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 I 
 

Sammanfattning 

 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva befintlig forskning och kunskap om awareness under 

generell anestesi. Metod som användes var sökning av vetenskaplig litteratur i databaserna PubMed 

och Cinahl. Sökord som användes var: anesthesia, awareness och general. Urvalet begränsades till 

litteratur publicerad mellan år 2004 till 2009. Studien designades med en deskriptiv ansats. 

Resultatet baseras på granskning av 19 vetenskapliga artiklar. Huvudresultat av studien visade att 

awareness är ett ovanligt problem under generell anestesi. För att upptäcka om awareness uppstod 

krävdes noggranna intervjuer. Olika typer av kirugi eller olika patienttyper skilde sig i risken att bli 

drabbade. Det fanns monitorering till hjälp att bedöma anestesidjup. Symptom på awareness kunde 

vara att höra ljud eller röster under operation, känna smärta och känna förlamning. Konsekvenser av 

upplevd awareness kunde i enstaka fall leda till att den traumatiska situationen återupplevdes. 

Slutsats är att anestesipersonal främst kan förhindra awareness genom att förebygga dess uppkomst. 

 

Nyckelord: anestesi, awareness, förebygga 
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Abstract 

 
The aim of the literature review was to describe existing research and knowledge about awareness 

during general anesthesia. The method used was searching for scientific literature in data bases 

PubMed and Cinahl. Keywords were: anesthesia, awareness and general. Selection was limited to 

literature publicated between year 2004 to 2009. The review was designed in a descriptive attempt. 

The result consists of 19 scientific articles. The main result of the review showed that awareness is 

an unusual problem during general anesthesia. To explore when awereness had occured precised 

interwievs were performed. Different types of surgery or different types of cases were separated in 

the risk of getting afflicted. There existed monitoring to assess depth of anesthesia. Symptoms of 

awereness could be to hear noise or voices during surgery, feeling pain, feeling paralysed. 

Consequenses of experienced awareness could in some cases lead to repeated experience of the 

traumatic situation. Conclusion is that personel involved in anesthesia mainly can avoid awareness 

through prevention. 

 

Keywords: anesthesia, awareness, prevention  
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1. Introduktion 

 
Det vanligaste skälet till att använda  generell anestesi är under operation där patienten behöver vara 

nedsövd. I en stor majoritet av fallen är anestesin problemfri. Men det kan förekomma problem för 

patienten såsom awareness. Detta innebär att den medvetslöse patienten återfår medvetandet under 

en kortare eller längre period under operationen. Incidensen av awareness var år 2002 ungefär 2 

patienter av 1000. De tillfällen som visat sig ge högre incidens av awareness var: vid bronkoskopi, 

under hjärtoperation, akut trauma och gynekologisk operation (1). 

 

Det är väl känt att awareness kan uppstå under ytlig anestesi. För att bedöma anestesidjup har flera 

nya tekniker utvecklats. Genom att monitorera anestesidjup kan anestesin ge högre kvalitet och 

reducera incidensen av awareness. BIS monitorering (Bispectral Index) är en form av EEG 

övervakning av hjärnaktivitet som utförs genom att elektroder fästs på patientens panna. Under 

generell anestesi erhålls ett lågt värde på en display vilket associeras med tillräckligt anestesidjup. 

BIS värdet varierar från 1 till 100. Vid användning av muskelrelaxantia peroperativt är det svårt att 

bedöma anestesidjup.  Anestesipersonalen uppfattar då inte kliniska tecken såsom andningsrörelser 

och avvärjningsrörelser från patienten under operationen. I värsta fall kan patienten vara vid 

medvetande utan att kunna förmedla sig (2). 

 

Daves och O´Connor föreslår i en artikel från år 2000 en handlingsplan i tre delar för handläggning 

av awareness. Första delen består i att minimera negativ konversation på operationssalen. Andra 

delen består i att söka efter tecken på att patienten drabbats av awareness postoperativt. Tredje delen 

består i att om awareness har uppstått bekräfta detta genom att diskutera det med patienten, och 

eventuellt följa upp upplevelsen senare (3).   

 

Hjärnas funktion är komplex. Det existerar teorier att hjärnan kan uppfatta meningsfullt ljud och 

texter under djup anestesi. I en undersökning där en kontrollgrupp lyssnat till en historia under 

generell anestesi och den andra inte gjort det kunde det inte ses någon skillnad mellan de båda 

grupperna avseende incidensen av awareness. Ingen i den lyssnande gruppen kunde återberätta 

någon av historierna postoperativt (4). 

 

En undersökning avseende människors inställning till preoperativa åtgärder och risker associerad 

med generell anestesi visar att en stor del av de tillfrågade var rädda för att bli utsatta för  
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intraoperativ awareness. Hälften av de tillfrågade svarade också att de var rädda att tappa kontrollen 

(5).  

 

Deepak och Tempe menar att intraoperativ awareness inte går att undvika för alla patienter. Vissa 

kommer att bli drabbade då problemet är komplext och inte undersökt. De menar också att för att 

bevisa att monitorering av anestesidjup kan reducera incidensen av awareness skulle en studie 

innehållande 50 000 patienter behöva utföras (2). 

 

1.1 Fenomenet awareness under generell anestesi 

 

Awareness begreppet upptäcktes på 1940-talet då muskelavslappande medel började användas 

under operation. Under 1970-talet blev begreppet mer aktuellt då Neuroleptanestesier började 

administreras, patienten erhöll med denna metod ej tillräckligt anestesidjup. Efter det har 

anestesiläkemedlen förfinats så att patienten ska erhålla tillräckligt med läkemedel mot smärta och 

för sömn under operationen, därmed har incidensen av awareness sjunkit. Halldin och Lindal 

beskriver awareness som ett tillfälle under anestesin där patienten är helt eller delvis medveten om  

situationen. Generell anestesi beskrivs av samma författare som ett begrepp synonymt med narkos. 

Patienten får läkemedel som försätter den i medvetslöshet, varefter operation kan genomföras (6). 

 

1.2 Konsekvenser av awareness 

 

Skulle en patient efter generell anestesi klaga över symptom på awareness är det centralt att 

åtgärder sätts in omedelbart. Patientens upplevelse ska bekräftas och förklaras för patienten samt 

dokumenteras. Patienten bör även erbjudas fortsatt psykologisk terapi (7). En amerikansk artikel 

publicerad år 2000 beskriver psykologiska problem efter upplevelse av awareness. Awareness kan i 

några få fall leda till upprepade drömmar, svåra mardrömmar, orolighet, irritiabilitet, depression, 

fokusering kring döden samt ej underhållen daglig hygien. Ett fåtal av patienterna som återupplever 

awareness på detta sätt har också PTSD (Post Traumatisk Stress Dissorder) (3). 

 

1.3 Anestesiologisk omvårdnad  

 

 Anestesisjuksköterskan i Sverige har ett självständigt arbete på operationssalen. Tillsammans med 

anestesiolog planeras anestesiteknik och val av anestesiutrustning för den enskilde patienten. 

Eventuella risker under operationen vägs in i planeringen. Peroperativt ombesörjer 

anestesisjuksköterskan själv för patientens omvårdnad och upprätthållande av livsviktiga 
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funktioner. Läkemedel och infusioner administeras via generella direktiv eller muntliga 

ordinationer. Anestesiläkaren har ej möjlighet att närvara hos patienten hela tiden då läkaren ofta 

ansvarar för flera sövda patienter samtidigt. ASA klassificeringen (American Society of 

Anesthesiologists) i stycket som följer är en gradering av hur sjuk patienten för tillfället är. Med 

ASA klass 1 menas en helt frisk patient och  ASA klass 5 menas moribund patient som inte 

förväntas överleva > 24 timmar med eller utan kirurgi. 

Riksföreningen för anestesisjuksköterskor i Sverige menar att anestesiologisk omvårdnad av 

anestesisjuksköterskan innebär att: 

 

● på ordination av anestesiolog planera och självständigt genomföra generell anestesi av ASA 1-

2 patienter vid planerade ingrepp 

 

● planera och tillsammans med anestesiolog genomföra generell anestesi av ASA 3-5 patienter 

vid planerade ingrepp 

 

● planera och tillsammans med anestesiolog genomföra generell anestesi av ASA 1-5 patienter 

vid akuta ingrepp 

 

● planera och övervaka vid regional och lokal anestesi i samband med operationer, 

undersökningar och behandlingar av patienter (8). 

 

Enligt Orems omvårdnadsteori skall sjuksköterskan utföra patientens egenvårdsbehov om denne 

eller anhörig ej kan utföra dessa. Några särskilda universella egenvårdsbehov som patienten ej kan 

tillgodose själv under operationen är: upprätthållande av adekvat syreupptagning, upprätthållande 

av ett adekvat vätskeintag, upprätthållande av ett adekvat födointag, omvårdnad med avseende på 

eliminationsprocesser och exkrementer, upprätthållande av balans mellan aktivitet och vila och 

förebyggande av fara för mänskligt liv, funktion och välbefinnande. De två resterande 

egenvårdsbehoven att ha balans mellan ensamhet och social interaktion samt främja mänsklig 

funktion och utveckling är under operationstillfället underordnat (9). Patienten måste under en 

operation släppa kontrollen över sitt liv och sina funktioner. Detta ger anestesisjuksköterskan ett 

stort ansvar. En anestesi innebär att patienten blir medvetslös så att operationen kan utföras 

smärtfritt. Resultatet av operationen blir att patienten kanske blivit befriad från en cancertumör eller 

annan patologisk process. Patienten har själv tagit beslut om att operationen  skall genomföras och 

har blivit informerad om risker i samband med detta samt vet att eventuell smärta uppkommer i 

läkningsprocessen. Att anestesisjuksköterskan behandlar patienten med respekt och eftertänksamt är 
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av stor vikt. Patienten har faktiskt vid dessa situationer ”lagt ansvaret för sitt liv” i någon annans 

händer. Omvårdnadshandlingarna under en anestesi är många och för det mesta välgenomtänkta 

vilket leder till att patienten får det så bra som möjligt under vårdtillfället.  

 

1.4 Problemområde 

 

Det är svårt att veta hur väl sövd en patient är. Det finns inget larm på övervaknings utrustningen 

som indikerar att den sövda patienten är medveten om omvärlden. Det är den kliniska blicken, 

beprövad erfarenhet sammanlagt med monitorerade värden som ger anestesipersonalen indikation 

på att fördjupa anestesin så att patienten återigen förlorar medvetandet. Målsättningen är att 

litteraturstudien skall leda till kvalitetssäkring i omvårdnaden under operationstillfället så att 

awareness skall förhindras att uppstå. Awareness innebär onödigt lidande för den enskilda patienten 

relaterat till vårdtillfället. I realiteten betyder detta att patienten får evidensbaserad vård. Arbetet kan 

dessutom inspirera anestesipersonal till att ifrågasätta om de omvårdnadsåtgärder som patienten 

erhåller är förenligt med bevisad vetenskap. Awareness under generell anestesi är något som oroar 

patienter och vårdare. Patienten kan vara rädd för att återfå medvetandet under operationen. För 

vårdaren kan det finnas tillfällen under en operation då patienten kan ha haft awareness, tex vid 

plötslig stor blödning. Författaren studerade senast publicerad litteratur om vilken kunskap det finns 

gällande awareness under generell anestesi för att kvalitetssäkra den enskilda patientens omvårdnad 

under operationstillfället.    

 

1.5 Syfte 

 

Syftet med studien var att beskriva befintlig forskning och kunskap om awareness under generell 

anestesi. 

 

1.6 Frågeställning 

 

Vilken kunskap finns gällande awareness under generell anestesi? 
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2. Metod 
 

2.1 Design, databaser och sökstrategier 

 

Datainsamlingen genomfördes som en beskrivande litteraturstudie. Vetenskapliga artiklar utgivna 

under år 2004 till 2009 i Pubmed och Cinahl blev granskade. Använda sökord var anesthesia, 

awareness och general. Samtliga sökord var MeSH-termer. Eftersom anestesisjuksköterskan inte har 

samma roll eller ens existerar i andra länder var frågeställningen inte riktad mot litteratur som avsåg 

enbart sjuksköterskor. Urvalet var baserat på hur väl abstract till sökta artiklar svarat på 

frågeställningen i uppsatsen. Tabell 1 visar använda databaser, sökord, utfall av dessa samt valda 

källor i resultatet. 

 

Tabell 1. Tabell över databaser, sökord, utfall, valda källor i resultat. 

 

Databas Söktermer Antal träffar Valda källor i resultat  

PubMed Anesthesia (Mesh-
SH), Awareness 
(Mesh-SH), 
General (Mesh-SH) 

187 19 

Cinahl Anesthesia (Mesh-
SH), Awareness 
(Mesh-SH), 
General (Mesh-SH) 

40 0 

Totalt  210 19 

 

Vid sökning i Pubmed med sökord (se tabell 1) erhölls 187 träffar. Begränsningar i sökningen var 

engelska artiklar och studier på människor publicerade år 2004 till 2009. Vid sökning i Cinahl med 

sökord (se tabell 1) erhölls 40 träffar. Begränsningar i sökningen var Peer rewied och engelska 

artiklar publicerade år 2004 till 2009. Antalet dubletter vid dessa två sökningar var 17 artiklar. Totalt 

valdes 19 artiklar ut till resultatet. Resultatet av studien baserades på vetenskapliga artiklar av 

empiriska studier på människor.   
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2.2 Dataanalys och forskningsetiska överväganden 

 

En första sortering av artiklar gjordes efter hur väl titelns innehåll svarade mot frågeställningen. De 

kvarvarande artiklarna lästes igenom och kvalitetsbedömdes enligt Forsberg och Wengströms 

checklistor för artiklar/studier (10). En sista sortering av valda källor gjordes genom att artiklarna 

rangordnades enligt hög, medel eller låg kvalitet. Studier med låg kvalitet uteslöts från 

litteraturstudien. Artiklarna blev bedömda efter design, urval/undersökningsgrupp, bortfall, 

dataanalys. Utifrån denna analys kategoriserades valda källor efter deras resultat. Resultat av 

litteraturstudien redovisas  i Tabell 2 och Tabell 3 samt under olika rubriker i löpande text.  

 

Enbart studier som har bedömts utifrån etiska aspekter är redovisade. Alla artiklar som inkluderats i 

litteraturstudien kommer att sparas i 10 år (10). Inget bortfall har gjorts på grund av författarens 

subjektiva bedömning. I studien förekommer det ingen form av plagiering av annan författares 

material. 
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3. Resultat 
Resultatet är redovisat i tabellform sorterat efter publicerat årtal i fallande ordning och därefter i 

bokstavsordning. Efter tabell 2 och tabell 3 är resultatet redovisat i löpande text med rubrikerna: Att 

upptäcka och undvika awareness, mätning av anestesidjup,  högrisk situationer, drömmar under 

anestesi samt kunskap om awareness hos anestesipersonal. 

 

3.1 Valda källor 

 

Tabell 2 visar en översikt avseende författare, år, land, (referens nummer), titel, design, 

datainsamlingsmetod, undersökningsgrupp, urval, bortfall, dataanalys och kvalitetsbedömning för 

valda artiklar.  

 

Tabell 2. Översikt över författare, (referens nummer), metod samt kvalitetsbedömning för valda 

artiklar. 

 

Författare, år, 
land (referens 
nummer) 

Titel Design/Datainsaml. 
Metod 

Unders. Grupp/ 
Urval/ Bortfall 

Dataanalys/Kvalitets
bedömning  
 

Mashour 
GA,Wang LY, 
Turner CR, 
Vandervest JC, 
Shanks A, 
Tremper KK. 
2009. USA (11). 

A Retrospective 
Study of 
Intraoperative 
Awareness with 
Methodological 
Implications 

Kvantitativ design, 
Journalgranskning av 
elektroniska journaler. 

116478 journaler. 
Varav 65061 var 
under generell 
anestesi. Bortfall 
21055 st. Totalt 
44006 granskade 
journaler. 

Retrospektiv metod. 
Deskriptiv datanalys  
X2 test 
/ Medel kvalitet 

Avidan MS, Zhang 
L, Burnside BA, 
Finkel KJ, 
Searleman AC, 
Selvidge JA, 
Saager L, Turner 
MS, Rao S, 
Bottros M, Hantler 
C, Jacobsohn E, 
Evers AS. 2008.  
USA (12). 

 

 

 

 

Anesthesia 
Awareness and the 
Bispectral Index 

Kvalitativ design, 
Intervjustudie med 
strukturerade 
intervjuer i  3 
intervjuomgångar. 

2000 patientfall. 
Bortfall 59 st. 
Totalt 1941 
patientfall. 

Prospektiv 
randomiserad studie 
Fishers test, X2 test, T-
test, Mann-Whitney 
test 
/ Hög kvalitet 
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Blussé Van Oud-
Alblas HJ, Van 
Dijk M, Liu C, 
Tibboel D, Klein 
J, Weber F. 2008. 
Holland (13). 

Intraoperative 
awareness during 
paediatric 
anaesthesia 

Kvalitativ design. 
Intervjustudie med 
strukturerade 
intervjuer i 2 
intervjuomgångar. 
Analys av intervjuerna 
av oberoende 
personal. 

1015patientfall. 
Bortfall 87 st. 
Totalt 928 
patientfall. 

Intervjuer på barn 
i åldern 5-18 år. 

Prospektiv cohort 
studie. 
Deskriptiv statistisk  
/Hög kvalitet  

Errando CL, Sigl 
JC, Robles M, 
Calabuig E, 
Garcia J, Arocas F, 
Higueras R, 
Rosario E, López 
D,  Peiró CM, 
Soriano JL, 
Chaves S, Gil F, 
Garcia-Aguado R. 
2008. Spanien 
(14). 

Awareness with 
recall during 
general 
anaesthesia: a 
prospective 
observational 
evaluation of 4001 
patients 

Kvalitativ design. 
Blinda strukturerade 
intervjuer i 2-3 
intervjuomgångar. 

4001 patientfall. 
Bortfall 79 st. 
Totalt 3921 
patientfall. 

Prospektiv 
observations analys. 
Statistiska analyser  
X2 test, Fishers test, 
/ Hög kvalitet 

Lopez U, Habre 
W, Van der Linden 
M, Iselin-Chaves 
IA. 2008. Schweiz 
(15). 

Intra-operative 
awareness in 
children and post-
traumatic stress 
disorder 

Kvalitativ design. 
Djupgående intervjuer 
i samtalsform ett år 
efter upplevd 
awareness. 

11 patientfall. 
Bortfall 4 st. 
Totalt 7 patientfall 

Oberoende analyser av 
samtal. 
/ Hög kvalitet 

Paech MJ, Scott 
KL, Clavisi O, 
Chua S, 
McDonnell N. 
2008. Australien 
(16). 

A prospective 
study of awareness 
and recall 
associated with 
general 
anaesthesia for 
caesarean section 

Kvalitativ design. 
Observations och 
intervjustudie i 2 
intervjuomgångar. 

1095 patientfall. 
Bortfall ej 
redovisat. 

Prospektiv 
observations studie. 
Dataanalys genom  
STATA, presenterat  
enligt procent/standard 
avvikelse/median/ 
kvartilavstånd 
/ Hög kvalitet 

Samuelsson P, 
Brudin L, Sandin 
RH. 2008. Sverige 
(17). 

Intraoperative 
dreams reported 
after general 
anaesthesia are not 
early 
interpretations of 
delayed awareness 

Kvalitativ design. 
Strukturerade 
intervjuer i 3 
intervjuomgångar. 

6991 patientfall. 
Bortfall ej 
redovisat. 

Prospektiv cohort 
studie.  
Fishers test 
/ Hög kvalitet 

Engelhardt T, 
Petroz GC, 
McCheyne A, 
Bissonnette B. 
2007. UK (18). 

Awareness during 
pediatric 
anesthesia – what 
is the position of 
European pediatric 
anesthesiologists? 

 

 

 

Kvantitativ design. 
Webbaserad 
enkätstudie. 
Personliga e-mail. 

592 enkäter. 
Bortfall 290 st.  
Totalt 302 erhållna 
svar. 

Analys genom databas. 
Deskriptiv statistik. 
/ Medel kvalitet 
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Lopez U, Habre 
W, Laurencon M, 
Haller G, Van der 
Linden M, Iselin-
Chaves IA. 2007. 
Schweiz (19). 

Intra-operative 
awareness in 
children: the value 
of an interview 
adapted to their 
cognitive abilities 

Kvalitativ design. 
Semistrukturerade 
djupgående  intervjuer 
i 2 intervjuomgångar. 

410 patientfall. 
Bortfall 17 st. 
Totalt 293 
patientfall. Barn i 
åldern 6-16 år 
inkluderades i 
studien. 

Kvalitativ 
innehållsanalys  
X2 test, Fishers test 
/ Hög kvalitet 

Pitimana-aree S, 
Uerpairojkit K, 
Punjasawadwong 
Y, Virankabutra T, 
Charuluxananan S. 
2007. Thailand  
(20). 

A Survey of 
Awareness, 
Opinion and 
Report Use of 
Clincal Practice 
Guidelines (CPG) 
of the Royal 
College of 
Anesthesiologists 
of Thailand 

Kvantitativ design. 
Anonyma enkäter till 
anestesipersonal 
(läkare/ 
sjuksköterskor) 
skickades per post.  

1900 enkäter 
postades. Bortfall 
1255 st. Totalt 635 
erhållna svar. 

Cross sectional 
anonyma enkäter. 
Deskriptiv statistisk 
dataanalys. 
/ Medel kvalitet 

Rungreungvanich 
M,  Thienthong S, 
Charuluxananan S, 
Lekprasert V, 
Pulnitiporn A, 
Prakanrattana U. 
2007. Thailand 
(21). 

Predictors of Intra-
operative Recall of 
Awareness: Thai 
Anesthesia 
Incidents Study 
(THAI Study): A 
Case-Control 
Study 

Kvantitativ design. 
Standardiserat 
formulär ifyllt av 
anestesipersonal. Tre 
oberoende 
anestesiologer 
värderade materialet. 

Totalt 81 fall av 
awareness 
jämfördes med en 
kontroll grupp. 
Bortfall ej 
redovisat.       

Multicenter incidens 
registrering. Deskriptiv 
statitisk 
/ Medel kvalitet 

Lau K, Matta B, 
Menon DK, 
Absalom AR. 
2006. UK (22). 

Attitudes of 
anaesthetists to 
awareness and 
depth of 
anaesthesia 
monitoring in the 
UK 

Kvantitativ design. 
Personlig enkätstudie 
skickad per post. 
Enkäter elektroniskt 
sparade i databas. 

4927 enkäter. 
Bortfall 2759 st. 
Totalt 2168 
erhållna svar. 

Analys genom databas. 
Resultat jämfört med 
liknande studier.  
X2 test, U-test 
/ Medel kvalitet 

Davidson AJ, 
Huang GH, 
Czarnecki C, 
Gibson MA, 
Stewart SA, 
Jamsen K, Stargatt 
R. 2005. 
Australien (23). 

Awareness During 
Anesthesia in 
Children: A 
Prospective 
Cohort Study 

Kvalitativ design. 
Intervjustudie med 
strukturerade 
intervjuer i 3 
intervjuomgångar. 
Föräldrarna till barnen 
gjorde sista intervjun. 

1250 patientfall. 
Bortfall 386 st. 
Totalt 864 
patientfall. 
Barn i ålder 5-12 
år inkluderade i 
studien. 

Prospektiv cohort 
studie  
Deskriptiv statistik 
/ Hög kvalitet 

Osborne GA, 
Bacon AK, 
Runciman WB, 
Helps SC. 2005. 
Australien (24). 
 

Crisis 
management 
during 
anaesthesia: 
awareness and 
anaesthesia 

 

 

 

Kvantitativ design. 
Incidensanalys i 
databas jämförd  med 
patientjournal.  

4000 
patientjournaler. 
Bortfall ej 
redovisat. 

Dataanalys genom 
deskriptiv statistik 
/ Medel kvalitet 
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Rungreungvanich 
M, Lekprasert V, 
Sirinan C, Hintong 
T. 2005. Thailand 
(25). 

An Analysis of 
Intraoperative 
Recall of 
Awareness in Thai 
Anesthesia 
Incidents Study 
(THAI Study) 

Kvantitativ design. 
Standardiserade 
formulär ifylld av 
anestesipersonal 
sammanställt i 
databas.  

126078 patientfall 
Bortfall ej 
redovisat. 

Dataanalys genom 
deskriptiv statistik. 
/ Medel kvalitet 

Wang Y, Yue Y, 
Sun YH, Wu AS, 
Wu QW,  Zhang 
YQ, Feng CS. 
2005. Kina (26). 

Investigation and 
analysis of 
incidence of 
awareness in 
patients 
undergoing 
cardiac surgery in 
Beijing, China 

Kvalitativ design. 

Observation samt 
intervjustudie med 
strukturerade 
intervjuer i 1 
intervjuomgång. 

Totalt 300 
patientfall. 
Bortfall är ej 
redovisat. 

Öppen cross-section 
studie gjord på två 
sjukhus/ 
X2 test, T-test 
/ Hög kvalitet 

Ekman A, 
Lindholm ML, 
Lennmarken C, 
Sandin R. 2004. 
Sverige (27). 

Reduction in the 
incidence of 
awareness using 
BIS monitoring 

Kvalitativ design. 
Intervjustudie med 
strukturerade 
intervjuer i 3 
intervjuomgångar. 

5057 patientfall. 
Bortfall 112 st. 
Totalt 4945 
patientfall 

Prospektiv 
randomiserad cohort 
studie 
Fishers test, T-test, X2 
test 
/ Hög kvalitet 

Myles PS, Leslie 
K,  McNeil J, 
Forbes A, Chan 
MT. 2004. 
Australien (28). 

Bispectral index 
monitoring to 
prevent awareness 
during 
anaesthesia: the B-
aware randomised 
controlled trial 

Kvalitativ design, 
Intervjustudie med 
strukturerade 
intervjuer i 3 
intervjuomgångar. 

2503 patientfall. 
Bortfall 40 st. 
Totalt 2463 
patienfall. 

Prospektiv 
randomiserad 
dubbelblind studie 
Fishers test, X2 test, 
Wilcoxon rank sum 
test 
/ Hög kvalitet 

Sebel PS, Bowdle 
TA, Ghoneim 
MM, Rampil IJ, 
Padilla RE, Gan 
TJ, Domino KB. 
2004. USA (29). 

The Incidence of 
Awareness During 
Anesthesia: A 
Multicenter United 
States Study 

Kvalitativ design. 
Intervjustudie med 
strukturerade 
intervjuer  i 3 
intervjuomgångar.  

20402 patientfall. 
Bortfall 827 st. 
Totalt 19575 
patientfall. 

Multicenter prospektiv 
cohortstudie 
Fishers test, X2 test,  
/ Hög kvalitet 
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Tabell 3 visar en översikt avseende författare, (referens nummer), syfte och resultat för valda 

artiklar. 

 

Tabell 3. Översikt över författare, (referens nummer), syfte och resultat för valda artiklar. 

 

Författare Syfte Resultat 

Mashour GA, 
Wang LY, Turner 
CR, Vandervest JC, 
Shanks A, Tremper 
KK (11). 

Att jämföra 
incidensen av 
awareness på ett 
sjukhus med en 
incidensbaserad 
databas. 

Totalt hittades 10 fall av awareness. Det var ingen skillnad mellan 
könen. 2 utav de funna fallen var högriskpatienter. Resultatet visar 
att incidensen av awareness var lägre än tidigare rapporter visade. I 
artikeln dras slutsatsen att studien var för omfattande för att 
upptäcka awareness. 

Avidan MS, Zhang 
L, Burnside BA, 
Finkel KJ, 
Searleman AC, 
Selvidge JA, 
Saager L, Turner 
MS, Rao S, Bottros 
M, Hantler C, 
Jacobsohn E, Evers 
AS (12). 

Att undersöka om 
BIS baserad 
anestesijournal är 
bättre än  
anestesijournal 
baserad på endtidal 
gasmätning (ET) för 
att minska 
awareness under 
anestesi hos 
högriskpatienter för 
awareness. 

Totalt 16 patientfall med awareness påträffades.  Ingen skillnad 
sågs mellan grupperna. BIS monitorering kunde vara bra att 
använda under total intravenös anestesi då det ej går att avläsa 
koncentration av anestesiagenter i blodet. 

Blussé van Oud-
Alblas HJ,Van Dijk 
M, Liu C, Tibboel 
D, Klein J, Weber F 
(13). 

Att bestämma 
incidensen av 
intraoperativ 
awareness hos barn 
under elektiv eller 
akut operation på ett 
universitetssjukhus 
för barn. 

Totalt hittades 6 fall av bekräftad awareness och 26 fall av 
eventuell awareness. Incidensen var därmed högre än hos vuxna . 
Incidensen var 0,6% av bekräftad awareness eller 1,2% vid 
eventuell awareness. Barnen tyckte ej att upplevelsen varit 
stressande. De vanligaste symptom som rapporterades var känsla 
av beröring eller ljudupplevelse. Symptom som smärta, oro eller 
förlamning rapporterades i få fall. Ett barn hade mardrömmar och 
sömnproblem i 2 veckor efter awareness upplevelsen. 

Errando CJ, Sigl 
JC, Robles M, 
Calabuig E, García 
J, Arocas F, 
Higueras R, 
Rosario E, López 
D, Peiró CM, 
Soriano JL, Chaves 
S, Gil F, García-
Aguado R (14). 

Att evaluera 
incidensen och 
karaktären av 
awareness under 
generell anestesi på 
ett sjukhus. 

Totalt upptäcktes 39 fall av awareness. När högrisk patienter 
exkluderats från undersökningen var incidensen av awareness 
0,8%. Endast 3 fall av awareness hade ej kunnat förhindras. Det 
fanns en högre incidens av awareness i gruppen som erhöll 
intravenös anestesi. Incidensen av awareness var hög efter 
syrgas/lustgas anestesi. Patienter som opererats nattetid löpte större 
risk att drabbas av awareness än dagpatienter. 

Lopez U,  Habre 
W, Van der Linden 
M,  Iselin-Chaves 
IA (15). 

Att evaluera 
incidensen av 
psykologiska 
symptom hos barn 
som 
upplevt/eventuellt 
upplevt awareness 
under operation. 

 

 

Barnen kom fortfarande ihåg awareness upplevelsen. Inget barn 
hade psykologiska symptom som PTSD. Barnen hade inget behov 
av att prata om upplevd awareness. De hade inga negativa känslor 
kring anestesin. Samtliga barn tyckte att awareness upplevelsen 
var normal. Barnen var oroliga över hur kirurgin hade lyckats. 
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Paech MJ,Scott 
KL, Clavisi O,  
Chua S, McDonnell 
N (16). 

Att uppskatta 
handläggningen av 
kejsarsnitt under 
generell anestesi. Att 
förklara 
komplikationer till 
awareness samt 
förklara 
anestesitekniker och 
farmaka relevanta 
till denna 
komplikation. 

Totalt upptäcktes 5 fall av awareness eller eventuell awareness. 
Drömmar upptäcktes i 25 fall. Gravida löpte större risk att drabbas 
av awareness då de har snabbare cirkulation än normalt. Regional 
anestesi rekommenderades vid kejsarsnitt framför generell 
anestesi. Incidensen av drömmar var låg. Endast 3% drömde. 
Obehagliga drömmar var ovanliga. Anestesipersonal 
rekommenderas vara väl förtrogen med generell anestesi  under 
kejsarsnitt. De säkerställda  awareness fallen kunde ha undviktis. 
Vid dessa fall hade felmedicinering vid induktion samt ej erhållen 
sömngaskoncentration under anestesin konstaterats. 

Samuelsson P, 
Brudin L, Sandin 
RH (17). 

Att testa hypotesen 
att drömmar under 
anestesi ej skall 
klassas som 
awareness. 

Totalt upptäcktes 232 fall av drömmar varav 10 fall av awareness. 
Hos de som rapporterade drömmar var awareness signifikant 
vanligare. En intraoperativ dröm gav inte alltid awareness. 
Obehagliga drömmar associeras med anestesimedlet Thiopental. 
Drömmar med inslag av välbefinnande fanns hos kvinnor med låg 
BMI (Body Mass Index) samt kort anestesiperiod. De som drömde 
och samtidigt upplevde awareness kunde själva ha triggat igång 
drömmen.  Drömmarnas natur analyserades ej. Resultatet visade 
att minnet av en intraoperativ dröm ej var detsamma som 
awareness varför författarna drog slutsatsen att drömmar ej behövs 
följas upp postoperativt. 

Engelhardt T, 
Petroz GC, 
McCheyne A, 
Bissonnette B (18). 

Att bestämma hur 
medlemmar i 
”British and French 
pediatric anesthesia 
societies” ställde sig 
till awareness under 
generell anestesi. 

Det visade sig att 3 av 5 tillfrågade ansåg att awareness  var 
åldersberoende samt ett problem inom barnsjukvård. Nästan ingen 
av de tillfrågade diskuterade awareness med föräldrar/barn eller 
sökte aktivt efter symptom på awareness. En fjärdedel av de 
tillfrågade rapporterade att de någon gång under sin karriär sövt en 
patient som upplevt awareness. Den anestesidjups monitorering 
som journalfördes intraoperativt var främst endtital 
gaskoncentration. BIS monitorering användes av 10% av de 
tillfrågade. 

Lopez U, Habre W, 
Laurencon M, 
Haller G, Van der 
Linden M, Iselin-
Chaves IA (19). 

Att bestämma 
incidensen av 
intraooperativ 
awareness under 
generell anestesi hos 
barn genom att 
använda en 
kvalitativ metod. 
Samt att förklara 
riskfaktorer för 
awareness hos barn. 

Totalt hittades 32 fall av awareness  eller eventuell awareness, 
varav 5 fall var säkerställd awareness. 
De flesta barnen i undersökningen fick bensodiazepiner i 
premedicinering. En riskfaktor för att drabbas av awareness var då 
det krävdes många intubationsförsök. 

Pitimana-aree S, 
Uerpairojkit K, 
Punjasawadwong 
Y, Virankabutra T, 
Charuluxananan S 
(20). 

Att förebygga 
awareness, åsikter 
om det, 
begränsningar samt 
se hur användandet 
av riktlinjer följdes. 
Dessutom identifiera 
faktorer associerad 
med variation, 
följsamhet samt 
rapporterad 
användning av 
riktlinjer. 

 

Totalt svarade 33,4% på enkäten. Anestesisjuksköterskor hade 
högre svarsfrekvens än anestesiläkare. Endast 46% av de som 
svarade på enkäten visste om att riktlinjerna existerade, av dessa 
var följsamheten till riklinjerna mycket hög.  
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Rungreungvanich 
M, Thienthong S, 
Charuluxananan S, 
Lekprasert V, 
Pulnitiporn A, 
Prakanrattana U 
(21). 

Att bestämma 
prediktorer  till  
intraoperativt minne 
av awareness i 
THAI studiens 
databas. 

Totalt hittades 81 fall av awareness. Patienter under kejsarsnitt 
eller hjärtoperation kom i håg upplevelsen av awareness. En 
minskad risk att uppleva awareness var då lustgas användes 
intraoperativt. 

Lau K, Matta B, 
Menon DK, 
Absalom AR (22). 

Att beskriva 
attityden hos 
anestesiologer i UK 
till awareness och 
monitorering av 
anestesidjup. 

Det visade sig att 33% av anestesiologerna hade sövt patienter som 
upplevt awareness. Om anestesiologen var över 45 år var risken att 
ha sövt en patient med awareness dubbelt så stor. Den uppskattade 
incidensen av awareness var 1/5000. Anestesiologer som någon 
gång handlagt en patient med awareness tyckte att det var ett större 
problem än de som ej handlagt awareness. Ett fåtal samtalade om 
komplikationen vid preoperativa samtal. Däremot tyckte 20% att 
awareness borde diskuteras vid preoperativa samtal. 33% ansåg att 
awareness uppträdde då lokala riktlinjer ej följdes. Åsikter om 
risken att drabbas av awareness var: bristande försiktighet, 
felmedicinerig/administrering, tekniska problem eller fel i 
medicintekninsk utrustning. 40% ansåg att intravenös anestesi 
ökade risken för awareness. Högrisk faktorer ansågs vara: 
blödning under operation, akuta patienter, användandet av 
maskiner eller tekniker anestesipersonal ej känner till, förflyttning 
av sövd patient, svårighet/ lång intubation, indivinduell 
farmakokinetik vid administrering av sederande farmaka. En 
majoritet av anestesiologerna tyckte att monitorerig av 
anestesidjup skall utföras på patienter som löper stor risk att 
drabbas av awareness. 

Davidson AJ, 
Huang GH, 
Czarnecki C, 
Gibson MA, 
Stewart SA, 
Jamsen K, Stargatt 
R (23). 

Att bestämma 
incidensen av 
awareness under 
rutin barn anestesi. 

Totalt hittades 7 fall av awareness. Eventuell awareness hittades 
hos 12 barn. Inget av barnen som upplevt awareness upplevde 
smärta. I awareness gruppen sövdes många av barnen med 
intravenös anestesi. Barnen rapporterade inte alltid awareness vid 
första intervjun. Barnen som upplevt awareness drömde mer. Totalt 
sett erhöll nästan inget barn i undersökningen muskelrelaxantia 
intraoperativt. Att barnen skulle vara stressade eller stökiga 
postoperativt var ej assossierat med awareness under anestesi. 

Osborne GA, 
Bacon AK, 
Runciman WB, 
Helps SC (24). 

Att se om en 
algoritm i diagnosen 
och initiala 
omhändertagandet 
av aktuell eller 
potentiell awareness 
under generell 
anestesi kan ge en 
specifik 
krishandlingsplan.  

Awareness uppstod under låga gaskoncentrationer. 11 fall av 
awareness noterades. Awareness kunde uppstå under en helt vanlig 
rutin anestesi. Komplikationen kunde uppkomma utan autonoma 
varningssignaler. I hälften av fallen med awareness hade en 
algoritm hjälpt till att upptäcka problemet eftersom dessa fall 
uppträdde under krissituationer. Algoritmen COVER ABCD-A 
SWIFT skulle identifiera de stadium där awareness kunde uppträda 
och därmed uppmärksamma personalen på situationen. (COVER 
ABCD-A SWIFT består av kontroller av syremättnad, syrgas 
tillförsel, ventilation, endothrachealtub kontroll, kontroll av 
anestesi utrustning, luftväg, andning, cirkulation, droger, att vara 
vaksam på allergier, kontroll av patient, operatör, respons, 
operation.) 
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Reungreungvanich 
M, Lekprasert V, 
Sirinan C, Hintong 
T (25). 

Att analysera 
intraoperativ 
awareness genom att 
använda en databas 
för avvikelser. Detta 
för att se frekvens, 
påverkande faktorer, 
förebyggande samt 
åtgärdande 
strategier. 

Totalt upptäcktes 99 fall av awareness. Awareness förekom i större 
andel hos kvinnor än hos män. De som drabbades var främst 
tidigare friska personer. Rapporterade symptom var: ljud, smärta, 
känsel under operation utan smärta, förlamningskänsla. Nästan alla 
patienter fick gasanestesi med muskelblockad. Incidensen av 
awareness var högre hos hemodynamiskt instabila patienter då det 
gavs lägre dos anestesimedel. Rekommendationer för att undvika 
awareness var: premedicinering med bensodiazepin, administrera 
högre dos av anestesimedel vid induktion, undvika muskelblockad, 
kontrollera endtidal gaskoncentration, kontrollera 
anestesiutrustning före anestesistart.  

Wang Y, Yue Y, Sun 
YH, Wu AS, Wu 
QW, Zhang YQ, 
Feng CS (26). 

Att undersöka 
incidensen av 
awareness hos 
patienter under olika 
typer av 
hjärtoperationer. Att 
utröna när 
peroperativ 
awareness uppträder 
samt att se hur hög 
incidensen  för 
awareness är under 
cardioopulmonell 
bypass (CABG). 

Totalt hittades 18 fall av awareness. Premedicinering med 
bensodiazepiner förhindrade inte awareness. Awareness uppträdde 
ofta då det var hög ljudnivå på operationssalen. Awareness 
upträdde mest under bypass grafting eller under bypass.  6 av 
awarenessfallen uppträdde efter induktion före klyvning av 
sternum. Under denna fas var anestesipersonal upptagna med att 
anlägga CVK. Under klyvning av sternum hade 3 patienter 
awareness, vilket var ett smärtsamt stimuli. Resultatet var att 
incidensen av awareness är högre under hjärtoperation. 

Ekman A, 
Lindholm ML, 
Lennmarken C, 
Sandin R (27). 

Att undersöka om 
användning av BIS  
monitorering 
signifikant kan 
reducera incidencen 
av awareness. 

Totalt uppstod 2 fall av awarenesss. Det var en ökad risk att 
drabbas av awareness under intubation. BIS monitorering under 
anestesi skyddade ej patienten att drabbas av awareness. 

Myles PS, Leslie 
K, McNeil J, 
Forbes A, Chan MT 
(28). 

Att undersöka om 
BIS monitorering 
under anestesi  
reducerar incidensen 
av awareness under 
operation på vuxna. 

Undersökningsgruppen delades upp i 2 grupper. En grupp 
monitorerades med BIS. BIS gruppen hade 22 fall av awareness 
eller eventuell awareness. Den andra gruppen hade 27 fall. BIS 
gruppen hade 62 fall av intraoperativa drömmar,  i den andra 
gruppen återfanns  83 fall av intraoperativa drömmar. Resultat var 
att BIS monitorering reducerade risken att drabbas av awareness 
hos högrisk patienter under generell anestesi.   

Sebel PS, Bowdle 
TA, Ghoneim MM, 
Rampil IJ, Padilla 
RE, Gan TJ, 
Domino KB (29). 

Att etablera 
incidensen av 
upplevd awareness i 
USA under rutin 
anestesi. Samt att 
förutsäga om BIS 
värdet kunde 
associeras med 
intraoperativ 
awareness. 

Totalt hittades 25 fall av awareness, 46 fall av eventuell awareness 
och 1183 fall av drömmar. Hälften av patienterna beskrev 
symptom på upplevd awareness som att höra ljud, att ej kunna röra 
sig eller andas. Andra rapporterade symptom var orörlighet/stress, 
smärta, att känna intubationen. Varken kön eller ålder visade sig 
vara en preindikator för awareness. Awareness rapporterades i  
38% under BIS monitorering. BIS montorering påvisade ej 
awareness.  Awareness uppträdde främst under intubation eller vid 
första kirurgiska stimulit. Drömmar uppstod efter att patienten 
vaknat men var dåsig initialt postoperativt. De som drömde mest 
var unga hälsosamma patienter under elektiv operation. Att 
upptäcka awareness berodde på intervjuteknik, timing på intervjun 
samt strukturen på intervjun. 
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3.1.1 Att upptäcka och undvika awareness 

 

Det var svårt att upptäcka att någon drabbats av awareness. För att få  reda på detta måste intervjun 

med den utsatte vara strukturerad och intervjutekniken vara väl förankrad. Det var  viktigt att 

intervjun gjordes i ett skede som passade patienten (29). De barn som upplevt awareness 

rapporterade inte alltid upplevelsen vid första intervjun (23).  

 

Granskade källor visade beskrivna upplevelser av awareness. Dessa var att: höra ljud (11-

13,15,16,19,23,25-29), känna smärta (11-13,23,25,27-29), ha känsel under operationen utan smärta 

(11-13, 15,16,19,23,25-28), förlamningskänsla (11,12,15,19,25,28,29), känsla av att kämpa för sitt 

liv (12), plötsligt uppvaknande (12,26,29), känna kyla (12), kunna se (12,15,16,28,29), ej kunna 

öppna ögonen (27), ha obehag (13,15,19), känna intubationen (11-13,15,19,26,27,29), känna något 

på huvudet (13,19), försöka prata utan att lyckas (26,27,29), känna nålar (13,19,23), känna 

steriltvätt (26), obehagliga drömmar (23,28) och behagliga drömmar (13,23,27-29).  

 

I Australien har det undersökts om en algoritm, COVER ABCD-A SWIFT, i patientdiagnosen 

kunde hjälpa anestesipersonal att upptäcka tecken på awareness. I studien visade det sig att 

awareness kunde uppstå under en helt vanlig rutinanestesi utan komplikationer. Algoritmen skulle 

upptäcka de stadium där awareness kan uppträda genom att analysera olika funktioner och värden 

och därmed uppmärksamma personalen på situationen. I de fall där awareness uppträdde under 

krissituation kunde en algoritm ha hjälpt anestesipersonalen att upptäcka awareness (24). 

 

I Thailand  visade det sig att användandet av lustgas under anestesi minskade risken att drabbas av 

awareness (21). Då patienten fått lägre dos anestesimedel såsom vid heomdynamisk instabilitet vid 

exempelvis stor blödning ökade risken att uppleva awareness. Det existerade också riktlinjer för att 

undvika problemet med awareness. Vilka var att premedicinera med lugnande medel, ge högre dos 

anestesimedel vid induktion, undvika muskelblockad, kontrollera endtidal gaskoncentration 

(utandad sömngaskoncentration) samt kontrollera anestesiutrustning före anestesistart (25). En 

kinesisk artikel beskrev att premedicinering med lugnande medel ej förhindrade awareness (26). 

 

3.1.2 Mätning av anestesidjup 

 

Monitorering av anestesidjup kan vara till hjälp att upptäcka om patienten ej befinner sig i ett 

medvetslöst tillstånd. BIS monitorering är ett sådant verktyg. Vid studier har det konstaterats att BIS 

monitorering med fördel kunde användas då patienten löpte stor risk att drabbas av awareness (28). 
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Ett tillfälle där monitorering av anestesidjup indikerades var då det enbart administerades intravenös 

anestesi. Koncentrationen av medicin i blodet/hjärnan går inte att mäta i dagsläget (12). Det var 

vanligare att patienter som enbart sövdes med intravenös anestesi drabbades av awareness än de 

som sövdes med kombinerad intravenös/gasanestesi (14). BIS monitorering under anestesin 

skyddade ej patienten att drabbas av awareness (27).  En amerikansk studie visade att incidensen av 

awareness var 38% under BIS monitorering (29).  

 

3.1.3 Högrisk situationer  

 

Flera av de granskade artiklarna menade att det var stor risk att drabbas av awareness under 

intubation (19,26,27,29). Framförallt var sannolikheten större då det krävdes flera intubationsförsök 

(19). Vid det första kirugiska stimulit uppstod en ny risk (29).  

 

I två amerikanska studier visade det sig att könet på patienten inte hade betydelse för sannolikheten 

att drabbas av awareness (11,29). Det kunde heller inte fastlås att patientens ålder ökade eller 

minskade risken (29). En thailändsk studie visade däremot att det var vanligare att kvinnor än män 

drabbades. De som upplevde awareness var främst tidigare friska personer (25). I en spansk studie 

upptäcktes det att patienter som opererats nattetid löpt större risk att drabbas av awareness än de 

som opererats dagtid (14). 

 

Det har konstaterats att barn löper större risk än vuxna att drabbas av komplikationen. Incidensen 

varierade från 0,6% till 1,2% beroende på hur awareness klassificerades. De flesta barnen hade 

upplevt awareness i form av beröring eller ljudupplevelse (13). En studie som gjorts enbart på barn 

visade att de drabbade barnen ej upplevde smärta under operationen. Det gick inte heller att säga att 

de barn som var stressade och stökiga postoperativt upplevt awareness (23). Vid en studie på barn 

som upplevt awareness visade det sig att ingen utav de drabbade barnen hade fått psykologiska 

symptom efter händelsen. Barnen tyckte däremot att upplevelsen varit normal. De var endast 

oroliga över hur kirurgin lyckats (15).  

 

Då en gravid kvinna skall sövas var risken stor att awareness kunde uppträda. Gravida har högre 

hjärtminutvolym än normalt. Läkemedel behöver administreras i högre doser och titreras oftare för 

att få önskad effekt. En australiensisk studie menar att det är bättre för den gravida att få regional 

anestesi än generell anestesi vid kejsarnsitt. Det visade sig att de fall där awareness uppstod vid 

kejsarsnitt hade kunnat förhindrats. Awareness uppstod vid nedsövning då fel läkemedel 

administrerades samt under operationen då anestesigas ej hade givits (16). En Thailändsk studie 



 17 
 

visade att patienter som upplevt awareness under kejsarsnitt kom ihåg händelsen postoperativt (21). 

Under hjärtoperation var det större risk än normalt att drabbas av awareness. De tillfällen då 

awareness uppträdde var efter nedsövning, före klyvning av sternum eller under bypass grafting 

eller bypass. Detta kunde bero på att anestesipersonalen ej varit uppmärksam på patientens 

anestesidjup under dessa perioder. Smärtintensitet varierade kraftigt under hjärtoperation. Det 

visade sig också att awareness uppträdde då ljudvolymen varit hög på operationssalen (26). 

Patienter som upplevt awareness under hjärtoperation kom senare ihåg att de varit medvetna under 

operationen (21). 

 

3.1.4 Drömmar under anestesi 

 

Drömmar under anestesi uppträdde då patienten vaknat upp ur medvetslöshet och initialt befann sig 

på postoperativ avdelning. De som framför allt drömde var unga friska patienter som gjorde en 

planerad operation (29). En svensk studie gav resultatet att awareness var vanligare hos de som 

drömde under en operation än hos de som ej drömde. Det sågs ingen koppling med att patienten 

som drömde under operationen alltid upplevde awareness. I de fall där obehagliga drömmar 

uppstod så var anestesimedlet Thiopental använt. Kvinnor med låg BMI (Body Mass Index) och 

kort anestesiperiod upplevde drömmar som gav välbefinnande. Det kunde vara så att de patienter 

som upplevt awareness under operation undermedvetet triggade igång drömmen. Det visade sig 

även att minnet av en intraoperativ dröm inte behövde betyda att awareness hade existerat (17). 

 

3.1.5 Kunskap om awareness hos anestesipersonal 

 

I en enkätstudie gjord på anestesipersonal i England visade det sig att 60% av de tillfrågade anser 

att awareness var åldersberoende. Vidare var inställningen att det var vanligare hos barn. Det var 

inte vanligt att diskutera awareness med föräldrar/barn eller aktivt söka efter symptom. Den 

monitorering som främst användes till anestesidjupsmätning var registrering av utandad 

anestesigaskoncentration (18). 

 

Ytterligare en enkätstudie gjord i England visade att en tredjedel av den tillfrågade 

anestesipersonalen hade haft en patient som upplevt awareness. Om anestesipersonalen varit äldre 

än 45 år ökade sannolikheten att någon gång ha sövt en patient som blivit medveten.  Den allmänna 

uppfattningen av incidensen var 1 på 5000 patienter. Det var inte vanligt att diskutera 

komplikationen vid preoperativa samtal. Många ansåg att awareness uppträdde då lokala riktliner ej 

följdes. En majoritet av de tillfrågade ansåg att anestesidjupsmonitorering skall utföras på patienter 
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som löper stor risk att drabbas av awareness (22). Ännu en studie på anestesipersonal utförd i 

Thailand visar att endast 46% av de tillfrågade visste om att det fanns lokala riktlinjer för att 

förhindra awareness (20). 
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4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 

 

Litteraturstudiens huvudresultat visar att awareness är ett ganska ovanligt problem. För den som 

drabbas av awareness kan psykologiska problem relaterade till upplevelsen följa personen genom 

livet. Genom god kunskap i förebyggandet av awareness kan onödiga fall undvikas. Att upptäcka 

vilken patient som drabbats kräver noggranna intervjuer i flera omgångar. Att anestesin har varit 

helt problemfri garanterar inte att patienten ej upplevt awareness. Det är viktigt att anestesipersonal 

har god insikt i omvårdnadsåtgärder för att förebygga att awareness uppstår. En åtgärd kan vara att 

bedöma den aktuella risken att drabbas av awareness. Olika typer av kirurgi innebär större eller 

mindre risk. Olika moment under anestesin innebär också högre eller mindre risk samt patientens 

utgångsstatus. Det finns monitorering att använda som hjälp till att bedöma anestesidjup. Om det 

finns lokala riktlinjer  bör anestesipersonalen ha god kännedom om dessa. Det har visat sig att 

anestesipersonal haft uppfattningen att incidensen av awareness är lägre än den faktiskt är.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

De granskade artiklarna var alla empiriska studier publicerade mellan år 2004 till 2009. Alla studier 

har undersökt problemet med awareness under generell anestesi. Upplevelsen av awareness kan 

betyda att den drabbade patienten får framtida psykologiska symptom. Granskningen av valda 

källor visar hur viktigt det är att anestesipersonal är väl förtrogen med problemet med awareness för 

att förhindra att det uppstår. Det finns olika moment under anestesin då det är större sannolikhet att 

awareness uppstår. Vid lång och komplicerad intubation måste problemet beaktas (19,26,27,29). 

Detta gäller även vid akut blödning (25). Att fördjupa anestesin eller upprätthålla gott anestesidjup 

vid dessa tidpunkter är något som inte får prioriteras bort för andra åtgärder. En granskad studie har 

undersökt om det i sådana lägen kunde ha hjälpt anestesipersonalen att uppmärksamma risken för 

awareness genom att införa en algoritm som larmar. Det visade sig att i liknande krissituationer 

kunde en algoritm, COVER ABCD-A SWIFT, ha varit ett stöd (24). Sammantaget skulle det vara 

till stor hjälp om ett awareness-larm eller liknande ljöd vid dessa situationer då anestesipersonalen 

uppmärksammas på situationen. Att ha en medvetenhet för att risken att awareness kan uppstå 

sänker förmodligen också incidensen.   

 

En Thailändsk studie påvisade att lustgas kunde minska risken för att awareness uppstod (21). Som 

tillägg till denna information diskuterar författaren att lustgas är ett gammalt beprövat tillägg till 
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nya former av anestesigaser vilket dock inte ger fullständig medvetslöshet under anestesi och 

dessutom är miljöfarligt.  

 

Det är svårt att upptäcka om en patient har drabbats av awareness under anestesin. För att hitta de 

fall där awareness uppstått måste flera intervjuer göras. Först i direkt anslutning till anestesin sedan 

efter några veckor. Om patienten meddelar att han tidigare upplevt awareness skall detta ej 

negligeras, den drabbade kan känna sig dum och inte sedd i vården. Det förefaller inte som om 

patienten alltid blir informerad om att awareness kan uppstå, eller heller ej blir intervjuad 

postoperativt (18). En lätt åtgärd skulle kunna vara att alltid intervjua den nyss sövda patienten 

postoperativt om denne har något minne av operationen. Skulle det vara så är det viktigt att erbjuda 

hjälp och bekräfta upplevelsen. 

 

Den anestesidjups monitorering som förekommer i dag är bla BIS monitorering. Genom att placera 

ut elektroder på huvudet kommer ett värde fram på en display som indikerar anestesidjup hos 

patienten. Denna metod är forum för diskussion. Vissa menar att det går att läsa ut hur djupt sövd 

patienten är medan andra menar att det ej går att dra någon slutsats av värdet (12,27,28,29). BIS 

monitorering kunde möjligtvis vara en hjälp då patienten sover enbart genom intravenös anestesi.  

Detta eftersom koncentrationen i blod/hjärna inte går att mäta kontinuerligt såsom det går att mäta 

utandad koncentration av anestesigas, endtidal gaskoncentration (12,14). 

 

Tre stora grupper som löper särskilt stor risk att drabbas av awareness under generell anestesi var 

barn, gravida och patienter under hjärtoperation. I studier på barn som drabbats av awareness visar 

det sig att barnen inte upplevt detta som något stort problem postoperativt (15,13). I artiklarna 

refereras det till att intervjuer med barn inte kan likställas med intervjuer på vuxna, då barns fantasi 

och verklighetsuppfattning skiljer sig. Det verkar som om denna skillnad skyddar barnet mot svåra 

men av awareness. Förekomsten av awareness är dock signifikant eftersom barn också blir 

drabbade. 

 

Till gravida kvinnor rekommenderas det främst att erbjuda regional anestesi, men då en sövning 

istället utförs får risken att patienten drabbas av awareness ej glömmas bort. En studie visar att i de 

fall där där awareness uppstod kunde de tillfällena ha förhindrats (16). Awareness hade i dessa fall 

uppstått genom feladministrering av läkemedel och ej underhållen anestesi. Sådana här incidenter 

till följd av slarv eller oaktsamhet ska inte accepteras. All anestesipersonal som medverkar i anestesi 

till gravid bör precis som litteraturen visar vara väl förtrogen med den gravida kvinnans fysiologi 

och vara väl förtrogen med anestesiutrustningen.   
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En hjärtoperation innebär för patienten att olika intensiva smärtstimuli uppstår. Vid dessa 

genombrott måste anestesipersonal fördjupa anestesin så att patienten ej vaknar till i medvetandet 

(26). Det visade sig att då awareness hade uppstått hade anestesipersonalen varit upptagen med 

andra sysslor. Möjligtvis kan dessa arbetsuppgifter utföras preoperativt. Samarbetet i 

operationslaget går att påverka. Att anestesipersonal har en nära kommunikation med operatör, 

operationssjuksköterska och övriga funktioner på operationssalen kan göra att eventuella problem 

under operationen uppmärksammas i god tid. Att känna en teamkänsla kan göra att samarbetet 

mellan olika specialiter fördjupas. 

 

En studie påvisar ett samband mellan att kvinnor löper större risk att drabbas av awareness än män 

(25). Två andra studier kan däremot ej visa något samband (11,29). En spansk studie visar att det är 

vanligare att drabbas av awareness då patienten opereras nattetid jämfört med dagtid (14).  Detta 

samband kan diskuteras hur det har framkommit. Det skulle vara mycket diskutabelt om det i 

framtida studier visar sig att följsamheten till lokala riktlinjer och vetenskapligt bevisad vård är 

lägre under vissa av dygnets timmar. Framtida studier skulle kunna studera skillnader på 

operationssalen under olika timmar för att därefter jämföra ljudnivån, operationsteknik, 

anestesiteknik, patientfall m.m. 

 

Det har visat sig att drömmar under anestesi inte alltid betyder att patienten har varit medveten (17). 

Förmodligen uppträder de flesta drömmar då patienten vaknar till i direkt anslutning till avslutad 

operation. En svensk studie påvisade dock ett samband mellan att de som drömt under en anestesi 

också hade upplevt awareness (29). Frågan är hur handläggningen skall ske av patienten som drömt 

intraoperativt och som kommer ihåg drömmen som obehaglig?  

 

Flera enkätstudier till anestesipersonal visar att de tillfrågade upplever incidensen av awareness som 

mycket lägre än vad den i realiteten är. Många av de tillfrågade nämnde inte risken att drabbas av 

awareness med patienten preoperativt (18,22). En Thailändsk studie visade att personalen inte visste 

om att det fanns lokala riktlinjer för att förhindra awareness (20). Okunskap om lokala riktlinjer kan 

ge uppkomst av awareness.   
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4.3 Metoddiskussion 

 

Metoden som använts till denna beskrivande litteraturstudie har väl svarat mot syfte och 

frågeställning. Arbetet har utförts genom att söka efter artiklar i databaserna PubMed och Cinahl. 

Sökord som använts var anesthesia, awareness och general. Begränsningar i sökningarna har varit 

artiklar publicerade mellan år 2004 till 2009. Detta för att endast de senaste vetenskapliga artiklarna 

skulle redovisas. Till hjälp att bedöma relevanta artiklar för litteraturstudien har Forsberg och 

Wengströms checklistor för artiklar/studier använts (10). Artiklarna har sedan rangordnats i hög, 

medel eller låg kvalitet. Artiklar med låg kvalitet har ej redovisats. En svaghet med metoden kan 

vara att det endast var tre sökord som söktes i två databaser. Författaren valde även att redovisa 

artiklar som berörde anestesipersonal och inte enbart sjuksköterskor av den anledningen att 

anestesisjuksköterskan inte finns i alla länder. En mer omfattande sökning gjord på artiklar utförda 

år 1990 och framåt hade kanske också visat fler förebyggande omvårdnadsåtgärder. Detta valdes 

dock bort av författaren, dels för att litteraturstudien blev för omfattande, dels för att sannolikheten 

att studier gjorda på föråldrade anestesimetoder skulle redovisats. Det är möjligt att ett resultat 

baserat på enbart experimentella studier hade sett annorlunda ut. Förmodligen är det så att eftersom 

det krävs stora och omfattande studier för att påvisa skillnader i hur awareness bäst förebyggs så 

existerar det inte många sådana studier. Denna litteraturstudie har genomförts av endast en författare 

och det är möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om det hade varit två personer som läst 

artiklarna och sinsemellan diskuterat olika ideér. 

 

4.4 Allmän diskussion 

 

Eftersom awareness är en ovanlig komplikation är det svårt att upptäcka de som drabbats i en 

enskild studie. Det måste vara ett stort urval av patienter som noggrant följs upp. I några 

intervjustudier har enbart en eller två intervjuer per patient genomförts. I de flesta intervjustudier 

har det genomförts tre intervjuer. Det kan tänkas att ett visst bortfall av drabbade har uppstått då det 

ej genomförts en tredje intervju. En svaghet med en intervjustudie kan vara intervjun som verktyg. 

Intervjun måste analyseras av en opartisk person. De intervjuade kan dessutom tolka frågorna olika. 

Vid analys av ett patientfall med upplevd awareness är det svårt att i efterhand analysera vilka 

åtgärder som har utförts vid vilka tidpunkter under en operation. Dels för att alla kontroller och 

uppmätta värden inte alltid är bokförda i anestesijournalen. Vid dessa analyser  skulle det vara en 

hjälp med elektroniska anestesijournaler som registrerade mätvärden varje sekund och minut. 

Omvårdnadsåtgärder som tex kontroll av anestesidjup kliniskt och fördjupning av anestesi skulle 

vara lättare att tyda postoperativt. Anestesipersonalens ansvar kring patientens omvårdnad är 
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särskilt viktigt under operationstillfället. Patienten förmår inte själv utföra sina egenvårdsbehov. Det 

ligger i anestesisjuksköterskans kompetensområde att planera och underhålla anestesin så att 

patienten får så bra vård som möjligt. Därmed kan awareness förhindras. Det författaren hade 

förväntat sig att finna i resultatet av granskade artiklar var omvårdnadsåtgärder som patienten 

erhåller under operationen. Öronproppar och musik i hörlurar var sådana åtgärder. Antagligen har 

denna typ av åtgärder ej erbjudits de drabbade patienterna, ej dokumenterats eller ej analyserats. 

Många åtgärder som redovisas i resultatet var förväntade. I framtiden skulle det vara intressant att 

se fler intervjustudier gjorda på patienter som erhållit intravenös anestesi då det inte är möjligt att 

monitorera patientens anestesidjup. Eventuellt i kombination med att erbjuda patienten öronproppar 

och musik peroperativt.   

 

Slutsats med studien är att de omvårdnadsåtgärder som visar sig förhindra awareness  framförallt är 

att förutse risken att drabbas av awareness inför stundande operation. För att förhindra att problemet 

uppstår krävs det god kunskap om patientens diagnos, anestesiteknik och god kännedom om den 

anestesiutrustning som planerar att användas. Vid de tillfällen då patienten förmedlar en upplevelse 

av awareness skall denna upplevelse bekräftas och följas upp postoperativt så att patienten inte blir 

mer än nödvändigt drabbad av den traumatiska situationen. 
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