

  

Cecilia Nyström   Linda Gustavsson  Åsa Engström Handledare 

Intensivvårdssjuksköterska  Narkossjuksköterska Universitetslektor 

Sunderby sjukhus       Sunderby sjukhus  Luleå tekniska universitet 

0920-282057                           0920-282422 0920-490000 (vx) 

cecnys-9@student.ltu.se        lingux-8@student.ltu.se   Asa.Engstrom@ltu.se  

http://pure.ltu.se/portal/
mailto:cecnys-9@student.ltu.se
mailto:lingux-8@student.ltu.se


 

                                                                                                         Bilaga 2 

Enkätundersökning som ifylles av patientansvarig sjuksköterska pre- peri och 

postoperativt: 
 

   Besvara frågorna med endast ett alternativ om inget annat anges. Sätt ett kryss i det 

svarsalternativ du vill markera. På de streckade raderna ska svar anges och utan 

övriga kommentarer 

 

A. Preoperativt: Studien gäller endast kvinnor 

 

1. Patienten har informerats om studien  Ja 

 Nej 

 

2. Patienten godkänner att delta Ja 

 Nej 

                                                                                        

        

3. Ålder  ………år 

                        

 

4. Längd:        ………cm 

 

 

5.  Vikt:       ………kg 

 

                  

6. Rökare:      Ja 

                    Nej 

                              

   

7. Halsbesvär före sövning: 
 

                   Ja  

  Nej 

 

8. Vad opereras patienten för idag: 
 

                                      Gynekologiskt 

                                      Ortopediskt 

 Öron op. 
 

 

 

9. Xylocain gel på trachealtub:  Ja 

   Nej 



                               

 

B. Perioperativt:           

       

10.  Trachealtubstorlek:  

                               6.5 

                      7.0 

 

11.  Angående intubationen: 
 

       a) Antal intubationsförsök: 

                        1 

                    2 

 

                       

12.  Kufftryck i endotrachealtub:………cmH2O 

 

Patienten ska normoventileras med EtCO2 mellan 4,5-6,5 

kPa. Ventilations mode- Volymkontroll 

 

13.  Ange värden efter dessa parametrar:  

 

            a) Luftvägstryck/peep:…….. 

 

      b) Minutvolym:   ……… 

 

     c) EtCO2 ……… 

 

 d) RF ……… 

 

14. Hur länge var patienten intuberad:  

                                     

                                        ……… minuter 

 

15. Ange anestesiläkemedel: 

 

Induktion:   Pentothal  O2/ luft 

  Propofol  O2 /N2O 

  Fentanyl  

  Ultiva 

  Rapifen  

 

Muskelrelax:  Esmeron 

  Celocurin 

  Mivacron 



                               

 

Underhåll:  Sevorane 

  Propofol 

  Ultiva 

 

16. Sondad perop:   Ja 

  Nej 

 

 

C. Postoperativt:  
 

Sjuksköterskan på postoperativ enhet/uppvakningsavdelning ställer frågorna när patienten är 

talbar och innan avfärd till vårdavdelning, halsont ska graderas enligt följande skala:  
 
 

 

Enligt graderingskala: 0= inte alls (ingen smärta alls) 

                                         1= lindrig smärta (mindre allvarlig än vid en förkylning) 

                                         2= måttlig smärta (liknande som vid en förkylning) 

                                         3= uttalad smärta (värre eller mer allvarlig än vid en förkylning) 

 

 

17. Förekomst av halsont när patienten är pratbar enligt graderingsskala 0-3:………  

        

 

18. Förekomst av halsont 2-4h efter extubation enligt graderingsskala 0-3:……… 

        

               

Ifyllt formulär läggs i iordningsställd mapp (på skrivbordsdisken) på 

pop/uva 

 
 

Vi som utför denna D-uppsats är specialistsjuksköterskor vid narkosavdelning respektive   

intensivvårdsavdelning på Sunderby sjukhus där patienten har opererats och vårdats.   

Rapporten kommer att publiceras under hösten 2011 och finnas tillgänglig på Luleå  

tekniska universitets hemsida via länken: (http://pure.ltu.se/portal/) 
 
 

Har ni frågor angående denna studie kontakta då oss 
 

Cecilia Nyström  Linda Gustavsson  Åsa Engström Handledare 

Intensivvårdssjuksköterska Narkossjuksköterska Universitetslektor 

Sunderby sjukhus       Sunderby sjukhus Luleå tekniska universitet 

0920-282057                          0920-282422 0920-490000 (vx) 

cecnys-9@student.ltu.se    lingux-8@student.ltu.se Asa.Engstrom@ltu.se 
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