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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Intraoperativ awareness är en allvarlig komplikation för drabbad patient. 

Intraoperativ awareness definieras utifrån medvetenhet och uttryckliga minnen om kirurgiska 

händelser under generell anestesi. Det finns idag möjlighet att övervaka patientens sömndjup, 

dock har ingen metod visat sig vara enhetligt tillförlitlig eller säkrare än den andra.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva vilka förebyggande åtgärder anestesisjuksköterskan 

kan vidta intraoperativt för att minimera risken för awareness. 

Metod: Studien utfördes som en litteraturstudie. Det genomfördes en systematisk 

litteratursökning i databaserna CINAHL, MEDLINE samt via en Google sökning. Totalt 

inkluderades nio randomiserade studier efter kvalitetsgranskning. 

Resultat: Det framkom fem intraoperativa åtgärder som anestesisjuksköterskan kan vidta för 

att öka möjligheten till ett adekvat sömndjup och därmed minska risken till uppkomst av 

awareness. Risken för att patienten upplever awareness minskar vid användning av Bispectral 

Index (BIS), Minimal alveolar concentration (MAC) samt Train-Of-Four (TOF). Att vara 

uppmärksam och agera efter kunskap om kliniska vitalparametrar, utrustningens inställningar 

samt läkemedelsadministrering är andra intraoperativa åtgärder att vidta för att minska risken 

för awareness. 

Slutsats: Awareness under generell anestesi är en obehaglig upplevelse som kan påverka 

patientens psykiska välmående för resten av livet. En av de främsta riskfaktorerna är 

underdosering av anestesiläkemedel vilket bidrar till ett sömndjup som inte är adekvat. Därför 

är ett multimodalt administrationssätt av läkemedel, kunskap om kliniska vitalparametrar, 

användandet av TOF, MAC och BIS samt inställningen cp50 åtgärder att vidta för att öka 

patientsäkerheten och därmed minska risken för awareness. När anestesisjuksköterskan har 

möjlighet att vidta flera åtgärder samtidigt under den intraoperativa processen minskar risken 

till uppkomst av awareness. 

 

Nyckelord: Awareness, intraoperativ awareness, intraoperativ vård, övervakning 
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ABSTRACT 

Background: Intraoperative awareness is a serious complication perioperative for patients. 

Intraoperative awareness is defined on the basis of awareness and explicit memories of 

surgical events under general anesthesia. There is today opportunity to monitor the patient's 

depth of sleep, however has no method proven to be uniformly reliable. 

Purpose: The aim of the study was to describe which preventive measures the anesthetist 

nurse can take intraoperatively to minimize the risk of awareness. 

Methods: The study was conducted as a literature study. A systematic literature search was 

carried out in the CINAHL, MEDLINE databases and through a Google search. A total of 

nine randomized studies were included following quality assurance. 

Results: There were five intraoperative measures the anesthetist nurse can do to increase the 

possibility of adequate sleep depth and thus reduce the risk of emergence of awareness. The 

included studies show that the risk of the patient experiencing awareness decreases when 

using Bispectral Index (BIS), Minimal alveolar concentration (MAC) and Train-Of-Four 

(TOF). To have knowledge and act accordingly of clinical vital parameters, the settings of the 

device and drug administration are other measures to take intraoperatively to reduce the risk 

of awareness. 

Conclusion: Awareness under general anesthesia is an unpleasant experience that can affect 

the patient's mental well-being for the rest of life. One of the main risk factors is 

underestimation of anesthetic drug which contributes to an insufficient depth of sleep. 

Therefore a multimodal mode of administration of drugs, knowledge of clinical vital 

parameters, the use of TOF, MAC, BIS and the setting of cp50 measures to take to reduce the 

risk of awareness and thus increase patient safety. When anesthetist nurse has the opportunity 

to take several measures simultaneously during the intraoperative process the risk of 

emergence of awareness decreases. 

 

Keywords: Awareness, intraoperative awareness, intraoperative care, monitoring 
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INLEDNING 

Anestesisjuksköterskan skall arbeta preventivt för en god perioperativ omvårdnad där 

intraoperativa komplikationer skall förebyggas. Det beskrivs i Nilsson & Jaensson (2016) 

studie hur anestesisjuksköterskan skall arbeta för att uppnå målen. Att ge patienten en så god 

postoperativ återhämtning som möjligt är en viktig milstolpe vid den pre- och intraoperativa 

omvårdnaden (Riksförbundet för anestesi och intensivvård [AnIva] & 

Svensksjuksköterskeförening [SSF], 2012). Anestesin skall vara patientsäker där ett adekvat 

sömndjup och smärtlindring ska garanteras med en kort postoperativ återhämtningstid. I 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) står det att vårdpersonal ska arbeta utifrån vetenskap 

och beprövad erfarenhet där patienten skall få ett kompetent och omsorgsfullt 

omhändertagande. Så långt som det är möjligt ska vården utformas samt ges i samråd och 

samförstånd med patienten. 

Awareness definieras utifrån att patienten är medveten om sin situation utan möjlighet till 

förmåga att uttrycka sig under kirurgiska händelser under generell anestesi. Kotsovolis & 

Komninos (2009) berättar i sin artikel att patienter som har erfarenhet av intraoperativ 

awareness beskriver smärta, ångest och oförmågan att reagera på grund av muskelförlamning. 

En viktig del i den intraoperativa processen är att anestesisjuksköterskan arbetar förebyggande 

mot awareness där det centrala är ett adekvat sömndjup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

BAKGRUND 

Awareness 

Fenomenet av intraoperativ awareness under anestesi har förekommit under en längre tid. 

Muskelrelaxantia introducerades på 1940-talet och läkemedlet gjorde att patienterna blev 

muskelslappa och inte hade möjlighet att röra- eller på något sätt förmedla sig under 

operation. Det gjorde de svårare för anestesisjuksköterskor att veta om patienten hade ett 

adekvat sömndjup relaterat till att rörelser är tydliga riktmärken på att anestesin behöver 

fördjupas (Halldin & Lindahl, 2011). Antalet fall av intraoperativ awareness är i dagsläget 

cirka 1–2:1000 utifrån de fall som verifierats och rapporterats (Mashour et al, 2010). 

Incidensen varierar beroende på patientpopulation och metodik som används för att studera 

tillståndet. Det finns en möjlig brist i identifieringen av patienter som upplever awareness då 

alla inte uppger sina erfarenheter kring fenomenet på grund av rädsla och vantro (Mashour, 

Orser & Avidan, 2011). Omkring var 10:e patient som upplevt awareness bedöms utveckla 

uttalande eller långdragna problem där stöd av psykolog eller psykiatriker behövs i 

efterförloppet (Eintrei, Enlund, Gupta & Åkeson, 2016). 

 

Intraoperative awareness är en mycket allvarlig incident för både anestesipersonal och 

patienten (Kotsovolis & Komninos, 2009). Intraoperativ awareness definieras utifrån 

medvetenhet och uttryckliga minnen om kirurgiska händelser under generell anestesi. 

Benämningen awareness är ett fenomen som innebär att patienten oavsiktligt varit vaken 

peroperativt och medveten om sin situation. Tillstånden kan förekomma vid all form av 

kirurgi under generell anestesi (Halldin & Lindahl, 2011). Risken är störst vid induktion och 

intubation, i början på kirurgin samt under uppvakningsprocessen (Diehl & Sanders, 2014).   

 

Medvetenheten innebär en uppfattning om vem man är och vad man upplever. Perioperativt 

innebär tillståndet att patienten ligger mellan vakenhet och sömn. Grad av upplevd verklighet 

kan variera mellan minne, fantasi, dröm eller verklighet (Mashour, Orser & Avidan, 2011).  

 

Valt vetenskapligt begrepp, minne, delas in i implicita (omedvetna) och explicita (medvetna) 

subtyper. Ett implicit minne resulterar i snabbare reaktionstider som svar på ett tidigare 

presenterat stimuli vilket ger en förbättrad motorisk skicklighet. Ett exempel är att 

cykelförmågan successivt förbättras med tiden. Det beror på att hjärnan kommer ihåg ett 

tidigare välbekant stimuli och när det återigen presenteras minns hjärnan hur, när och vad som 

skedde sist. Vid implicit awareness finns upplevelsen i det undermedvetna. Explicit minne, 

även kallat ett episodiskt minne, är det långsiktiga minnet och handlar till största del om 

personliga händelser i samband med exempelvis en specifik plats och/eller sammanhang. Har 

patienten explicit awareness kan denne direkt berätta om sina upplevelser efter operation. De 

flesta studier av intraoperativ awareness beskriver explicit minne (Mashour, Orser & Avidan, 

2011). 

 

Riskfaktorer 

En ökad risk för intraoperativ awareness har hänförts till patientrelaterade och kirurgiska 

faktorer. Det finns riskfaktorer till ökad förekomst av awareness som är indelade i tre olika 

grupper. Den första gruppen innefattar patienter som har nedsatt hjärtkapacitet, skall genomgå 

ett kejsarsnitt eller har hypovolemi. Den patientgruppen kräver lägre doser av 

anestesiläkemedel och därmed ett ytligare sömndjup än normalt då anestesin utgör en risk för 

cirkulationen. Till grupp nummer två tillhör unga patienter, tobaksrökare och alkohol- eller 

drogmissbrukare som vanligtvis riskerar att bli underdoserade. Det på grund av att en höge 

dos anestetika krävs för att uppnå ett adekvat sömndjup relaterat till en eventuellt utvecklad 
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resistens. Fel på teknisk apparatur samt felaktig administrering av läkemedel tillhör den tredje 

gruppen (Ghoneim 2009).  

 

Intraoperativ övervakning av sömndjupet är viktigt för att förebygga awareness. Patienter med 

erfarenhet av intraoperativ awareness beskriver det som det värsta de någonsin har upplevt. 

Smärta, ångest och oförmåga att reagera på grund av muskelförlamning leder ofta till 

posttraumatiskstresssyndrom (PTSD) som kräver behandling och psykiatriskstöd (Kotsovolis 

& Komninos, 2009). Idag finns det möjligheter till att övervaka patientens sömndjup. 

Elektroencefalografiska (EEG) tekniker finns tillgängliga för att upptäcka och förebygga 

intraoperativ medvetenhet, dock har ingen metod visat sig vara enhetligt tillförlitlig (Mashour, 

Orser & Avidan, 2011, Palanca, Mashour, & Avidan, 2009). Genom användning av EEG 

minskar risken för överdosering av anestesiläkemedel och uppkomsten av biverkningar 

(Palanca, Mashour, & Avidan, 2009). Idag kan man även identifiera förekomsten av 

awareness genom standardiserade intervjuer och neuropsykologiska tester postoperativt 

(Bischoff & Rundshagen, 2011). 

 

PROBLEMFORMULERING  

Tanken på att vara oavsiktligt vaken under anestesi är en vanlig bakomliggande orsak till att 

patienter upplever rädsla inför operation. Det kan vara svårt för anestesipersonal att upptäcka 

om patienten är oavsiktligt vaken eller inte och tillståndet är en fruktad komplikation för både 

patient och anestesisjuksköterska. Awareness anses potentiellt vara traumatiserande och 

patient som är utsatt kan få biverkningar samt svåra psykiska åkommor som kräver lång 

behandling. Författarna till litteraturstudien anser att det är av stor vikt att 

anestesisjuksköterskor har en medvetenhet och en fördjupad kunskap om ämnet då awareness 

är ett verkligt hot mot patientens välbefinnande. Idag finns det inte någon metod som visat sig 

vara enhetligt tillförlitlig. Det gör det viktigt att veta vilka olika förebyggande intraoperativa 

åtgärder som kan vidtas för att minska riskerna till att tillståndet uppstår.  

 

SYFTE  

Syftet med studien var att beskriva vilka förebyggande åtgärder anestesisjuksköterskan kan 

vidta intraoperativt för att minimera risken för awareness. 

 

METOD 

Design 

En litteraturstudie med systematisk sökning genomfördes (Polit & Beck, 2017). 

 

Datainsamling  

Artiklarna valdes ut genom en systematisk sökning i databaserna MEDLINE och CINAHL. 

För att identifiera relevanta sökord användes Flemmings struktur (tabell 1) (Willman, Stoltz & 

Bathtsevani, 2006). 

 

Tabell 1. Flemmings struktur 1998 (Willman et al., 2006). 

Population Åtgärd Åtgärd Resultat 

Patienter under 

generell anestesi 

Intraoperativt Övervakning Förebyggande åtgärder mot 

intraoperativ awareness 
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Sökningarna genomfördes med hjälp av sökord och nyckelbegrepp som identifierats efter 

Flemmings struktur (Willman et al., 2006). Sökningarna som gjordes innehöll både 

fritextsökning och sökning med ämnesord (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Sökordsöversikt 

Sökblock 1 

Kombineras med OR 

Sökblock 2 

Kombineras med OR 

Sökblock 3 

Kombineras med OR 

Intraoperative care Intraoperative 

awareness 

Intraoperative monitoring 

Intraoperative 

complications 

Awareness Consciousness monitors 

Perioperative Care 
 

Monitoring, Physiologic 

  
Evoked Potentials, auditory, brain 

stem 

  
Polysomnography 

  
Pharmacology (söks med *) 

*Slutligen kombinerades samtliga sökblock med AND. 

Fritextsökning letar efter litteratur som innefattar just de orden och ämnesord beskrivs som 

etiketter för de artiklar som finns i databasen och baseras på artiklarnas huvudsakliga innehåll. 

Inom omvårdnadsforskningen benämns ämnesorden för MeSH-termer (Medical Subject 

Headings) i medline samt CINAHL headings i CINAHL. Följande MeSH-termer och 

CINAHL headings användes: Intraoperative care, Intraoperative awareness och Intraoperative 

monitoring. Sökorden kombinerades med hjälp av de Booleska sökoperatorerna OR och 

AND. Sökoperanden OR användes när de meningsbärande orden tillsammans med respektive 

synonymer i vardera sökblock skulle kombineras. Slutligen användes AND när de olika 

sökblocken skulle kopplas samman (Polit & Beck, 2017). Det gjordes två sökningar i 

respektive databas för att validera sökningarna och för att få fram ett större antal artiklar. 

Avgränsning av sökningarna gjordes i Medline med: English language, och publicerade de 10 

senaste åren. Dock ändrades det till de senaste 15 åren för att få fram ett högre antal artiklar. I 

CINAHL gjordes avgränsningar med: English Language, Peerreviewed, All adult och skulle 

vara publicerade de senaste 10 åren (se bilaga 1). Inklusionskriterier: vuxna patienter som 

genomgått generell anestesi. Exklusionskriterier: Studier som endast var gjorda på barn (0–17 

år), artiklar som beskrev patienters upplevelse av awareness eller fokuserade på riskfaktorer 

till awareness. Utöver sökningarna i databaserna gjordes en fritextsökning på Google med 

sökorden: intraoperative, monitoring och awareness. Det gjordes också en sökning i Pubmed 

med sökblocken som användes i MEDLINE och CINAHL, dock gav det inga ytterligare 

artiklar. I MEDLINE hittades 71 artiklar, i CINAHL 169 artiklar samt från fritextsökningen 

på Google hittades två artiklar (bilaga 1). 
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Urval 

Studierna som framkom bedömdes i 3 steg. Under steg 1 lästes artiklarnas rubriker och de 

som tycktes svara på litteraturstudiens syfte gick vidare till nästa steg (n=96 + 2 från Google). 

Under steg 2 lästes artiklarnas abstrakt för att avgöra om de fortfarande ansågs ha relevans till 

att inkluderas i studien (n=19 + 2 från Google). Slutligen valdes de artiklar ut som 

observerade vilka intraoperativa åtgärder som kunde vidtas för att minska risken till 

uppkomsten av awareness (Figur 1). 
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Figur 1. Flödesschema för urval av studier 
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Kvalitetsgranskning 

För att bedöma den vetenskapliga kvalitén granskades slutligen de artiklar som kvarstod (n=9) 

med hjälp av “Granskningsmall för kvantitativa studier utan kontrollgrupp” 

samt  “Granskningsmall för randomiserade kontrollerade studier” (Örebro universitet, 2015). 

Granskningsmallarna har påståenden som besvaras med ja/nej/oklart/ej tillämpligt. De studier 

som hade mindre än 50% ja ansågs vara av låg kvalité medans de som hade mellan 50–75% 

ansågs vara av medel kvalité. De studier som bedömdes ha hög kvalité skulle ha >75% ja. 

Studierna som bedömdes ha hög och medel vetenskaplig kvalitet inkluderades, ingen artikel 

exkluderades på grund av låg vetenskaplig kvalité. Slutligen valdes 7 artiklar av hög kvalité 

samt 2 artikel av medelkvalité ut till att ingå i studien (se bilaga 2).  

 

Analys 

Nio vetenskapliga artiklar inkluderades i litteraturstudien där samtliga uppnådde ett 

hög/medelbetyg i kvalitetsgranskningen. Genom ett strukturerat och systematiskt 

tillvägagångssätt organiserades, kategoriseras och sammanställdes insamlad data efter att 

artiklarna lästs ett flertal gånger. Författarna sammanfattade artiklarna tillsammans för att få 

en ökad förståelse för artiklars helhet. För att få en bra överskådlighet av inkluderade artiklar 

skapades det artikelmatriser (bilaga 3), som sammanfattar varje artikels essens. Artiklarnas 

text översattes till svenska så ordagrant som möjligt för att undvika feltolkningar.  Resultat- 

och metoddel i artiklarna som var relevant data för litteraturstudiens syfte extraherades med 

hjälp av en överstrykningspenna och placerades i ett diagram. Då artiklarna observerade olika 

åtgärder att vidta för att minska riskerna till att awareness uppstår valdes det att skapa en 

tabell där det blev lättare att placera innehållet i kategorier efter likheter och skillnader. 

Slutligen sammanställdes resultatet i ett Word dokument. Data från artiklarnas resultat valdes 

att presenteras i både löpande text och i tabeller för att ge en tydlig bild av resultatet.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Samtliga artiklar som inkluderades genomgick en kvalitetsgranskning. Studier med en låg 

vetenskaplig kvalitet var planerat att exkluderas för att inte litteraturstudiens trovärdighet 

skulle påverkas negativt. Det är viktigt att deltagarna har behandlats enligt etiska grunder och 

skyddats mot skada och inte utnyttjats har samtliga studier som ingår i litteraturstudiens 

resultat ett etiskt godkännande från en etisk kommitté. ”Lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor” (SFS 2003:460) som fokuserar på att bevara deltagarnas integritet och 

respekt för människovärdet (Svensk Författningssamling (SFS). Att tolka artiklarnas resultat 

rätt har under studien varit primärt. Då litteraturstudien har grundats på kvantitativa studier 

har det inte funnits utrymme till att tyda data subjektivt (Polit & Beck, 2017).  All insamlad 

data från artiklarna redovisas på ett korrekt och opartiskt sätt. 

 

RESULTAT 

De 9 vetenskapliga artiklarna som inkluderades i studien genomfördes i sju olika länder. USA 

(n=4), England (n=3), Kina (n=2), Saudi Arabien (n=1), Tyskland (n=1), Danmark (n=1) samt 

Italien (n=1). I studien ingick sammanlagt 74 449 deltagare. Alla inkluderade studier gjordes 

på patienter som genomgick kirurgiska ingrepp. Vilken typ av kirurgi, anestesimetod, 

population samt könsfördelningen skildes åt mellan studierna (tabell 4). I studierna mättes 

awareness genom postoperativa intervjuer via en intervjuguide med öppna svarsalternativ. 

Intervjudagar samt antal intervjuer per deltagare skilde sig mellan de olika studierna. 

Gemensamt var att samtliga inkluderade deltagare blev intervjuade mer än en gång.  

 

 

https://lms.oru.se/bbcswebdav/pid-473603-dt-content-rid-4493574_1/xid-4493574_1
https://lms.oru.se/bbcswebdav/pid-473603-dt-content-rid-4493575_1/xid-4493575_1
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Tabell 4 = Artikelöversikt över demografiskt data. Typ av operation, population, kön, ålder, anestesimetod, intraoperativ övervakning, och tidpunkt för datainsamling i de 

inkluderade studierna. 

Författare  Typ av operation Population Kön 

K/M (%) 

Ålder Anestesimetod Intraoperativ övervakning Tidpunk för 

datainsamling 

Avidan et al, 2008 Inte specificerat n= 1941 902 (46) / 

1039 (54) 

>18år GAS MAC, BIS 050901- 061001 

Avidan et al, 2011 Elektiv kirurgi n= 5413 2113 (39) / 

3300 (61) 

>17år Generell anestesi BIS, MAC 080501-100501 

Cascella et al, 

2016 

Canceroperationer n= 20593 12673 (62) / 

 7920 (38) 

vuxna GAS, propofol BIS, TOF 070101-131201 

Groesdonk et al, 

2010 

Hjärtkirurgi n= 514 166 (32) / 

348(68) 

>18år Generell anestesi, 

premedicinering 

MAC, BIS 070701-080301 

Mashour et al, 

2009 

Kirurgi  n= 15091 7892 (52) / 

7199 (48) 

>18år Generell anestesi MAC, “cp50” 

  

070201-080101 

Messahel & 

Gregorio, 2007 

 

Inte specificerat  n= 2328 1089 (47) / 

1239 (53) 

>14år Generell anestesi BIS, MAC, TOF, HR, BT, ETCO2, 

pupiller och hudstatus. 

031101-061031 

Thomsen et al, 

2015 

 

Inte specificerat n= 70 38 (54) / 

32 (46) 

>18år Generell anestesi TOF 040101-120501 

Zhang et al, 2011 Inte specificerat  n= 2919 Inte redovisat >18år TIVA BIS Ej presenterat 

Wang et al, 2017 Elektiv kirurgi n= 2532   

 

1067 (42) / 

1465 (57) 

18–80 år GAS ET, MAC, BIS, EEG, hjärtfrekvens  Ej presenterat 

Förkortningar: MAC: Minimal alveolar concentration, BIS: Bispectral Index, TOF: Train-Of-Four, TIVA cp50: Koncentrationen av propofol som behövs för att 50% av 

patienterna ska ligga stilla vid kirurgisk hudincision, EEG: Elektroencefalografi. 
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Att erhålla patienten ett adekvat sömndjup minskar risken till uppkomst av awareness. I 

resultatet framkom det att Bispectral Index, Minimal alveolar concentration, Train-Of-Four, 

Intraoperativ läkemedelsadministrering samt Utrustningsinställning för infusionspumpar är 

intraoperativa åtgärder som kan vidtas för att minska risken till awareness (Tabell 5).  

 

Bispectral Index 

Det påvisades i sex av studierna att risken till awareness minskade vid användandet av BIS 

(Zhang et al, 2011; Groesdonk et al, 2010; Messahel & Gregorio, 2007; Wang et al, 2017; 

Avidan et al, 2011; Cascella et al, 2016). En studie visade att uppkomsten av awareness 

reducerades från 0,65 % till 0,14 % vid användandet av BIS, vilket var den största och 

tydligaste minskningen (Zhang et al, 2011).  

Att förhålla sig till ett BIS-värde under 60 är en bra indikation för en god anestesi och 

minskad risk till uppkomst av awareness. BIS-värdet bör ligga inom intervallet 40–60 för att 

säkerställa ett adekvat sömndjup vid kirurgisk hudincision (Avidan et al, 2011; Zhang et al, 

2011; Groesdonk et al, 2010).  För att säkerställa att patienten inte är för ytligt sövd 

förespråkar studien av Messahel & Gregorio (2007) värden mellan 50–55. Ett värde över 60 

visar på en signifikant ökad risk för awareness (Zhang et al, 2011; Avidan et al, 2011; 

Groesdonk et al, 2010).  

Samtliga deltagare som upplevde awareness hade i en studie återkommande takykardi genom 

hela operationen. Det fanns risk till att BIS kunde uppvisa fel mätvärden, exempelvis så 

påverkades kontakten negativt av fuktig- eller kall hud, och därför skall kliniska 

vitalparametrar som hjärtfrekvens, blodtryck, ET-koldioxid, pupiller samt hudstatus 

kontinuerligt bevakas parallellt med BIS (Cascella et al, 2016). Det för att säkra ett adekvat 

sömdjup så långt som det är möjligt och därmed inte riskera en patient som är på väg att bli 

för ytligt sövd. Möjligheterna till att i god tid finna tecken till awareness ökade och därigenom 

kunna åtgärder vidtas så snabbt som möjligt (Messahel & Gregorio, 2007; Wang et al, 2017; 

Cascella, 2016). 

Minimal alveolar concentration 

Det rekommenderas att använda MAC vid gasanestesi för att minska risken för awareness 

(Avidan et al, 2008; Groesdonk et al, 2010; Avidan et al, 2011; Wang et al, 2017; Caseclla et 

al, 2016). Genom att hålla ett MAC-värde över 0,7 % reducerades risken till att patienten 

skulle uppleva awareness (Avidan et al. 2008). I en annan studie påvisades det att enstaka 

patienter som vid några tillfällen under operationen hade ett MAC-värdet under 0,7 % 

upplevde awareness (Avidan et al, 2011). Det konstaterades i studien av Wang et al. (2017)  

att MAC mellan 0,7–1,3 % signifikant minskar uppkomsten av awareness. I studien av 

Groesdonk et al. (2010) upplevde ingen av de 492 deltagare awareness genom att förhålla sig 

till mellan MAC 0,8–1,1 %. 

Train-Of-Four 

Risken för awareness minskades vid användning av TOF. Vid administrering av 

muskelrelaxantia ska patienten alltid erhålla en neuromuskulär övervakning. TOF är en 

övervakningsutrustning som fungerar genom att ge fyra signaler till ulnaris-nerven för att 

därefter mäta muskelsvaret. Slutligen uppskattas det hur mycket av muskelrelaxantiat som är 

kvar i nervsynapsen relaterat till musklerna förmåga att kontrahera och svara på 

strömsignalerna. Patienten ska ha ett TOF-värde >90% innan extubation för att undvika att 

patienten vaknar och fortfarande är muskelrelaxerad. Awareness kunde upplevas på grund av 

att patienten var vaken och medveten om sin situation utan att kunna förmedla sig (Cascella et 

al, 2016; Thomsen et al, 2015; Messahel & Gregorio, 2007). 
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Intraoperativ läkemedelsadministrering 

Intraoperativ läkemedelsadministrering kunde minska risken till uppkomst av awareness om 

multimodal administrering av läkemedel gavs enligt följande: Inför induktion- Midazolam 

samt Ultiva, induktion- Propofol, intubation- Rocuronium samt underhåll av narkos- 

Sevofluran. Cirkulatorisk instabilitet behandlades med vasopresorer 

(Efedrin/Fenylefrin/Noradrenalin) istället för att justera anestesidoser. Genom att använda en 

multimodal administrering av läkemedel minskar risken för awareness (Groesdonk et al, 

2010). 

Utrustningsinställning för infusionspumpar 

En riktlinje för att mäta sömndjupet vid användandet av TIVA var att förhålla sig till 

inställningen cp50 på infusionspumparna. Mashour et al. (2009) rekommenderar att utgå från 

inställningen och värdet cp50 då 50% av exponerade individer inte uppvisade avvärjningssvar 

på kirurgisk hudincision samt saknade autonoma reaktioner. Inställningen på 

infusionspumpen minskar risken för att awareness skall uppstå relaterat till en för ytligt sövd 

patient.
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Tabell 5 Resultatöversikt- intraoperativa åtgärder för att förebygga uppkomsten av awareness 

Författare Anestesimetod Intraoperativa åtgärder Deltagare (n) Awareness (n) 

Avidan et al, 2008 GAS BIS (40–60) 

MAC (0,7–1,3) 

967 

974 

2 

2 

Avidan et al, 2011 Generell anestesi BIS 

MAC 

2861 

2852 

7 

2 

Cascella et al, 2016 Generell anestesi/djup sedering 

 

Inhalationsanestesi 

BIS 

TOF 

MAC 

137 

357 

15354 

0 

0 

2 

Groesdonk et al, 2010 Generell anestesi BIS (40–60) 

Multimodal läkemedelsadministration 

MAC (0,8–1,1) 

Vasopressorer, ej justera anestesidoser 

492 0 

Mashour et al, 2009 Inhalationsanestesi 

TIVA 

MAC 

Cp50 

14836 

259 

12 

0 

Messahel & Gregorio, 2007 Inhalationsanestesi BIS (50–55) 

MAC 

Vitalaparametrar 

2328 2 

Thomsen et al, 2015 

 

TIVA, Gas, Muskelrelaxantia TOF 

 

TOF 7/35 

TOF 27/35 

35 

0 

Zhang et al, 2008 TIVA BIS (40–60) 2919 4 

Wang et al, 2017 Generell anestesi MAC (0,7–1,3) 1219 2 

Förkortningar: MAC: Minimal alveolar concentration, BIS: Bispectral Index, TOF: Train-Of-Four, TIVA cp50: Koncentrationen av propofol som behövs för att 50% av 

patienterna ska ligga stilla vid kirurgisk hudincision, EEG: Elektroencefalografi.
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Sammanfattning  

Det finns idag övervakningsutrustning att använda sig av för att mäta sömndjupet och därmed 

minska risken till awareness. Samtliga inkluderade studier visar att risken för att patienten 

upplever awareness minskar vid användning av övervakningsutrustning som BIS, MAC och 

TOF. Att vara uppmärksam och agera efter kunskap om kliniska vitalparametrar, 

utrustningens inställningar samt läkemedelsadministrering är andra intraoperativa åtgärder att 

vidta för att minska risken för awareness. 

 

Evidensgrad 

Litteraturstudiens evidensgrad uppskattas av författarna ha medel vetenskaplig grund relaterat 

till det mindre antalet inkluderade artiklar. Evidensgraden är bedömd med stöd av SBU:s 

[Statens beredning för medicinsk och social utvärdering] handbok (2014). I samtliga 

inkluderade artiklar är studierna randomiserade- eller kontrollerade vilket gör att det finns en 

lägre risk för systematiska fel (SBU, 2014). Efter kvalitetsgranskning bedömdes inkluderade 

artiklar ha hög (n=7) samt medel (n=2) vetenskaplig kvalité. I samtliga artiklar är 

populationen som undersöks stor och totalt är det 74 449 stycken deltagare i litteraturstudien 

vilket stärker trovärdigheten och därmed evidensgraden (Polite och Beck, 2017).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med en litteraturstudie är att sammanställa den relevanta evidens som finns tillgänglig 

kring valt ämne (Polit & Beck, 2017). Litteratursökningarna som gjordes var systematiska och 

visade det resultat som vid söktillfälle fanns tillgängligt. Sökningarna som gjordes var inte för 

att gynna studiens resultat utan för att fånga upp artiklar som svarade på studiens syfte.   

 

Till en början gjordes endast litteratursökningar i databaserna CINAHL och MEDLINE då de 

ansågs vara mest aktuella. På grund av det låga antalet relevanta artiklar valdes det även att 

göra en ytterligare sökning i PUBMED. Det på grund av att de inte gav några nya resultat 

utan artiklarna som hittades var redan inkluderade i studien eller review artiklar. Vid 

sökningarna användes MH/minor subject heading i CINAHL och MeSH i MEDLINE. Genom 

att använda sig utav headings eller MeSH blir sökningen mer systematisk och fångar upp 

relevanta studier inom ämnet (Polit & Beck, 2017). Booleska termen AND användes för att 

kombinera sökorden samt den booleska termen OR för att kombinera synonymerna vilket gav 

en mer specifik sökning. Det gjordes två sökningar i respektive databas då sökning nummer 

ett blev för snäv och därmed gav ett för litet antal artiklar. Slutligen gjordes en sökning via 

Google i förhoppning om att kunna få fram fler artiklar. Det resulterade i att ytterligare två 

artiklar kunde inkluderas.  

 

För att få fram relevanta artiklar till litteratursammanställningen användes begränsningar i 

sökningarna (Polit & Beck, 2017). Tidsperioden som valdes i de olika databaserna skilde sig 

från varandra. På grund av den snabba utvecklingen valdes det att artiklarnas publiceringsår 

skulle vara inom de senaste 10 åren för att få fram aktuell forskning. I CINAHL fanns inte 

tillräckligt med ny forskning och då beslutades det att utöka publiceringsåren till de senaste 

15 åren. I Efterhand hade årtalen även kunnat utökas till 15 år i MEDLINE för att eventuellt 

få fram fler artiklar. En annan begränsning som gjordes var att endast inkludera studier som 

var skrivna på engelska då författarna inte behärskar några andra språk än svenska och 

engelska. Dock kan det inte uteslutas att relevanta studier som var publicerade på andra språk 

exkluderades. Det finns även en risk för feltolkning av engelskdata, trots stöd från 

översättningsprogram, då båda författarna har svenska som modersmål. Hade artiklar 

inkluderats på annat språk än engelska hade även antalet artiklar kunnat bli fler, dock skulle 
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resultatet lättare kunna feltolkas. I databasen CINAHL gjordes även en begränsning med 

“Peer reviewed” vilket ökar sannolikheten att artiklarna har vetenskaplig kvalité. Det är 

möjligt att relevanta artiklar fallit bort på grund av begränsningen. Yterliggare 

inklusionskriterie var att deltagarna skulle vara över 17 år. I en artikel var deltagare 

medräknade från 14 års vilket kan ses som en svaghet. Författarna valde att inkludera studien 

då dem ansåg att styrkorna övervägde svagheterna samt att resultatet inte påverkades.  

 

För att kunna värdera kvalitén på kvantitativa artiklar används validitet och reliabilitet. 

Validitet innebär hur motiverade fynden i studien är. Ett exempel på det kan vara hur 

mätningarna har utförts av forskarna och om dem är lämpliga för studien. Forskaren bör även 

ha i beaktande att andra faktorer kan påverka utfallet i en intervention innan slutsatsen kan 

fastställas. Reliabilitet innebär hur noga och exakt data i studien samlats in (Polit & Beck, 

2017). Mätvärdena i litteraturstudien är främst hur intraoperativa åtgärder påverkar risken till 

uppkomst av awareness. Resultatet presenteras i tabeller och förtydligas med hjälp av löpande 

text.  

 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna utfördes utifrån granskningsmallen utformad vid Örebro 

universitet (Örebro universitet, 2015). Samtliga relevanta artiklar utifrån litteratursökningen 

är granskade vilket säkerställer att de hade en god vetenskaplig kvalitet innan de inkluderades 

i studien. Genom kvalitetsgranskning framkommer studiens styrkor och svagheter och kan 

därefter bedömas på ett mer subjektivt sätt (Polit & Beck, 2017). Författarna av 

litteraturstudien valde att kvalitetsgranska hälften av studierna var, vilket kan betraktas som 

en svaghet. Respektive kvalitetsgranskning diskuterades och sammanställdes av författarna 

tillsammans för att se till att mätningarna stämde överens och mätte samma sak. Det ses som 

en styrka då det stärker interreliabiliteten och minskar risken för bias. Vid tveksamheter under 

granskningsprocessen har resonemang mellan författarna och handledare genomförts. Efter 

kvalitetsgranskningen inkluderades artiklar som bedömdes ha hög (n=7) och medel (n=2) 

vetenskaplig kvalité i litteraturstudien. Det som gjorde att artiklarna bedömdes ha medel 

kvalitét var för bristfällig analysbeskrivning samt urvalsprocess. Även en brist av 

resultatpresentation, bortfall samt ett mindre kritiskt förhållningssätt gav en lägre kvalité.  

 

Dataanalysen i en litteraturstudie kan ske lite varierande beroende på om resultatet baseras på 

kvalitativ- eller kvantitativdata (Polit & Beck, 2017). I litteraturstudien baserades data genom 

bearbetning av kvantitativa, randomiserade- och/eller kontrollerade studier för att besvara 

studiens syfte. Data analyserades genom att läsas flertalet gånger där data som svarade mot 

syftet extraherades. All data har bearbetats av författarna tillsammans för att inte subjektiv syn 

ska uppstå eller risk till att förvrängningar skulle ske. En litteraturstudie ska sammanställa all 

evidens som finns tillgänglig samt är relevant för den aktuella forskningsfrågan (Polit & 

Beck, 2017). Författarna har genomfört flertal sökningar med olika sökord och kombinationer 

i tre olika databaser samt via Google. Det har också tagits hjälp av en bibliotekarie för att inte 

någon relevant artikel som kan svara på studiens syfteskulle missas. Det kan i efterhand 

tänkas att sökningarna var för snäva då två artiklar hittades via fritextsökningar i Google. Det 

finns en risk att artiklar som skulle kunnat svara på litteraturstudiens syfte inte framkom vid 

databassökningarna. Sökningarna har gjort systematiskt utifrån den information som fanns vid 

den aktuella tidpunkten. 

 

Resultatdiskussion 

I litteraturstudien framkom det i inkluderade artiklar att det finns fem intraoperativa åtgärder 

att vidta för att minska risken till awareness. Samtliga inkluderade studier är tillförlitliga då de 

håller medel till hög vetenskaplig kvalité. Det ska poängteras att resultatet är baserat på ett 
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mindre antal artiklar vilket gör det svårt att säga att awareness till 100 % kan undvikas utifrån 

åtgärderna. 

Det presenteras i resultatet att en multimodal läkemedelsadministrering kan minska risken till 

awareness. Läkemedel som idag används i samband med anestesi är väl beprövade och säkra. 

Risken för biverkningar eller skador som är kopplade till enskilda läkemedel är liten (Hälso- 

och sjukvårdslagen [HSL], 2017). Ur ett etiskt perspektiv skall anestesisjuksköterskan arbeta 

mot att minska biverkningar efter anestesi. Den perioperativa vården är grundläggande där 

patientens hälsa och välmående är det primära och anestesisjuksköterskan ansvarar för 

patientens säkerhet och upplevelse av anestesin (SSF, 2012). Genom att kombinera och 

blanda läkemedel för att uppnå en önskad effekt och samtidigt minska på dosen av de 

enskilda läkemedlen minskar risken för och/eller graden av biverkningar vilket ger en fördel 

för patientens välbefinnande (Eshkevari & Jasinski, 2014). Litteratur tar upp och jämför de 

olika enskilda preparaten där multi-modal smärtstillning, multi-modal PONV (postoperativt 

illamående och kräkning) -profylax och balanserad anestesi är väl etablerade begrepp. 

Författarna anser att en multimodal läkemedelsadministrering i förebyggande syfte mot 

awareness kan ge positiva effekter. Val av läkemedel skall ha ett stöd från exempelvis 

internationella ”guidelines”. Då anestesisjuksköterskan arbetar självständigt och kan ställas 

inför situationer där egna beslut måste fattas krävs kunskap om fysiologi, läkemedel och dess 

interaktioner samt för- och nackdelar av aktuella preparat. Det kan vara betryggande om 

kliniken arbetar fram lokala riktlinjer baserade på consensus dokument eller ”guidelines” för 

att sedan anpassa dem efter de egna förutsättningarna, personal, kirurger, och utrustning.  

 

Att behandla cirkulatorisk instabilitet med vasopressorer istället för att justera anestesidosen 

är en åtgärd som minskar risken för att patienten blir för ytligt sövd och därmed kan uppleva 

awareness (Eintrei et al, 2016). I samband med akuta kirurgiska ingrepp har författarna 

upplevt att det vanligen administreras högre doser av Ultiva för att minska tillförseln av 

anestetikum relaterat till dess blodtryckssänkande effekt. Det är till fördel att kunna tillgodose 

patientens sömndjup, smärta samt cirkulation även under svårare fall med högre ASA-

klassificering. Enligt Eintrei et al. (2016) rapporteras awareness förekomma hos varannan 

svårt traumatiserad patient på grund av otillräckligt anestesidjup. Fler fall av awareness runt 

om i världen kan säkerligen förebyggas i högre skala om patienten erhåller en multimodal 

läkemedelsadministrering där vasopressorer ges intraoperativt som rutin.  

 

Bischoff och Rundshagen (2011) berättar att det under flertal år har debatterats om hur olika 

anestesimetoder (Inhalationsanestesi/TIVA) kan påverka uppkomsten av awareness. Det finns 

dock inget entydigt svar förutom att awareness generellt anses bero på underdosering av 

anestetikum. I resultatet rekommenderas inställningen cp50 vid TIVA för att minska risken 

för awareness. TIVA har enligt Nagelhout (2014) avgörande nackdelar jämfört med 

inhalationsanestesi på grund av svårigheter att veta exakt vilken läkemedelskoncentration den 

enskilde patienten exponeras för. Det ökar risken till en för djup anestesi med påverkan på 

cirkulationen alternativt en för ytlig anestesi med risk till awareness. Författarna anser att det 

är relevant att utgå från inställningen cp50 vid TIVA då den visar koncentrationen av 

läkemedlet i plasman. Det stärks av Eintrei et al. (2016) som menar att TIVA kan leda till ett 

inadekvat sömndjup. Clark & Curdt (2014) anser att BIS är en bra övervakningsutrustning att 

använda intraoperativt för att mäta patientens sömndjup.  

 

Sex studier i resultatet visar att risken till awareness minskar vid användandet av BIS. Det 

finns flera vetenskapliga studier som stärker användandet av BIS för att mäta patientens 

sömndjup. I en review studie av Bergman, Kluger och Short (2002) rapporterades att 

användandet av BIS förebyggde awareness i 42 av 81 patientfall. Det framkommer också att 
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det är till fördel att använda BIS hos patienter som anses vara högriskspatienter till awareness, 

exempelvis patienter med hög ålder alternativt ASA-status, kvinnligt kön eller extremt högt 

BMI-värde (Gelfand et al, 2015; Ghoneim et al, 2009; Buchanan et al, 2006; Hoymork & 

Reader, 2005). Fler kvinnor än män upplever awareness och ett ökat antal kvinnor jämfört 

med män vaknar snabbare efter avslutad anestesi (Hoymork & Reader, 2005). Författarna 

ställer sig frågan och funderar på om det kan bero på att anestesipersonal inte vågar söva 

kvinnor lika djupt som män eller om det beror på den skilda fysiologin? Användning av BIS 

ökar patientsäkerheten då den ger en bättre möjlighet till att styra anestesin och därmed även 

undvika över- och underdosering av anestesimedel. En överdosering av anestetikum ökar 

risken för postoperativa minnesförluster (Clark & Curdt 2014). Resultatet i studien visar att 

awareness förekommer i en väldigt liten skala. Då resultaten i respektive studie inte jämförde 

BIS-grupp med en kontrollgrupp är det svårt att dra slutsatsen att det var på grund av BIS:en, 

och inte den förbättrade kunskapen kring anestesin som gjorde att awareness förekom i den 

mindre skalan. Författarna anser ändå att det är bra att använda BIS i förebyggande syfte, men 

framförallt då den tillåter en mer kontrollerad induktion samt väckning.  

 

Författarna upplever att BIS endast används på riskpatienter- alternativt operationer på grund 

av ekonomiska skäl. Relaterat till hälsovårdens ekonomiska standard är den allmänna 

användningen av BIS inte motiverat och verkar inte vara kostnadseffektiv (Abenstein, 2009). 

Resultatet visade att sömndjupsövervakning med BIS leder till en mer kontrollerad anestesi 

där behovet av läkemedel blir lägre. Det är lättare att kontrollera anestesi med hjälp av BIS 

vilket leder till att patienten vaknar fortare och kan extuberas snabbare. Det effektiviserar och 

leder i sin tur till att tiden på operationssalar blir kortare samt att fler operationer går att 

planera in vilket minskar kostnader för både läkemedel och planerad patienttid.  

 

Upplevelsen av awareness anses av författarna vara väl studerat och rent ekonomiskt borde 

det vara till fördel att använda BIS. Patienter som upplever intraoperativ awareness beskriver 

det som ett stort trauma där flera får bestående psykiska skador som kräver vård (McGrath, 

2013). Det explicita minnet är det långsiktiga minnet och handlar till största del om personliga 

händelser i samband med ett specifikt sammanhang eller en plats. Minnet gör att det upplevda 

traumat kan leda till svårigheter i det vardagliga livet på grund av koncentrationssvårigheter, 

isolering samt sömnsvårigheter. Konsekvenserna yttrar sig som rädsla, ångest, oro och 

mardrömmar. Författarna vill tydliggöra att awareness är en vårdskada som kan kosta 

landstinget extra pengar då berörda patienter är i behov av uppföljnings vård under en längre 

tid. Dock borde det av etiska skäl övervägas mot pengar då det försvårar alternativt kan 

förstöra utsatta människors liv. Hovind (2013) menar att patienter som drabbats av awareness 

blir ängsligare och får ett minskat förtroende för sjukvården med rädsla för framtida besök.  

 

Samtliga inkluderade studier förespråkar ett BIS-värde inom intervallet 40–55/60 för att 

garantera ett adekvat sömndjup. Författarna anser att värdena är relevant att förhålla sig till. 

Det är väldokumenterat att EEG-mönster skiljer sig mellan vakenhet och sömn. BIS bygger 

på kontinuerlig registrering av EEG-signaler från pannloben där värdet 100 visas när 

patienten är vaken och värdena 40–60 vid ett adekvat sömndjup (Wallin, 2016; Clark & 

Curdt, 2014).  

 

Det finns alltid en risk att fel uppstår vid användning av teknisk utrustning. Det går inte att 

enbart förlita sig på BIS: ens värde vilket gör att kliniska vitalparametrar måste följas och 

utvärderas kontinuerligt. Författarna anser att som anestesisjuksköterska är det viktigt att ha 

kunskap om parametrar som indikerar på att patient är för ytligt sövd eller känner smärta. 

Förprogrammerade larmgränser kan vara till fördel under stressade eller pressade situationer 
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då den primära uppmärksamheten lätt kan riktas åt något annat håll. Det kan i sådana stunder 

vara uppskattat att bli påmind om patientens sömndjup börjar bli ytligt. Aranake et al. (2013) 

rekommenderar att använda förprogrammerade larmgränser vid användning av BIS för att 

minska risken till awareness relaterat till ouppmärksamhet eller att fokus hamnar åt annat håll.  

Sex av nio inkluderade artiklar rekommenderar att använda MAC-övervakning i första hand 

för att undvika awareness. Med hjälp av MAC-konceptet uttrycks anestesigasernas potens. 

Begreppet MAC definieras som den minsta alveolära koncentration av ett ensamt tillfört 

anestesiläkemedel där 50% av en exponerad population (utan neuromuskulär blockad) inte 

kommer att reagera med kroppsrörelser på nociceptiv stimulering av kirurgisk beröring. Det 

kan även uttryckas MAC-awake (0,3–0,5 MAC) vilket är den koncentration som krävs för att 

blockera volontära reflexer och medvetenhet (Kossick, 2014). Då anestesigaskoncentrationen 

är mätbar och därmed ger ett förutsägbart narkosdjup anser författarna att metoden är relativt 

säkert i syftet att undvika ytligt sövda patienter.  

 

Normalt doseras anestesigasen mellan MAC 0,6 och 1,0 om remifentanil ges i kontinuerlig 

infusion samtidigt. Om i stället fentanyl administreras som smärtlindring bör MAC värdet i 

första hand hamna mellan 0,8 och 1,4 (Kossick, 2014). I resultatet presenteras ett lägsta värde 

på 0,7 där flertalet av patienterna som upplevde awareness någon gång under operationen låg 

under det värdet. I en studie rekommenderas det dock att lägsta värdet borde vara 0,8 om man 

vill minska risken till awareness. Av egna erfarenheter är författarna överens om att MAC 

0,9–1,0 skulle kännas tryggt för att försäkra sig om att patientens sömndjup är adekvat. Går 

smärtlindring in kontinuerligt via pump kan MAC-värdet vara lägre- men borde som resultatet 

visat inte gå under 0,7. Ett annat observandum och något som skall ta hänsyn till är att MAC 

förändras med åldern och är som högst vid 1–6 månader för att sedan avta gradvis (Eintrei et 

al, 2016). Erfarenhet är kunskap vilket gör det lättare att förhålla sig till ett lägre MAC-värde 

när anestesisjuksköterskan blivit säkrare och tryggare i sin roll. Det primära är alltid patienten 

och ska självklart inte vara sövd djupare än vad som krävs. 

 

I den här litteraturstudien framkom det i tre studier att TOF skall användas vid administrering 

av muskelrelaxantia för att minska risken till uppkomst av awareness. Aranak et al. (2013) 

bekräftar att TIVA i kombination med muskelblockad ökar risken till underdosering av 

anestetika vilket kan leda till ett icke adekvat sömndjup. Vid användning av muskelrelaxantia 

under TIVA måste patientens autonoma funktioner övervakas noggrant eftersom patienten 

berövas på möjligheten att reagera motoriskt samtidigt som risken för awareness teoretiskt är 

större än under inhalationsanestesi (Eintrei et al, 2016). De tre studier som rapporterade att 

TOF skulle användas beskrev att det fanns en extra stor risk under väckning om 

muskelrelaxantia inte har brutits ner i kroppen. Genom att innervera fyra korta strömstötar 

mot en perifer nerv ges ett svar av fyra staplar, ”Train Of Four”. Om patienten fortfarande är 

komplett muskelrelaxerad ges inga staplar alls i svaret. En riktlinje som i regel skall följas är 

TOF> 90% innan extubering och väckning. Awareness kan förebyggas om det görs till vana 

att alltid säkerställa fullgod neuromuskulär funktion innan väckning påbörjas (Nagelhout, 

2014).   

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Artiklarna som inkluderats i litteraturstudien kommer från sju olika länder där samtliga har en 

stor undersökningsgrupp. Då det upplevdes vara liknande operationsrutiner och vårdmiljö 

som i Sverige bedömdes interventionerna i samtliga inkluderade artiklar vara tillämpbara. 

 

Men även om det finns ett intresse att jämföra de intraoperativa åtgärderna mot varandra 

kanske det inte spelar någon större roll vilken metod som används. Det viktigaste är att 
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använda sig av de hjälpmedel som finns tillhands och som utövaren känner sig trygg med. 

Det primära är att varje anestesi ska styras utifrån den enskilde patientens behov och 

riskfaktorer. Att anpassa anestesin så att patientens självbestämmande behålls så långt som 

möjligt och att en dialog mellan vårdgivaren och vårdtagaren sker. Om patienten kräver mer 

övervakningsåtgärder blir det en ökad kostnad för vården men det ska inte påverka och 

innebära en risk för patientens välmående eller säkerhet. 

  

FORTSATT FORSKNING 

Awareness påverkar patientens välbefinnande och psykiska mående negativt. Det är svårt att 

se om det är de olika intraoperativa övervakningsåtgärderna, patientrelaterade faktorer eller 

anestesisjuksköterskans kunskap som påverkar uppkomsten av awareness. Därför skulle 

fortsatt forskning inom ämnet vara välbehövligt. Studier som exempelvis undersöker 

säkerhetsgraden mellan de olika intraoperativa åtgärderna alternativt hur 

anestesisjuksköterskans erfarenheter påverkar uppkomsten av awareness skulle vara 

intressant.  

 

SLUTSATS 

Awareness under generell anestesi är en obehaglig upplevelse som kan påverka patientens 

psykiska välmående under resten av livet. Den största riskfaktorn som framkommit är 

underdosering av anestesiläkemedel vilket bidrar till ett sömndjup som inte är adekvat. Därför 

är ett multimodalt administrationssätt av läkemedel en åtgärd att ha i beaktande. Då det är 

svårt att upptäcka om patienten upplever awareness under generell anestesi är det till fördel att 

använda sig av övervakningsutrustning som TOF, MAC och BIS vilka direkt/indirekt mäter 

patientens sömndjup. Vid TIVA är inställningen cp50 att föredra då det ger hänvisning om 

läkemedelskoncentration i plasman vilket minskar risken för att patienten blir för ytligt sövd. 

Samtliga åtgärder är vetenskapligt beprövade och användandet ökar patientsäkerheten. Även 

andra förebyggande åtgärder att vidta mot awareness är en väl genomförd preoperativ 

bedömning, kontroll av teknisk apparatur samt uppföljning efter avslutad anestesi av stor vikt. 

De bästa förutsättningarna för att minska uppkomsten av awareness är när 

anestesisjuksköterskan har möjlighet att vidta flera åtgärder samtidigt intraoperativt. 
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Bilaga 1.  

Sökmatris: Första sökningen i Medline. 

# Sökord Begränsningar Resultat Titel 

granskning 

Abstrakt 

granskning 

Inkluderade 

artiklar 

S1 (MH "Intraoperative 

Care") OR (MH 

"Intraoperative 

Complications") OR 

(MH "Perioperative 

Care") 

Search modes - 

Find all my search 

terms 

55 459    

S2 (MH "Awareness") 

OR (MH 

"Intraoperative 

Awareness") 

Search modes - 

Find all my search 

terms 

18 070    

S3 (MH "Monitoring, 

Physiologic") 

Search modes - 

Find all my search 

terms 

50 907    

S4 (MH 

"Consciounsness”) 

Search modes - 

Find all my search 

terms 

17 457    

S5 (MH "Monitoring, 

Intraoperative") 

Search modes - 

Find all my search 

terms 

564    

S6 (MH "Evoked 

Potentials, Auditory, 

Brain Stem") 

Search modes - 

Find all my search 

terms 

7952    

S7 (MH 

"Polysomnography") 

Search modes - 

Find all my search 

terms 

18 323    

S8 Pharmacology* Search modes - 

Find all my search 

terms 

3 127 

912 

   

S9 S3 OR S4 OR S5 

OR S6 OR S7 OR 

S8 

Search modes - 

Find all my search 

terms 

3 217 

888 

   

S10 S1 AND S2 AND 

S9 

Search modes - 

Find all my search 

terms 

42    

S11 S1 AND S2 AND 

S9 

Published Date: 

20020101-

20171231; English 

Language 

26 21 3 3 
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Sökmatris: Andra sökningen i Medline.  

# Sökord Begränsningar Resultat Titel 

granskning 

Abstrakt 

granskning 

Inkluderade 

artiklar 

S1 (MH "Intraoperative 

Care") OR (MH 

"Intraoperative 

Complications") OR 

(MH "Perioperative 

Care") 

Search modes - 

Find all my 

search terms 

55 459    

S2 (MH "Awareness") 

OR (MH 

"Intraoperative 

Awareness") 

Search modes - 

Find all my 

search terms 

18 070    

S3 S1 AND S2 Search modes - 

Find all my 

search terms 

117    

S4 S1 AND S2 Published 

Date: 

20020101-

20171231; 

English 

Language 

45 20 6 3 
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Sökmatris: Första sökningen i Cinahl. 

# Sökord Begränsningar Resultat Titel 

granskning 

Abstrakt 

granskning 

Inkluderade 

artiklar 

S1 (MH "Intraoperative 

Care") OR (MH 

"Intraoperative 

Complications") OR 

(MH "Perioperative 

Care") 

Search modes - 

Find all my 

search terms 

18 226    

S2 (MH "Intraoperative 

Awareness") OR 

“Awareness" 

Search modes - 

Find all my 

search terms 

48 963    

S3 (MH "Monitoring, 

Physiologic") OR 

(MH "Intraoperative 

Monitoring") 

Search modes - 

Find all my 

search terms 

20 936    

S4 (MH 

"Consciounsness”) 

Search modes - 

Find all my 

search terms 

2 396    

S5 (MH "Evoked 

Potentials, Auditory, 

BrainStem") 

Search modes - 

Find all my 

search terms 

1 673    

S6 (MH 

"Polysomnography") 

Search modes - 

Find all my 

search terms 

7 276    

S7 Pharmacology* Search modes - 

Find all my 

search terms 

11 818    

S8 S3 OR S4 OR S5 OR 

S6 OR S7 

Search modes - 

Find all my 

search terms 

43 602    

S9 S1 AND S2 AND S8  Search modes - 

Find all my 

search terms 

45    

S10 S1 AND S2 AND S8 Peer Reviewed; 

Published 

Date: 

20070101-

20171231; 

English 

Language 

22 15 8 8 
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Sökmatris: Andra sökningen i Cinahl. 

# Sökord Begränsningar Resultat Titel 

granskning 

Abstrakt 

granskning 

Inkluderade 

artiklar 

S1 (MH "Intraoperative 

Care") OR (MH 

"Intraoperative 

Complications") OR 

(MH "Perioperative 

Care") 

Search modes - 

Find all my 

search terms 

18 226    

S2 (MH "Intraoperative 

Awareness") OR 

“Awareness" 

Search modes - 

Find all my 

search terms 

48 963    

S3 S1 AND S2 Search modes - 

Find all my 

search terms 

245    

S4 S1 AND S2 Peer Reviewed; 

Published 

Date: 

20070101-

20171231; 

English 

Language 

147 43 5 5 
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Bilaga 2. 

Kvalitetsgranskning, redovisning av kvalitetsbedömning av inkluderade artiklar       

Författare Vetenskaplig 

relevans och 

redlighet 

n=8   

JA>6 

Urval och 

procedur 

 

n=10  

JA>8 

Intervention 

/ exponering 

 

n=8 

JA> 5 

Svarsfrekvens, 

följsamhet och 

bortfall 

n=4   

JA>3 

Utfallsmått 

 

 

n=5   

JA>4 

Resultat 

 

 

n=4  

JA>3 

Kritiskt 

förhållningssätt 

 

n=6   

JA>5 

Avidan et al, (2008). JA JA JA JA NEJ JA NEJ 

Avidan et al. (2011) JA JA JA JA NEJ JA NEJ 

Cascella et al. (2016). JA NEJ - NEJ JA JA JA 

Groesdonk et al. 

(2010) 

JA JA - JA JA JA JA 

Mashour et al. (2009) JA JA - JA NEJ JA JA 

Messahel & Gregorio 

(2007) 

JA JA - NEJ NEJ NEJ JA 

Thomsen et al. (2015) JA JA JA JA JA JA JA 

Wang et al. (2017) NEJ NEJ JA JA JA JA JA 

Zhang et al, (2011) Ja NEJ JA NEJ JA JA NEJ 
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Bilaga 3.  

Artikelmatris          (1)9 

Författare, 

publikations år, 

land 

Titel  

Tidskrift  

Syfte Metod, urval 

 

Statistisk 

analys  

Slutsats Vetenskaplig 

kvalité 

Avidan, M.S., Lini 

Zhang, B.Ch., 

Burnside, B.A., 

Finkel, K.J., 

Searleman, A.C., 

Selvidges, J.A., 

Saager, L., Turner, 

M.S., Rao, S., 

Bottros, M., 

Hantler, C., 

Jaconsohn, E., 

Evers, A.S. 

 

2008. 

 

England  

Anesthesia 

Awareness and the 

Bispectral Index. 

 

The new england 

journal of 

medicine. 

Syftet är att 

försöka avgöra 

om användandet 

av BIS är bättre 

än mätning av 

(ETAG) för 

minskad 

anestesi 

medvetenhet hos 

patienter med 

hög risk för 

komplikationen.  

 

Randomiserad 

kontrollerad. 

 

Intervention: BIS/ MAC. 

 

Etisk godkänd.  

 

n= 1941. 

Kvinnor/män: 902/1039 

 

Inklusionskriterier: 

>18 år, undergår operation 

på Barnes-Jewish Hospital, 

Högriskpatienter för 

awareness, gas-anestesi 

 

Exklusionskriterier: 

Kirurgi/positionering som 

hindrar BIS övervakning. 

Demens, ej självständigt 

givit informerat samtycke, 

tidigare stroke med 

kvarvarande neurologiska 

symtom. 

 

Bortfall: Ej redovisat  

Fisher’s exact 

test. 

 

T-test. 

 

 

Genom att hålla 

ETAG över 0,7 

MAC, minskas 

risken avsevärt 

att patienten skall 

uppleva en 

awareness. 

 

BIS-värden 

mellan 60 och 40 

ger patienten en 

adekvat anestesi 

inför hudincision.  

 

 

  

 

 

 

Hög.  
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Författare, 

publikations 

år, land 

Titel, 

tidsskrift  

Syfte Metod, urval Statistisk analys Slutsats  Vetenskaplig 

kvalité 

Avidan, M. 

Jacobsohn, E. 

Glick, D. 

Burnside, B. 

Zhang, L. 

Villafranca, 

A. Karl, L. 

Kamal, S. 

Torres, B. 

O´Connor, M. 

Evers, A. 

Gradwohl, S. 

Lin, N. 

Palanca, B. 

Mashour, G. 

 

2011. 

 

England. 

Prevention of 

Intraoperative 

Awareness in a 

High-Risk 

Surgical 

Population.  

 

The New 

England- 

Journal of 

Medicine. 

 

Syftet med 

studien är att 

jämföra 

tillförlitligheten 

mellan BIS och 

MAC. 

 

 

Randomiserad 

kontrollerad. 

 

Intervention: BIS/ 

ETAC 

 

Etisk godkänd. 

 

n=6041 

Män/kvinnor: 

3300/2113. 

 

Inklusionkriterier: 

Högriskpatienter till 

awareness. > 17 år. 

Elektiv kirurgi med 

generell anestesi. 

ASA1-5.  

 

Exklusionskriterier: 

Demens, tidigare 

stroke med 

neurologiska 

bieffekter samt ej 

adekvata.  

 

Bortfall: 628. 

Fishers exakt test. 

 

 

7 av 2861 patienter i BIS-

gruppen jämfört med 2 av 

2852 patienter i MAC-

gruppen rapporterades 

uppleva awareness. Möjlig 

awareness rapporterades i 

BIS-gruppen 19 stycken 

och 8 stycken i MAC-

gruppen=Flest fall av 

awareness övervakades 

med BIS. 

  

  

Av de patienter som 

upplevde awareness hade 

5/9 samt dem som 

eventuellt upplevde 

awareness hade 6/27 ett 

BIS-värde högre än 60 

alternativt ett MAC-värde 

mindre än 0,7 

  

 

Hög.  
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Författare, 

publikations år, 

land 
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Cascella, M. 

Viscardi, D. 

Schiavone, V. 

Jehrabmi-

Kermani, F. 

Muzio, M. Forte, 

C. De Falco, F. 

Barberio, D. 

Coumo, A. 

 

2016. 

 

Italien. 

 

A 7-Year 

Retrospective 

Multisource 

Analysis on the 

Incidence of 

Anesthesia 

Awareness With 

Recall in Cancer 

Patients. 

 

Medicine. 

 

Syftet med 

studien var att 

utvärdera 

förekomsten av 

awareness under 

anestesi hos 

cancersjuka 

patienter 

 

Analysmetod:  

Retrospektiv 

analys.  

Kohortstudie. 

Retrospektiv  

 

Etiskt godkänd inte 

nödvändigt.  

 

n= 20 593 

Män/kvinnor: 

7920/ 12 673. 

 

Inklusionskriterier: 

Cancerpatienter.  

 

Inklusionskriterier:  

Cancerkirurgi. 

Generell anestesi 

alt. djup sedation. 

ASA 1–5.  

 

Exklusionskriterier:  

Alla operationer 

utom cancerkirurgi.  

  

Bortfall: 14 496.  

 

  

Ej redovisat.  Awarensss kan undvikas 

om BIS och TOF används 

intraoperativt. 

 

Att följa och 

uppmärksamma 

förändringar av 

vitalparametrar kan 

minska riskerna för 

eventuell awareness. I en 

studie hade samtliga 

awareness-fall 

återkommande takykardi 

genom hela operationen.  

  

Hög.  
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Groesdonk, H. 

Pietzner, J. 

Borger, M. 

Fassl, J. 

Haentschel, D. 

Paarmann, H. 

Ender, J. 

 

2010. 

 

Tyskland.  

The Incidens 

of 

Intraoperative 

Awareness in 

Cardiac 

Surgery Fast-

Track 

treatment.  

 

Journal of 

Cardiothoracic 

and Vascular 

Anesthesia. 

 

Förekomsten 

av 

intraoperativ 

awareness vid 

hjärtkirurgi 

och ”fast-

track” 

behandling.   

 

Fast-track 

konceptet= 

Intraoperativ 

hantering med 

kortverkande 

hypnotika 

samt opoider. 

Tidig 

extubation. 

 

Kohortstudie  

 

Etisk godkänd. 

 

n=514 

Män/kvinnor:348/166. 

 

Inklusionskriterier: 

Patienter som 

genomgick ”fast-

track” anestesi. 

Generell anestesi.  

>18 år.  

 

Exklusionskriterie: 

Patienter som krävde 

postoperativ IVA-

vård. 

 

Bortfall: 20. 

 

 

Fisher exakt 

p-test. 

 

Mann-

whitney U 

test. 

 

Ingen av studiens deltagare 

(högriskpatienter för awareness) 

upplevde awareness under 

operation. Åtgärder som vidtogs 

intraoperativt hos samtliga 

patienter var följande: 

 

Administration av midazolam 

inför induktion.  

 

Indution: Propofol (1–2 mg/kg) 

& Sufentanyl (0,5–1 ug/kg). Inför 

intubation Rocuronium (0,6 

mg/kg).  

 

Anestesi underhåll: Sevofluran 

(MAC 0,8–1,1). 

 

Cirkulatorisk instabilitet 

behandlades med vasopresorer 

(Efedrin/Fenylefrin/Noradrenalin) 

istället för att justera 

anestesidoser.   

 

BIS-värden mellan 40–60 för att 

säkerställa adekvat sömndjup. 

Hög.  
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Mashour, G. 

Esaki, R. 

Vandervest, J. 

Shanks, A. 

Kheterpal, S.  

  

2009 

 

Michigan, USA 

 

A novel electronic 

Algorithm for 

detecting 

potentially 

insufficient 

anesthesia: 

Implications for 

the prevention of 

intraoperative 

awareness 

 

Journal of Clinical 

Monitoring and 

Computing (23) 

 

Syftet med 

studien var att 

utveckla ett 

MAC-system 

som fungerar 

även för 

intravenöst bruk.  

 

Kohortstudie.   

 

Etisk godkänd.  

 

n= 15091  

Kvinnor/män: 

7892/7199 

 

Inklusionskriterier: 

Vuxna män och 

kvinnor. Skall 

genomgå generell 

anestesi. ASA 1–5.  

 

Exklusionskriterier: 

Behov av IVA-

behandling efter 

operation.  

 

Bortfall: Ej redovisat  

 

 

Chi-två test 

 

Fischer´s Exact 

Test 

 

Mann Whitney U 

Test  

 

 

 

 

 

Om total intravenös 

anestesi (TIVA) skall 

genomföras 

rekommenderas det 

att utgå från värdet 

“cp50” vilket menas 

med att 50 % inte 

kommer att reagera 

på kirurgiskt stimuli 

för att minimera 

risken till att 

patienten är för ytligt 

sövd vilket ökar 

risken till awareness. 

 

 

 

Hög 
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Författare, 
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Titel, 
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Messahel, F. 

Gregorio, M. 

 

2007. 

 

Saudi Arabia. 

Intraoperative 

awareness- A 

Three Year 

Prospective 

Study Using 

Bispectral 

Index Monitor 

(Bis). 

 

M.E.J. 

ANESTH. 

 

Utvärdera 

förekomsten av 

awareness vid 

användning av 

BIS samt 

åtgärder att 

vidta för att 

undvika 

tillståndet. 

 

Kohortstudie 

 

Etisk godkänd. 

 

n=2328 

Män/kvinnor:1089/1239. 

 

Inklusionskriterier:  

Över 14 år, ASA 1–3, 

generell anestesi. 

 

Exklusionskriterier: 

ASA 4–5.  

 

Bortfall: Ej redovisat.  

 

 

 

Ej redovisat.  BIS-värde 50–55 

rekommenderas.  

 

Använd ET-kontroll.  

 

Övervaka kontinuerligt 

HR, BT, ETCO2, 

pupiller och hudstatus. 

Medel.  

 

 

 

 

 

 



 
 

36 
 

Artikelmatris                  (7)9 

Författare, 
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Thomsen, J. 

Nielsen, C. 

Eskildsen, K. 

Demant, M. 

Gätke, M.  

 

2015. 

 

Danmark. 

Awareness during 

emergence from 

anesthesia: 

significance of 

neuromuscular 

monitoring in 

patients with 

butyrylcholinestera

se deficiency. 

 

British Journal of 

Anaesthesia. 

 

Syftet med studien 

var att se om 

patienter som 

erhåller 

Butyrylcholinestera

se 

(Succinylcholine/ 

Mivacurium) har 

större risk att 

drabbas av 

awareness om 

neuromuskulär 

övervakning (TOF) 

inte används.  

 

 

Randomiserad 

kontrollerad.  

 

Intervention: TOF/  

inte TOF 

 

Etiskt godkänd. 

 

n=70 

Män/kvinnor: 

32/38 

 

Inklusionskriterier: 

Samtliga patienter 

som var hänvisade 

till DCRU, 

sjukhuset där 

studien pågick. 

Generell anestesi. > 

18 år.  

 

Exklusionskriterier: 

<18 år, avböjd 

medverkan. 

Okontaktbara efter 

sjukhusvistelsen.  

 

Bortfall:180. 

Fishers exakt test. 

 

 

Av alla deltagare som 

upplevde awareness var 

7/35 stycken övervakade 

med en TOF. I gruppen 

som inte upplevde 

awareness var 27/35 

patienter övervakade med 

TOF. Vid utesluten 

användning av TOF ökar 

risken för awareness. 

 

Vid administrera av 

långtidsverkande 

muskelrelax bör 

Neuromuskulär 

övervakning användas för 

att minska risken till 

uppkomst av awareness.  

Hög.  
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år, land 
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Wang, J. 

Zhang, L. 

Huang, Q. Wu, 

G. Weng, X. 

Lai, Z. Lin, P. 

 

2017. 

 

Kina. 

Monitoring the 

end-tidal 

concentration 

of sevoflurane 

for preventing 

awareness 

during 

anesthesia: A 

prospective 

clinical trial. 

 

International 

Journal of 

Surgery. 

 

Syftet med studien 

var ta redo på om 

man med hjälp utav 

att mäta endtidalt 

sevoflurane (ET-

kontrollerat MAC) 

kunde minska 

uppkomsten av 

awareness. 

 

  

Randomiserad 

kontrollerad. 

 

Intervention: MAC styrd/ 

inte MAC styrd 

 

Etisk godkänd. 

 

n=2532.  

Män/kvinnor: 1465/1067. 

 

Inklusionskriterier: 

Asa klass 1–3. 

Genomgick elektiv 

kirurgi. Generell anestesi. 

 

Exklusionskriterier: 

Hörselskada, <18 år, >80 

år, 

kommunikationssvårighet

er, Avböjer medverkan.  

 

Bortfall: 86.  

 

 

T-test 

 

Studien visar att 

användandet av Et-

kontrollerad anestesi 

med ett MAC-värde 

mellan 07–1,3 kan 

minska uppkomsten 

av awareness. 

 

Andra intraoperativa 

metoder som kan 

minska uppkomsten 

av awareness är BIS-

monitorering, EEG 

samt hjärtfrekvens 

övervakning.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hög.  
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Författare, 
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Zhang, C., XU, L., 

Ma, Y.Q., Sun 

Y.X., Li, Y.H., 

Zhang, L., Feng, 

C.S., Luo, B., 

Zhao, Z.L., Guo, 

J.R., Jin, Y.J., Wu, 

G., Yuan, W., 

Yuan, Z.G., Yue, 

Y.  

 

2011. 

 

Kina. 

Bispectral index 

monitoring 

prevent awareness 

during total 

intravenous 

anesthesia: a 

prospective, 

randomized, 

double-blinded, 

multi-center 

controlled trial. 

 

China Medicine. 

 

 

I Kina var 

incidensen av 

intraoperativ 

medvetenhet 1% 

hos patienter 

som genomgått 

total intravenös 

anestesi (TIVA). 

I studien 

analyseras 

förekomsten av 

medvetenhet 

med Bispectral-

index (BIS) 

under TIVA 

samt utvärdera 

effekten av BIS 

i förebyggande 

syfte. 

 

Randomiserad 

kontrollerad.  

 

Intervention: BIS/ inte 

BIS. 

 

Etisk godkänd.  

 

n= 2919 

Kvinnor/män: Ej 

redovisat. 

 

Inklusionskriterier: 

>18 år. Sövda enligt 

TIVA.  

 

Exklusionskriterier: 

Gasanestesi.  

 

Bortfall: Ej redovisat  

Fisher’s exact 

test. 

 

T-test. 

 

Att använda BIS 

(40–60) vid 

TIVA minskar 

riksen till för 

ytlig anestesi och 

uppkomstem av 

awareness. 

 

  

 

 

 

Medel.  

 

 

 

 

 


