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Abstrakt 

Bakgrund: Varseblivning vid generell anestesi är något som för många patienter skapar oro 

och kan ge psykiska trauman postoperativt. I anestesisjuksköterskans arbete ingår det att 

övervaka anestesidjupet hos den sövda patienten och det finns många tekniska hjälpmedel 

som stöd. 

Syfte: Studiens syfte var att ta reda på om EEG-baserad övervakning är ett tillförlitligt 

hjälpmedel för anestesisjuksköterskan vid övervakning av anestesidjupet i generell anestesi. 

Följande frågeställningar har använts: Hur tillförlitlig är EEG-baserad övervakning för att 

bedöma anestesidjupet? Finns det skillnader mellan de olika EEG-baserade hjälpmedlen när 

det gäller tillförlitlighet att bedöma anestesidjupet? Finns det behov för EEG-baserad 

övervakning av anestesidjupet? 

Metod: Litteraturstudie. Artikelsökning gjordes i PubMed och 31 artiklar inkluderades och 

granskades enligt SBU’s mall för relevans bedömning. Sex stycken artiklar exkluderades och 

de resterande 25 artiklar genomgick kvalitetsgranskning med SBU:s 

kvalitetsgranskningsmall. (SBU, 2011). Vid analys formulerades sex rubriker. 

Resultat: I flera av studierna gjordes jämförelser mellan olika läkemedel och EEG-monitorer 

vilket gjorde det svårt att generalisera, men det som framsteg var bland annat att EEG-

övervakning möjliggjorde för att mängden läkemedel som administreras till patienten kunde 

minskas, samt bidra till ett snabbare uppvaknade och extubering. Vid specifika grupper som 

löper stor risk att drabbas av varseblivning kunde EEG-övervakning vara till nytta vid 

bedömning av anestesidjupet. De flesta studier genomförde postoperativa intervjuerna, dock 

skiljde sig antal intervjuer samt tidpunkt för genomförande.   

Slutsats: EEG-övervakning kan minska mängden läkemedel som patienten får under 

anestesin. Det framkom skillnader mellan monitorer och vad de egentligen påvisar.  

 

Nyckelord generell anestesi, varseblivning, EEG-övervakning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Background: Awareness is something that many patients are worried about, and those 

exposed to it may suffer from trauma postoperatively. It is part of the nurses’ anesthetic work 

to supervise the depth of anesthesia and there are technical aids that can be used.  

Aim: The aim was to find out if EEG-based monitoring is a reliable tool to supervises the 

depth of anesthesia in general anesthesia. Issues: How reliable is EEG-based monitoring when 

it comes to assess the depth of anesthesia? Are there any differences between the EEG-based 

monitors when it comes to assess the depth of anesthesia? Is there a need for EEG-based 

supervision of the depth of anesthesia?  

Method: Literature review. The search for data took place in PubMed and 31 journal articles 

were included and examined through the SBU template to assess relevance. Six articles were 

excluded and the 25 that were left were further examined with SBU template for quality. 

(SBU. 2011). Six headlines were created. 

Result: Many studies compared types of drugs and monitors, which made it difficult to 

generalize the result. Drug administration was decreased which contributed to more rapid 

awakening. EEG-monitoring in anesthesia in high-risk groups could be useful for assessing 

the depth of anesthesia. Most of the studies performed interviewing postoperatively, however 

both the amount and occasions of interviews carried out differed between the studies.   

Conclusion: EEG-monitoring might decrease the amount of drugs the patient received during 

anesthesia. Differences between monitors were found. 

 

Key words general anesthesia, awareness, EEG monitoring  
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Inledning 

 
Intraoperativ varseblivning

1
 är en fruktad komplikation som inträffar sällan, men patienterna 

som har upplevt detta har en ökad risk att drabbas av bl. a ångestproblematik och 

posttraumatiskt stress syndrom (Geisz-Everson & Wren, 2007). Den traditionella 

övervakningen av anestesidjup baseras på de kliniska tecknen, men det har skapats 

hjälpmedel som elektroencefalografi (EEG) för övervakning av anestesidjupet (Bischoff & 

Rundshagen, 2011; Forman, 2006). 

 

Bakgrund 

 

Oavsiktlig varseblivning under anestesi är en fruktad komplikation för anestesisjuksköterskan 

och skapar rädsla för många patienter (Bischoff & Rundshagen, 2011; Geisz-Everson & 

Wren, 2007). Tillståndet kan likna en dröm där alla pratar om patienten men patienten kan 

inte delta i diskussionen (Geisz-Everson & Wren, 2007). Varseblivning under anestesi 

noterades första gången 1942 vid introduktion av muskelrelaxantia
2
 i form av kurare 

(Ghoneim, Block, Haffarnan & Mathews, 2009). Muskelrelaxantia omöjliggör omedvetna och 

medvetna avvärjningsrörelser som uppstår vid otillräcklig anestesidjup (Ghoneim, et al., 

2009). I en generell anestesi sätts patienten i ett reversibelt medvetslöst tillstånd med hjälp av 

läkemedel (Halldin & Lindahl, 2008). Detta kan ske med inhalationsanestesi där 

anestesimedlet inhaleras och via lungkapillärer når blodet eller med intravenös anestesi där 

anestesiläkemedlet injiceras direkt in i blodbanan. Dessa två former av anestesi kan 

kombineras och vid intravenös anestesi ges ofta muskelrelaxantia om kirurgin kräver att 

patienten är muskelslapp (Halldin & Lindahl, 2008). För anestesisjuksköterskan kan det vara 

svårt att upptäcka om patienten är vaken när muskelrelaxantia används (Avidan & Mashour, 

2013; Bischoff & Rundshagen, 2011; Forman, 2006). I Sandin, Enlund, Samuelsson & 

Lennmarkens (2000) studie visades att incidensen för varseblivning är 0,18 % i fallen med 

muskelrelaxantia och 0,1 % i fallen utan muskelrelaxantia.  

 

                                                        
1 Varseblivning under anestesin innebär att patienten helt eller delvis har varit medveten 

under anestesin (Stenqvist, 2008). 
2
 Muskelrelaxantia är ett läkemedel som förlamar andningsmuskulaturen och används under 

anestesin för att skapa fri luftväg genom intubation (Næss & Strand, 2013). 
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Intraoperativ varseblivning inträffar sällan, men för de patienter som har varit med om detta, 

ökar risken för att utveckla ångestproblematik, posttraumatiskt stress syndrom (PTSD) och 

oro för framtida kirurgi (Geisz-Everson & Wren, 2007;Ghoneim et al., 2009). Att förhindra 

intraoperativ varseblivning kan verka enkelt genom att se till att patienterna får tillräckliga 

doser av intravenösa anestesiläkemedel och inhalationsmedel, men tyvärr så finns det inga 

helt säkra metoder för vad som utgör tillräcklig dosering för varje individuell patient utan i 

klinisk praktik baseras ofta bedömningen på hjärtfrekvens och blodtryck (Bischoff & 

Rundshagen, 2011). Cirkulatoriskt instabila traumapatienter löper stor risk för varseblivning 

under anestesi, eftersom dessa patienter ofta har lågt blodtryck och den administrerade dosen 

anestesimedel minskas för att hindra hypotensiva perioder (Geisz-Everson & Wren, 2007). 

Även hjärtsjuka patienter är i risk för varseblivning under anestesi, då dessa patienter får 

mindre doser med anestesimedel för att minska cirkulatorisk instabilitet. Detta gäller även för 

gravida kvinnor som genomgår akut kejsarsnitt med generell anestesi, eftersom de får mindre 

doser av anestesimedel för att minska risken att anestesiläkemedlet överförs till barnet via 

placentan (Bischoff & Rundshagen, 2011; Geisz-Everson & Wren, 2007; Ghoneim et al., 

2009).  

 

Traditionellt övervakas anestesidjupet med hjälp av olika kliniska tecken, men det finns även 

teknisk utrustning för övervakning (Bischoff & Rundshagen, 2011). De kliniska tecknen 

uppstår på grund av att sympatiska nervsystemet aktiveras och innefattar bl. a blinkreflex, 

pupillstorlek, pulsstegring och blodtryckreaktion (Stenqvist, 2008). Warren Stömberg, 

Sjöström & Haljamäe (2001) undersökte vilka kliniska tecken anestesisjuksköterskorna anser 

vara respons för smärta eller otillräckligt anestesidjup under generell anestesi. All respons 

som är relaterad från huden, exempelvis svettning avspeglar tecken för smärta. Respiratoriska 

tecken som andningsfrekvens, andetagsvolym, andningsmönster och end-tidal CO2 samt 

kardiovaskulära tecken som hjärtfrekvens, blodtryck och puls anses kunna vara tecken för 

både otillräckligt anestesidjup eller smärta. Även tecken från ögonen som pupillstorlek och 

tårar samt muskelrörelser och grimaser kan vara respons för antingen smärta eller otillräckligt 

anestesidjup. Vid jämförelse mellan de kliniska tecknen för smärta och otillräckligt 

anestesidjup anses end-tidal minimum alveolär koncentration (MAC)
3
 vara en definit 

indikator vid bedömning av anestesidjupet (Warren Strömberg et al., 2001).  

                                                        
3 MAC, en skala som används för inhalationsanestesi och där 1,0 MAC motsvarar den 

koncentrationen av anestesigas i alveolerna som behövs för att 50 % av patienterna ska inte 

röra sig vid smärtsam kirurgisk stimulering (Stenqvist, 2008 ). 
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För övervakning med teknisk utrustning kan hjärnans elektriska aktivitet mätas (Bischoff & 

Rundshagen, 2011). Nervcellerna i hjärnbarken styrs och aktiveras från hjärnans djupare delar 

(Jonson & Wollmer, 2011). När miljontals nervceller i hjärnbarken är aktiva samtidigt ger 

deras sammanlagda aktivitet spänningsvariationer som kan mätas med elektroencefalografi, 

EEG (Jonson & Wollmer, 2011). Elektriska aktiviteter som mäts med EEG förändras under 

anestesin när graden av medvetslöshet förändras (Bischoff & Rundshagen, 2011). EEG 

mätningar kan utnyttjas för att bedöma anestesidjupet men denna bedömning måste 

kombineras med de kliniska tecknen (Avidan et al. 2009; Bischoff & Rundshagen, 2011). För 

bedömning av anestesidjup under generell anestesi finns olika EEG övervaknings hjälpmedel 

(bilaga 3) som Auditory evoked potentials (AEP), Bispektral index (BIS), cerebral state index 

(CSI) och entropi (Avidan & Mashour, 2013). Men flera faktorer kan påverka signal kvalitén 

och pålitligheten för EEG som tillexempel dålig hudkontakt, muskelaktivitet, fel placering av 

elektroder och elektrisk störning (Avidan et al. 2009). Patienterna med neurologiska 

sjukdomar och som använder psykofarmaka bör observeras med försiktighet. Dessutom har 

dessa apparater olika inställningar som påverkar känsligheten, tillexempel BIS som enligt 

Avidan et al. (2009) bör ställas in på 15 sekunders utjämningsfrekvens för ökad känslighet att 

kunna upptäcka ändringar i anestesidjupet.  

 

Det flesta fallen med varseblivning under generell anestesi har konstaterats genom 

postoperativ strukturerad intervju som ofta genomför under flera tillfällen efter kirurgi 

(Forman, 2006). Eftersom patienterna sällan frivilligt talar om till anestesipersonalen om att 

de har upplevt varseblivning under anestesin, är det viktigt att genomföra postoperativ 

intervju med frågor som är specificerade för att upptäcka varseblivning och ofta används en 

modifierad Brice intervju 
4
(Forman, 2006). 

 

Efter litteraturgenomgången har det fram kommit att varseblivning under generell anestesi är 

ett problem som fått ökad uppmärksamhet och skapar rädsla för många patienter. 

Anestesidjupet kan bedömas från de kliniska tecken men det finns även EEG-baserad 

                                                                                                                                                                             
 

 
4 Brice-intervju metoden utvecklades av Brice, Hetherington & Utting (1970) och beskrevs 

första gången i artikeln A simple study of awareness and dreaming during anaesthesia. 

Forskare har sedan utgått från Brice intervjumetod vid postoperativa intervjuer med olika 

modifierade varianter.  
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monitorering. I kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med inriktning mot 

anestesisjukvård ingår i kärnkompetensen att kunna ge säker vård, den bästa möjliga 

perioperativa vården för patienten och ha kunskap att utföra anestesiologisk omvårdnad som 

bl. a innefattar att övervaka anestesidjupet (Riksförening för anestesi och intensivvård & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Anestesisjuksköterskan utför omvårdnadshandlingar 

som utgår ifrån människans resurser och som skapar trygghet för patienten. Det 

anestesiologiska arbetet genomförs med en helhetssyn för den perioperativa tiden för att 

optimera patientens hälsa och förebygga postoperativa komplikationer. 

Anestesisjuksköterskan ska arbeta miljömedvetet och ha kunskap om den medicintekniska 

utrustningen som finns (Riksförening för anestesi och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). 

Problemformulering 

 

I den anestesiologiska omvårdnaden har anestesisjuksköterskan en avgörande roll för att via 

övervakning säkerställa ett tillräckligt anestesidjup för patienten så att varseblivning inte ska 

kunna inträda. För detta krävs det kunskap om vilka kliniska tecken som uppstår vid för ytlig 

anestesi, men även kunskap om den tekniska utrustningen som finns för övervakning av 

anestesidjupet. För att anestesisjuksköterskan ska kunna minska risken för varseblivning 

under generell anestesi, är frågan, om de kliniska observationerna säkerställer tillräckligt 

anestesidjup eller behövs det även teknisk övervakningsutrustning?  

Syfte  

 

Syftet med denna studie var att ta reda på om EEG-baserad övervakning är ett tillförlitligt 

hjälpmedel för anestesisjuksköterskan vid övervakning av anestesidjupet i generell anestesi.  

Frågeställningar 

 

Hur tillförlitlig är EEG-baserad övervakning för att bedöma anestesidjupet? Finns det 

skillnader när det gäller tillförlitlighet att bedöma anestesidjupet, mellan de olika EEG-

baserade hjälpmedlen? Finns det behov för EEG-baserad övervakning av anestesidjupet? 
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Metod 

Design 

 

Litteraturstudie som genomförts systematiskt, genom att alla delar i processen är väl 

beskrivna samt presenterade i denna studie. För att förtydliga sökningsprocessen, urvalet och 

resultatet presenteras delar av denna studie även i figur- och tabellform. (Statens beredning 

för medicinsk utvärdering - SBU. [www] 2012). 

Datainsamling 

 

Artikelsökningen baserades på frågeställningar om hur tillförlitlig är EEG-baserad 

övervakning för bedömning av anestesidjupet under generell anestesi samt om det finns 

skillnader mellan de olika EEG-baserade hjälpmedlen och eventuell varseblivning som 

framkommit från studien. För att söka artiklar som kunde ge svar på dessa frågor och den 

specificerade artikelsökningen skapades inklusionskriterier (tabell 1).  

 

 

Tabell 1. Inklusionskriterier.  

Population/deltagare Intervention/metod Jämförelsemetod/kontroll Effektmått  

Ålder > 18 år. 

Generell anestesi. 

ASA I-IV. 

Ospecificerad kirurgi.  

EEG övervakning: 

 Tillförlitlighet. 

 Anestesidjup. 

 Varseblivning. 

Jämförelsegrupper: 

 Olika EEG. 

 EEG vs utan EEG. 

 EEG vs. MAC. 

 EEG vs. blindad 

EEG. 

EEG värden. 

Motorisk 

respons. 

Varseblivning. 

Minnen. 

Drömmar. 

 

 

Artikelsökningen gjordes i databasen PubMed och begränsades till randomiserade studier som 

var skrivna på engelska, var högst tio år gamla, var primärpublikationer och studierna var 

utförda på människor. Sökningarna gjordes med olika kombination av sökorden EEG 

monitory, awareness, general anaesthesia, BIS och anaesthesia (tabell 2).   
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Tabell 2: Redovisning av artikelsökningar   

Datum Databas Avgränsningar Sökord  Antal 

träffar 

Antal 

inkluderade 

för 

granskning 

Antal 

exkluderade 

efter 

granskning 

140302 PubMed 10 år, RCT, 

människor 

EEG 

monitory 

och 

awareness  

 

26 11 0 

140302 PubMed 10 år, RCT, 

människor 

BIS och 

general 

anaesthesia 

och 

awareness 

26 5 0 

140302 PubMed 10 år, RCT, 

människor 

EEG 

monitory 

och general 

anaesthesia   

102 6 4 

140302 PubMed 10 år, RCT, 

människor 

EEG 

monitory 

och 

anaesthesia 

117 5 1 

140302 PubMed  10 år, RCT, 

människor 

Awareness 

och general 

anaesthesia  

49 4 1 

 
 
 
En uppdaterad sökning med samma begränsningar och sökordskombinationer gjordes i 

PubMed vid ett senare tillfälle (140420) för att se om några nya artiklar hade tillkommit. Efter 

urvalet av artiklar som inkluderades till denna studie skapades en matris (Bilaga 1) och 

artiklarna som exkluderades redovisas i en egen tabell (Bilaga 2). För redovisning av 

processen för det vetenskapliga underlaget skapades figur 1. 
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Figur 1. Process för vetenskapligt underlag 

 

Urval  

 

En grov granskning av artiklarna genomfördes utifrån inklusions- och exklusionskriterier. Vid 

genomgång av artiklarna lästes först titlarnas innehåll för att bedöma studiernas relevans. 

Efter att relevansen var bedömd från artikelns titel lästes abstraktet och studier på barn 

exkluderades. Totalt 31 artiklar inkluderades för vidare granskning. I detta steg bedömdes 

urvalet enligt SBU:s mall för relevansbedömning (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2011). Under relevansbedömningen exkluderades totalt sex artiklar och 

25 artiklar inkluderades till kvalitetsgranskning. De inkluderade artiklarna sammanfattades till 

artikelmatris. Process för urvalsförfarandet redovisas i figur 2. 

 

Fråga 

•Hur tillförlitlig är EEG-baserad monitorering för att bedöma anestesidjupet, skillnader mellan 
de olika EEG-baserade hjälpmedlen, har varseblivning framkommit?  

•Inklusionskriterier: studier som inte var äldre än tio år, kvantitativa studier, människor. 
Exklusionskriterier: barn. 

Val av artiklar 

•Litteratursökning gjordes i PubMed. 
•Sökning av artiklar enligt inklusions- och exklusionskriterier. 
•Granskning av artiklar efter titelinnehåll och abstrakt.  

Granskning av 
studier 

•Bedömning av relevans enligt relevansbedömningsmall från SBU, lista för exkluderade. 
•Kvalitetsgranskning enligt mall för kvalitetsgranskning från SBU, lista för exkluderade. 

Resultatets 
sammanställning 

•Resultatsammanställning från varje artikel. 
•Det vetenskapliga underlagets styrkebedömning. 
•Evidensbaserad resultatformulering till olika rubriker. 
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Figur 2. Process för urvalet.   

 

Bearbetning och analys 

 

Efter relevansbedömning av de inkluderade artiklarna genomfördes kvalitetsgranskning med 

SBU:s kvalitetsgranskningsmall anpassad för studietyp, RCT, observationsstudie. Vid 

artikelsökning begränsades sökningen till randomiserade studier men under 

relevansbedömning visade sig att tre observationsstudier fanns med bland de inkluderade 

artiklarna. Dessa ansågs vara relevanta och inkluderades till kvalitetsgranskningen. En 

artikelmatris (Bilaga 1) skapades för att redovisa de inkluderade artiklarna, redovisningen 

innefattar referensinformation; design, syfte, etiska överväganden; metod; population; resultat 

samt bedömning av studiernas kvalitet. Studiekvalitén graderas enligt bedömning hög, 

mellanhög eller låg kvalitet. Artiklarna som exkluderades redovisas i bilaga 2 tillsammans 

med orsaken till exklusion.  

 

Efter den gemensamma kvalitetsgranskningen av studier, påbörjades bearbetning av 

materialet. Detta skedde genom att data kategoriserades under olika grupper efter likheter och 

olikheter. Efter att likheterna och olikheterna hade analyserats utformades rubriker. De 

rubriker som formulerades var läkemedelsadministration; uppvaknande och 

postoperativförlopp; orosmoment gällande EEG-övervakning; EEG vid sövning av riskgrupp; 

Litterratursökning 

Titelinnehåll och abstrakt genomgång  

Bedömning. Relevant?  

•Artiklar i fulltext: 31 

Bedömning 

•Kvalitetsgranskning: 25 
•Exkluderade: 6 

Artikelmatris 
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EEG-muskelrelaxantia; varseblivning; postoperativa intervjuer gällande eventuell 

varseblivning; skillnad mellan monitorer. Materialet grupperas enligt frågeställningarna i 

resultatdiskussionen. 

Forskningsetiska överväganden 

 

Enligt Polit och Beck (2006) bör etisk övervägning göras då artikeln bearbetas och analyseras. 

Vid granskning av artiklarna som inkluderats i denna studie, studerades hur författarna till 

artiklarna gått tillväga gällande etiska överväganden. Alla studier som inkluderats i denna 

studie har blivit godkända i en etisk kommitté. I de flesta studierna hade författarna även 

inhämtat skriftligt informerat samtycke av de deltagande patienterna. Detta är helt i linje med 

Helsingforsdeklarationens riktlinjer för etiskt godkänd forskning samt välformulerade 

inklusions- och exklusionskriterier så att människor med oförmåga att förstå given 

information exempelvis på grund av språksvårigheter inte utnyttjas. (Codex – regler och 

riktlinjer för forskning 2013 [www]; Statens beredning för medicinsk utvärdering - SBU. 

[www] 2011))  

Resultat  

 

Vid bearbetning av det insamlade materialet, kategoriserades relevanta resultat som framkom. 

Efter analys sammanställdes liknande resultat under lämpliga rubriker. Insamlad data 

genererade följande rubriker: läkemedelsadministration – där resultat gällande 

läkemedelsadministrering samlades; uppvaknande och postoperativt förlopp – där resultat 

som härrörde uppvaknande, extubering, vårdtid och dödlighet presenteras; orosmoment 

gällande EEG-övervakning – där orosmoment kring EEG-övervakning som framstigit i 

studierna presenteras; EEG-övervakning vid anestesi av riskgrupp – där resultat gällande 

EEG-övervakning vid anestesi av riskgrupp presenteras; EEG – muskelrelaxantia – där 

studier som undersökt EEG-mätning och muskelrelaxantia presenteras; varseblivning – där 

studier som undersökt EEG-monitorering och varseblivning presenteras; postoperativa 

intervjuer gällande eventuell varseblivning – där olika studiers metoder för postoperativa 

intervjuer presenteras; skillnad mellan monitorer – där data gällande olika monitorer 

presenteras. En tabell över följande resultat finns som bilaga (bilaga 4), artikel, anestesi, 

övervakning av anestesidjup, antal intervjuer, tidpunkt och intervjumetod samt 

varseblivning/minnen/drömmar.   



 10 

Läkemedelsadministration 

 

Det framkom att patientgrupperna som hade blindad BIS-övervakning eller inte hade någon 

EEG övervakning under anestesin erhöll mer sömnmedel än de patientgrupper där BIS-

övervakningsvärden hade varit synliga (Kerssens, Gaither & Sebel, 2009; Persec, Persec, 

Kopljar, Sojcic & Husedzinovic, 2012). Patienterna i grupper med blindad BIS hade även 

generellt lägre BIS-värden jämfört med dem där sövningen styrdes med hjälp av BIS 

övervakning (Kerssens et al., 2009; Persec et al., 2012). Studien som använde entropy 

övervakning under anestesin visade liknande resultat, det vill säga att entropy värdena var 

lägre i kontrollgruppen som hade blindad entropy övervakning jämfört med gruppen där 

entropy värden var synliga. (Jiahai et al., 2012) Kontrollgruppen med blindad entropy erhöll 

även mer läkemedel jämfört med entropy övervakningsgruppen (Gruenewald et al., 2007; 

Jiahai et al., 2012). Behovet av stöd med vasoaktiva läkemedel ökade vid BIS-värden kring 

35-44, jämfört med patienterna där BIS-värdet legat kring 45-55 (Jiahai et al., 2012; 

Lehmann, Schmidt, Zeitler, Kiessling, Isgro, & Boldt, 2007). 

 

Uppvaknande och postoperativt förlopp 

 

Persec et al. (2012) studie visade att i patientgruppen där anestesin styrdes till BIS värden 

mellan 50 till 60, kunde patienterna extuberas snabbare (17,5 min vs. 75 min [min-max], p = 

< 0,001). Liknande resultat fanns även i andra studier som visade att det tog längre tid för 

patienterna i kontrollgruppen att vakna upp från anestesin jämfört med patienterna i gruppen 

med entropy övervakning med state entropy (SE) målnivå mellan 40-60 och 45-55 

(Gruenewald et al., 2007; Jiahai et al., 2012).  

 

Vårdtiden på intensivvårdsavdelning samt vårdtiden på sjukhuset skilde sig inte betydande 

mellan entropy övervakningsgruppen och kontrollgruppen (p = <0,05) (Jiahai et al., 2012). 

Liknande resultat presenterades i Avidan et al. (2011) studie med två patientgrupper, en med 

BIS övervakning och den andra med MAC. I dessa båda grupper var genomsnittstiden för 

sjukhusvistelse 7,0 dagar och genomsnittstid för vård på intensivvårdsavdelning var 2,1 dagar 

(Avidan et al., 2011). Även Mashour et al. (2012) studie visade att genomsnitt tiden på 

uppvakningsavdelningen inte skiljde de sig mellan de olika studiegrupperna, för MAC 

gruppen var genomsnittstiden 98 minuter (kvartilavstånd: 66 – 140), för BIS gruppen 95 
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minuter (kvartilavstånd: 64 – 138) och för gruppen utan övervakning 94 minuter 

(kvartilavstånd: 64 – 133).  

 

I Avidan et al., (2011) studie där högrisk grupper för varseblivning studerats framkom att 

trettio dagars dödlighet i den grupp som övervakats med BIS var 1,96 % (57 av 2907 

patienter) och i MAC grupp 2,21 % (64 av 2902 patienter) (en skillnad av 0,24 

procentenheter). Vilket var en väldigt liten skillnad mellan de båda grupperna. Avidan et al. 

(2011) studie var även patienter i högrisk för att drabbas av varseblivning och de var svårt 

sjuka.    

Orosmoment gällande EEG-övervakning 

 

Ekman, Lindholm, Lennmarken, & Sandin, (2004) fann att diatermi kunde orsaka störningar i 

BIS-övervakningen, vilket skapade oro gällande tillförlitligheten på övervakningen vid 

störningstillfället. Nishiyama (2009) fann att vid störning med diatermi tog det längre tid för 

aepEX (kalkylerar index för auditiva retningspotentialer), att återfå en tillräcklig signal 

(aepEX 19 ± 4 sekunder vs AAI 14 ± 3 sekunder) (p=0,035). Vid smärtsam stimuli var AAI 

(A-line autoregressive index) bättre på att upptäcka stimuli även vid störningar från diatermin 

jämfört med aepEX (Nishiyama, 2009). 

 

I Meybohm et al. (2010) studie presenteras följande, att hypotermi (31- 34°C) påverkade 

värden för EEG-mätning, med lägre BIS-värden vid hypotermi under cardiopulmonary bypass 

(CPB). För att tydliggöra presenteras följande värden som uppmätts under CPB (presenteras 

som medelvärde ± standardavvikelse): BIS (33 ± 9; P = <0,05), SE (20 ± 14; P= <0,05) och 

RE (22 ± 14; P = <0,05) jämfört med värdena (34-37,5°C) innan nedkylning av patientens 

kroppstemperatur, BIS (40 ± 5), SE (35 ± 9) och RE (36 ± 10). Då värmning påbörjades 

återgick dessa data till liknande värden som innan nedkylningen (P = <0,05) detta skedde 

även då anestesi var oförändrad. Ett betydande resultat som framkom var att BIS och entropy 

kan reagera olika vid förändringar i kroppstemperaturen, då den genomsnittliga variationen 

mellan maximum och minimum EEG-värden under CPB var signifikant högre för SE (18 ± 

10) jämförd med BIS (11 ± 8; P = <0,05), vilket kan göra det svårt att överföra värden från 

BIS och entropy vid situationer med hypoterma patienter. (Meybohm et al., 2010).  
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EEG-övervakning vid anestesi av riskgrupp 

 

Gällande riskgrupper för varseblivning studerade Choi et al. (2012) gravida kvinnor som 

skulle sövas inför kejsarsnitt. I studien påvisades att vid tidpunkten för hudsnittet vid 

kejsarsnitt var BIS-värdet lägre i den grupp som erhållit sevoflurane i samband med den sista 

minuten av preoxyneringen (presevo-grupp 1) jämfört med kontrollgrupp 1 som endast 

erhållit sevoflurane (end-tidal 1,0-1,1 %) under anestesin. Likadant för presevo-grupp 2 som 

också preoxygenerades under sista minuten med sevoflurane jämfört med kontrollgrupp 2 

utan sevoflurande vid preoxygenering (end-tidal 1,2-1,3 %). I alla grupper sjönk BIS värden 

vid induktion för att åter stiga vid intubation. Att ge sevoflurane i samband med 

preoxygenering, gav ett lägre BIS-värde vid tidpunkten för hudsnittet. Detta ansågs vara ett 

betydelsefullt resultat med tanke på att undvika förekomsten av varseblivning hos gravida 

kvinnor som ska genomgå kejsarsnitt. Även sett i jämförelse med de värden som 

kontrollgrupp 1 hade, där de högsta BIS-värdena påvisades vid tidpunkten för kejsarsnittet 

med BIS >60. I studien framkom dock inga fall av varseblivning (Choi et al., 2012).  

 

Vid anestesi där övervakningen skedde med MAC värdet fanns färre fall av varseblivning än i 

gruppen med BIS övervakning och detta stödde inte antagandet om att BIS övervakningen 

skulle vara bättre än övervakningen med MAC för att förhindra intraoperativ varseblivning 

bland patienter med hög risk för varseblivning (Avidan et al., 2011; Mashour et al., 2012). I 

Myles, Leslie, McNeil, Forbes & Chan (2004) studie var BIS-värdet önskvärt att ligga mellan 

40-60, och det framkom i studien att vid anestesi styrd med BIS var risken att drabbas av 

varseblivning 82 % (95 % CI 17-98%).  Dock ansågs det i studien att BIS-övervakning kan 

vara till nytta när det gäller att förhindra varseblivning hos patienter som löper stor risk för att 

drabbas av varseblivning (Myles et al., 2004). I resultatet från Mashour et al. (2012) framkom 

det, i den gruppen som var utan EEG-övervakning, att lungsjukdom och även kvinnligt kön 

inte verkade innebära någon ökad risk för varseblivning.  

EEG – muskelrelaxantia 

 

Lindstedt, Haecker & Prengel (2012) studerade om light levels of anaesthesia (ILLA) var 

mera frekvent vid anestesiinduktion med enkel dos av propofol tillsammans med icke-

depolariserande muskelrelaxantia, atracurium än tillsammans med kortverkande 

muskelrelaxantia, succinylcholine. Efter att muskelrelaxantian hade injicerats uppmanades 

patienten att klämma med den isolerade underarmens hand. Patienterna som reagerade på 
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uppmaning sågs ha generellt högre EEG-värden. Vid entropy värden > 60 och total relaxation 

svarade 50 % av patienterna på uppmaning genom att klämma med handen. Vid jämförelse 

mellan muskelrelaxantia, atracurium och succinylcholine, sågs också att de patienterna som 

var fullständigt relaxerade, visade EEG parametrarna response entropy (RE), state entropy 

(SE) och spectral edge frequency (SEF) högre värden då atracurium givits jämfört med 

succinylcholine. Studien påvisade att tiden innan muskelrelaxationen hade full effekt kunde 

påverka förekomsten av ILLA vid induktion, och att övervakning med SEF och entropy i 

detta skede kunde indikera anestesinivån och förhindra ytlig anestesi (Lindstedt et al., 2012). 

Generellt framkom att de som ej erhållit muskelrelaxantia påvisades ha högre EEG-värden 

(Lindstedt et al., 2012; Weil, Passot, Servin & Billard, 2008). 

  

Det har i följande studie från Weil et al. (2008) lyfts fram att, det RE värde som bäst kunde 

anses förutsäga motorisk respons vid intubation var ett RE-värde på 55, alltså för att undvika 

motorisk respons vid intubering var ett RE-värde < 55 önskvärt om intubering skulle ske utan 

muskelrelaxantia. Respons kunde ändock ske vilket medför att värdet inte kunde garanteras 

som tillräckligt (Weil et al. 2008). Även Russell (2013) fann i sin studie motorisk respons 

som skedde med BIS övervakning vid uppmaning. Studien fann inträffad respons vid BIS 

värde ≤ 60 och även BIS värde < 55 (Russell, 2013).  

 

Fahlenkamp et al. (2010) presenterade att uppvaknandet från anestesin kunde ske vid BIS 

värden < 60. I deras studie var det fem av 28 patienter i gruppen som sövts med xenon som 

vaknade vid BIS värden under 60 och tre patienter av 28 i gruppen som sövts med sevoflurane 

(P = <0,70) som vaknade trots att BIS-värdena var <60 (Fahlenkamp et al., 2010).  

Vid jämförelse mellan testgruppen och kontrollgruppen framsteg att vid EEG-mätning i 

kombination med muskelrelaxantia visade det sig att innan smärtstimulering påverkade 

muskelrelaxantia inte värdena för BIS och AAI, men vid smärtstimulering påverkas BIS och 

AAI-värden av muskelrelaxantia. (Ekman, Stålberg, Sundman, Eriksson, Brudin & Sandin, 

2007).  

Varseblivning  

 

I Zhang et al. (2011) studie framkom att varseblivning var mer frekvent i patientgruppen där 

BIS-värden var blindade, femton fall med bekräftad varseblivning av 2309 patienter, jämfört 

med fyra fall av 2919 patienter i gruppen där anestesin styrdes med hjälp av BIS övervakning 
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till önskat referensvärde mellan 40-60 under anestesin. Det resultat som framkom tydligt var 

att BIS övervakning tillsammans med total intravenös anestesi (TIVA) kan minska 

förekomsten av varseblivning (med 78 %). I studien studerades sex av dessa fall med 

varseblivning närmare och det som då framkom var att i fem av dessa fall hade patienterna 

under längre perioder, mellan 19 till 106 minuter, varit ytligt sövda med ett BIS-värde >60 

(gällde fyra fall från gruppen med blindade BIS-värden samt ett fall från gruppen där 

anestesin styrdes med BIS). Vid det sjätte fallet, från den BIS-styrda gruppen, hade BIS-

värden legat konstant kring 60 under ingreppet. I studien påvisades att ett BIS värde >60 

ökade risken för varseblivning och även att tiden som den ytliga sövningen varade kunde ha 

betydelse, det vill säga med tanke på att fem av patienterna hade varit ytligt sövda under en 

längre tid.  (Zhang et al., 2011).  

 

I Avidan et al. (2011) studie visade att varseblivning skedde trots att BIS och MAC värden 

varit inom referensvärden, det vill säga att BIS ej varit över 60 samt MAC ej under 0,7. 

Studien från Mashour et al. (2012) med två randomiserade grupper, en BIS grupp en MAC 

grupp, visade att den totala incidensen för definitiv varseblivning i båda grupperna var 19/18 

836 (0,1 %). I MAC gruppen var incidensen för definitiv varseblivning 11/9 376 eller 0,12 % 

(95 % CI: 0,07 – 0,21 %) och i BIS övervakningsgruppen 8/9 460 eller 0,08 % (95 % CI: 0,04 

– 0,16 %) (P = <0,48) (Mashour et al., 2012). 

 

I Ekman, Lindholm, Lennmarken, & Sandin, (2004) studie jämförde de en grupp patienter 

(totalt 4945) där anestesin styrdes med BIS övervakning (önskat referensvärde 40-60) med en 

grupp patienter (totalt 7826) utan BIS övervakning. I den BIS-styrda gruppen var det två 

patienter som upplevde varseblivning jämfört med fjorton patienter i gruppen utan BIS 

övervakning. Dessa två patienter med varseblivning i BIS-styrda gruppen, hade höga BIS-

värden i fyra samt tio minuter vid intubation, det vill säga värden som var >60. Vid 

jämförelse mellan BIS-styrda gruppen och gruppen utan BIS övervakning, ansågs att BIS-

övervakning vid anestesi kunde leda till en minskad risk för varseblivning (Ekman et al., 

2004). Även Myles et al. (2004) fann liknande resultat. I den BIS-övervakade gruppen skedde 

två fall av varseblivning jämfört med elva fall i kontrollgruppen utan BIS övervakning (Myles 

et al., 2004).  

 

Bestas, Yasar, Bayar & Inalkac´s (2004) studie med två studiegrupper där patienterna 

genomgick coronary artery bypass graft (CABG). BIS-övervakningen var blindad för 
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anestesipersonalen vid alla anestesier och det påvisade att BIS värden sjönk redan vid 

induktion och under hela anestesin hölls BIS värden < 60. Under operationen påvisades aldrig 

någon ökning av BIS-värdet som kunde härledas till att patienterna kunde vara vakna. Ingen 

av patienterna rapporterade varseblivning.(Bestas et al., 2004).  

 

Ekman et al. (2004) fann också att premedicinering kan påverka förekomsten av 

varseblivning vid anestesiinduktion. I deras studie erhöll färre patienter premedicinering i 

gruppen med BIS-övervakning där antalet fall av varseblivning dock var färre. Men forskarna 

ansåg att de fall av varseblivning som upptäcktes i studien kunden bero på att färre patienter 

erhållit premedicinering i just den gruppen så att de helt enkelt var mer utsatta. Vilket kunde 

anses som att om alla i den BIS-styrda gruppen erhållit premedicinering borde ingen 

varseblivning upptäckts. (Ekman et al., 2004). Även i Kerssens et al. (2009) studie påvisades 

att de patienter med signifikant minne för igenkännande hade i mindre utsträckning fått 

fentanyl preoperativt (49 %) jämfört med patienterna som inte hade några minnen från de 

intraoperativa händelserna (74 %).  

 

Postoperativa intervjuer gällande eventuell varseblivning 

 

Gällande de olika studierna så har många olika varianter på intervju postoperativ bedömning 

använts. De allra flesta använde en modifierad version av Brice men även icke namngivna 

metoder har använts. Se bilaga 4 för resultatredovisning i tabellform. 

 

En postoperativ intervju angående varseblivning 

 

De patienterna som intervjuades tjugofyra timmar postoperativt, angående varseblivning och 

minne, kunde inte uppge att de hade några minnen från det intraoperativa skedet (Bestas et al., 

2004; Gruenewald et al. 2007; Musialowicz et al. 2007; Persec et al. 2012). Patienterna som 

intervjuades tre dagar postoperativt gällande explicit minne, rapporterade inga explicita 

minnen (Lehmann et al. 2007).  

 

I Lindstedt et al. (2012) studie intervjuades patienterna en till två dagar postoperativt för 

minnen från intraoperativa händelser med en modifierad variant av Brice-intervju för explicit 

minne. Ingen av patienterna hade några explicita minnen från händelser under anestesi eller 
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intraoperativ varseblivning eller drömmar. Några av de deltagande mindes händelser eller 

själva rummet innan de erhöll anestesiläkemedel (Lindstedt et al. 2012). Patienterna i Jung et 

al. (2011) studie intervjuades på uppvakningsavdelningen, ingen av patienterna rapporterade 

intraoperativ varseblivning och det framkom att 98,5 % av patienterna var nöjda med 

anestesin.  

Två postoperativa intervjuer angående varseblivning 

 

I Avidan et al. (2011) studie intervjuades 5413 patienter två gånger postoperativt, först 72 

timmar efter operationen och sedan 30 dagar efter operation. De resultat som framsteg i 

studien var att nio stycken av patienterna hade upplevt definitiv intraoperativ varseblivning 

(incidens 0,16 %; 95% CI, 0,08 till 0,30) och 27 stycken patienter hade upplevt definitiv eller 

trolig varseblivning (incidens, 0,47 %; 95% CI 0,32 till 0,68) (Avidan et al. 2011). 

 

I Ekman et al. (2007) studie intervjuades patienterna för explicit minne med Brice-intervju på 

den postoperativa avdelningen samt en till tre månader senare. De intervjuade patienterna 

påvisade inget explicit minne. Även Fahlenkamp et al. (2010) använde sig av Brice-

frågeformulär, vid postoperativ intervju två samt tolv timmar postoperativt och ingen av 

patienterna rapporterade varseblivning men några av patienterna rapporterade drömmar. I 

studien från Zhang et al. (2011) intervjuades patienterna för varseblivning, första dagen samt 

fjärde dagen postoperativt. Fyra definitiva fall av varseblivning rapporterades i den BIS styrda 

gruppen och femton fall av definitiv varseblivning rapporterades i kontrollgruppen (Zhang et 

al., 2011). I Jiahai et al. (2012) intervjuades patienterna direkt efter intubation samt även tre 

dagar postoperativt med hjälp av ett standardiserat frågeformulär, men ingen av patienterna 

hade några intraoperativa minnen. Även i Choi et al., (2012) studie tillfrågades varje patient 

gällande varseblivning vid två tillfällen, vid utskrivning från postoperativ avdelning samt 24 

timmar efter operationen, ingen varseblivning framkom. 

 

Tre postoperativa intervjuer 

 

Avidan et al. (2008) studie intervjuades patienterna vid tre olika tillfällen postoperativt (0-24 

timmar, 24-72 timmar samt 30 dagar efter att patienten extuberats). I alla tre intervjuerna 

användes Brice-formuläret. Experterna bedömde att fyra patienter hade definitiv 

varseblivning, det vill säga två i varje grupp. Två av dem berättade om minnen vid alla tre 
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intervjutillfällena, en berättade om minnen vid de två sista intervjutillfällena och en berättade 

om minnen vid endast det sista intervjutillfället. Incidensen för varseblivning var 0,21 % (95 

% CI, 0,08 till 0,53). Den totala incidensen för definitiv eller möjlig varseblivning i denna 

studie räknades till 0,46 % (Avidan et al., 2008). 

 

I Ekman et al. (2004) studie intervjuades patienterna vid tre olika tidpunkter för explicit 

minne med hjälp av modifierad version av Brice-intervju. Intervjuerna genomfördes innan 

patienterna skrevs ut från uppvakningsavdelning, 1-7 dagar postoperativt samt 7-14 dagar 

postoperativt. Om de deltagande kunde redogöra för något minne intraoperativt blev de 

ytterligare djup-intervjuade.  I den BIS-styrda gruppen var det två deltagare som upplevde 

explicit minne (0,04 %), i kontrollgruppen var motsvarande siffra fjorton deltagare 0,18 % (p 

<0,038) (Ekman et al. 2004). Även i Myles et al. (2004) studie patienterna bedömdes för 

varseblivning vid tre tillfällen postoperativt, två-sex timmar postoperativt, 24-36 timmar 

postoperativt samt 30 dagar postoperativt med hjälp av ett strukturerat frågeformulär. Det 

framkom att i den BIS-styrda gruppen fanns två patienter (BIS >60 i fem samt nio minuter) 

som upplevt varseblivning samt elva patienter i kontrollgruppen (p=0,022) (Myles et al. 

2004).  

 

Skillnad mellan monitorer  

 

Musialowicz et al. (2007) studerade om EEG gav liknande värden trots olika anestesimetoder 

vid hjärtkirurgi. EEG mättes med midlatency auditory-evoked potential (MLAEP) och BIS 

och anestesi genomfördes med antingen TIVA eller inhalation med isoflurane. 

Komponenterna Na, Pa och Nb, för de auditiva hjärnreaktionspotentialerna studerades. Vid 

MLAEP mätning var latensen för Nb signifikant ökad i isoflurane gruppen efter intubation 

(P<0,001) och både Nb och Pa latensen ökade i denna grupp efter sternotomi (P<0,001). 

Stigningen på komponenterna tydde på att patienterna reagerade på smärtan som orsakades av 

intubation och sternotomi. Stigningen var inte heller lika mellan de båda grupperna eller 

mellan de olika monitorerna. Det fanns inga skillnader i MLAEP-värden mellan grupperna 

under hypotermi och CPB. BIS-värden var liknande i båda grupperna vid alla tidpunkter och 

även när de mättes som ett kombinerat värde för hela anestesiperioden (medel ± SD; 44 ± 4 i 

propofolgrupp och 42 ± 4 i isoflurane grupp). Resultat som framsteg var att vid jämförbar BIS 

nivå efter smärtsam stimulering var latensen för Nb och Pa komponenterna för MLAEP olika 
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mellan de två anestesimetoderna (Propofol-Alfentanil och Isoflurane-Alfentanil) och 

författarna menade att BIS endast mätte sömnkomponenten för anestesin medan AEP gav 

information om den generella balansen mellan analgesi och sömn. Det resultat som framkom 

ansågs vara till stor nytta med tanke på hur värden som monitorerna presenterar tolkas samt 

även skillnaden mellan sömn och analgesi. (Musialowicz et al. 2007). 

 

Vid jämförelse med anestesi med xenongas och sevoflurane sågs lägre BIS värden vid 

ögonöppning samt vid uppmaning i xenongruppen jämfört med sevofluranegruppen, medan 

aepEX index var jämförbara med BIS värdena i sevofluranegruppen (Stoppe et al., 2011). 

Höcker et al. (2010) studerade övervakning med BIS och spektral entropy i anestesi med 

xenongas och target controlled infusion (TCI) med propofol. Deras studie visade inga 

signifikanta skillnader mellan BIS och SE/RE hos propofolgruppen under anestesin. I 

xenongruppen var de värden som spektral entropy presenterade signifikant lägre än BIS 

värden från fem minuter efter anestesistart med xenongas tills slutet av övervakningen. 

Huvudfynd från deras studie var att BIS och spektral entropy reagerade på liknade sätt för 

vissa anestesimedel till exempel propofol men inte för alla som till exempel xenongas 

(Höcker et al. 2010). 

 

Shalbaf, Behnam, Sleigh & Voss (2012) studerade sample entropy där EEG-aktivitet 

baserades på att jämföra aktuella vågformer med den tidigare aktiviteten. I studien framkom 

att både sample entropy och RE kunde påvisa förändringar i EEG, samt påvisade burst 

suppression
5
 mönster vid djup anestesi. Vid anestesi induktion reagerade sample entropy och 

RE snabbare vid tidpunkten för medvetandeförlust. Effekten av sevoflurane, även i stora 

doser, på EEG (burst suppression mönster) kunde beräknas mer effektivt med sample entropy 

jämfört med RE index, dessutom visade sample entropy, även i vaket tillstånd, vara mindre 

känsligt för störningar i form av burst. Vid hastig övergång från vaket tillstånd till sövd hade 

RE och SE värden tidsfördröjning vilket kan orsaka en felaktig ökning i RE och SE index hos 

patienter som är sederade (Shalbaf et al., 2012). Vid jämförelse mellan BIS och SE-RE fann 

Gruenewald et al. (2007) att förlust av medvetenhet kontra vakenhet, kunde bäst förutsägas 

med BIS övervakning, däremot förutsågs ögonöppning bäst med RE. Lehmann et al. (2007) 

                                                        
5 EEG-vågor som presenteras på EEG med höga toppar, det vill säga burst, som efterföljs av 

ett mer slätt mönster, det vill säga suppression. (Swank, Watson & Amzica, 2009). Perioder 

med slätt mönster kan vara från 0,5 sekunder till flera sekunder långa och ses vid minskat 

cerebral cirkulation och syresättning samt hypotermi (Clark & Curdt, 2013).  
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jämförde BIS övervakning och entropy vid CABG. Värden för SE sjönk under BIS värden 

under anestesin och kunde inte skilja olika anestesinivåer. Enligt författarna kunde RE och SE 

inte upptäcka olika anestesinivåer i denna typ av anestesi (Lehmann et al., 2007). 

Diskussion 

 

De huvudfynd som framsteg vid analys av materialet var att EEG-övervakning kunde minska 

mängden läkemedel som patienten fick under anestesin. Detta genom att anestesinivån följdes 

med monitorn och mängden läkemedel som administrerades justerades beroende på de värden 

som presenterades. Även behovet läkemedel vid smärtsamma procedurer och tidpunkter i 

kirurgin kunde påvisas och på så vis kunde perioder med för ytlig anestesi förhindras. Det 

framkom skillnader mellan monitorer och vad de egentligen visade, exempelvis var en del 

monitorer bättre på att skilja på vakenhet samt förlust av medvetande medan andra monitorer 

även kunde påvisa balansen mellan sömn och analgesi. 

I resultatdiskussionen kommer resultatet diskuteras tillsammans med studier från bakgrunden 

samt med studier som inte tidigare använts i denna studie. Resultat presenteras i 

resultatdiskussionen enligt frågeställningarna. Anledningen till att frågeställningarna anknyts 

till resultatet först i diskussionen beror på att ett objektivt framförande ville eftersträvas vid 

analyserandet av data samt att inte enbart styras av frågeställningarna för att inte missa 

givande resultat i de inkluderade studierna.  

Resultatdiskussion 

 

Finns det ett behov av EEG-baserad övervakning av anestesidjupet – vilka fördelar kan 

EEG-baserad monitorering ha? 

 

Att ha EEG-baserad övervakning möjliggjorde för att anestesin kunde anpassas efter 

patienten med den påföljd att patienten erhöll mindre läkemedel samt att EEG-värdena inte 

var lika låga jämfört med patienter som sövts utan EEG-baserad övervakning. Däremot 

påvisade Lindholm, Brudin & Sandin (2008) att BIS inte hade någon påverkan på 

läkemedelsdosering och BIS-nivå utan anestesisjuksköterskorna oftast använde de kliniska 

tecknen för anestesidjupet men BIS övervakning ansågs som ett bra komplement. Gällande 

BIS-nivån, som kan härledas till studier som presenterats i resultatet, där det vid jämförelse 

mellan EEG och blindad EEG har det inte kunnat påvisas stora skillnader mellan värden. 
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Sammantaget det som framkommit är att EEG-övervakning kan vara till nytta för 

övervakningen av anestesidjupet men så som även beskrivet i bakgrunden baseras 

övervakningen på flera olika parametrar och kliniska tecken.  

 

EEG-baserad övervakning kunde innebära snabbare uppvaknande och extubering, dock sågs 

ingen skillnad gällande vårdtid på postoperativ avdelning eller längden på sjukhusvistelsen 

överlag samt dödlighet. Villafranca et al., (2013) fann inte att intraoperativ BIS-styrd anestesi 

förkortade tiden för trakeal extubation vid jämförelse med anestesi som styrdes med MAC 

värdet. För tiden på uppvakningsavdelning visar intraoperativa drömmar ha en betydande 

skillnad, patienterna som upplevt drömmar intraoperativt spenderade kortare tid på 

uppvakningsavdelning jämfört med dem som inte rapporterat om några drömmar (Leslie et 

al., 2005).  

 

Det kunde anses extra viktigt vid anestesi av högriskgrupper att använda EEG-övervakning 

samt även hålla EEG värden inom önskat intervall. Leslie, Myles, Forbes & Chan (2010) 

fann att kontinuerlig BIS-monitorering med värden inom adekvata värden för generell 

anestesi, kunde skydda patienten från att postoperativt drabbas av komplikationer som kan 

påverka förlängd vårdtid och dödlighet.  

 

Hur tillförlitlig är EEG-baserad övervakning för att bedöma anestesidjupet?  

 

Orosmoment som kunde påverka tillförlitligheten hos EEG-baserad övervakning kunde vara 

diatermiorsakade störningar då störningarna kunde maskera eventuella förändringar i 

övervakningen. Vid nedkylning av patienter minskade värdena för den EEG-baserade 

övervakningen, samt att monitorerna reagerade något olika (BIS-entropy). I resultatet 

framkom att förändringar i patientens kroppstemperatur kunde påverka EEG-mätningen av 

anestesidjupet. Chakravarthy, Holla, & Jawali (2010) presenterar att vid hjärtkirurgi är EEG-

mätningen känslig för de förändringar som ingreppet medför och kan påverka 

tillförlitligheten. Detta är väldigt intressant i och med att patienter som genomgår avancerad 

hjärtkirurgi löper stor risk för att drabbas av varseblivning vilket även framkommer i studier 

som presenteras i bakgrunden.  

 

I resultatet har det framkommit att det fanns en tidsskillnad mellan monitorer vid variation av 

vakenhetstillstånd (exempelvis RE-SE värden) samt att förändringar, exempelvis hypotermi 
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och diatermi kunde orsaka tidsfördröjning innan de övervakade värden presenterades 

korrekt. För att kunna analysera tidsfördröjningen av EEG signalerna studerade Kreuzer et al. 

(2012) registrerade EEG aktiviteter vid stadier för vakenhet, medvetandesänkning och 

generell anestesi. Vid växlingar av dessa stadier mättes tidsfördröjningen som kunde variera 

mellan 18 till 152 sekunder och samtliga monitorer i studien hade tidsfördröjning innan de 

uppnådde en stabil nivå samt en önskad nivå (Kreuzer et al., 2012). Tidsfördröjningar bör tas 

i beaktande då EEG-värden tolkas.  

Studierna i resultatet har använt olika EEG-monitorer och beroende på typ av monitor så har 

olika frekvensintervall använts vilket kan anses påverka deras möjlighet att förutsäga 

varseblivning. Dressler, Schneider, Stockmann & Kochs (2004) har analyserat styrkan som 

behövs för att upptäcka varseblivning. Studien visade att för det bästa sättet att upptäcka 

varseblivning var med EEG styrka för spektral frekvens från > 35 Hz upp till 127 Hz. Enligt 

författarna analyseras EEG vanligen i frekvens vågor under 30 Hz dvs. delta, theta, alfa och 

beta aktivitet. En ökning i de lågfrekventa beta-aktiviteter (<21 Hz) indikerade för sannolikhet 

för medvetslöshet och ökning av de högfrekventa aktiviteterna (>21 Hz) indikerade för 

sannolikhet för varseblivning. Högfrekventa komponenter ansågs vara anpassade för att 

kunna upptäcka varseblivning (Dressler et al. 2004).  

I resultatet presenterades att kvinnligt kön eller lungsjukdom inte innebar någon risk för 

varseblivning. Aranake et al. (2013) däremot såg att kvinnligt kön var en riskfaktor för 

varseblivning. Gällande varseblivning har det framkommit att EEG-baserad övervakning kan 

förhindra längre perioder av för ytlig anestesi genom att följa övervakning och hålla värdena 

inom önskat intervall (40-60) samt vara till nytta hos högriskgrupper. Premedicinering kan 

förhindra varseblivning i samband med induktion.  

 

De flesta fall med varseblivning har framkommit i standardgrupperna, där anestesin ej styrts 

av EEG-övervakning utan från de kliniska tecknen. Leslie et al. (2005) menar att 

anestesipersonalen ser tecken på begynnande varseblivning, med påverkan på kliniska 

parametrar. Hos fyra procent av patienter som visat tecken för begynnande varseblivning har 

intraoperativa drömmar sedan konstaterats (Leslie et al., 2005). Det lyfts även fram att 

drömmar inte får ses likvärdigt med varseblivning, men att det ändå kan ses ett samband 

mellan intraoperativa drömmar och varseblivning (Samuelsson, Brudin & Sandin, 2008). 

Vilket även framkommit i flera studier i resultatet, då ett samband setts mellan drömmar och 

varseblivning i standardgrupperna med blindad EEG-övervakning. Intraoperativa drömmar 
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är även något som kan drabba sövda patienter.  Oro hos patienten visade sig i Leslie et al. 

(2005) studie, påverka förekomsten av intraoperativa drömmar. Drömmarna kunde upplevas 

obehagliga för patienten om de blir för verklighetstrogna. 

 

Pandit, Cook, Jonker & O´Sullivan (2013) studie uppskattade incidensen för varseblivning av 

alla anestesier genomförda 2011 i Storbritannien och Irland till ungefär 0,0065 %. Vilket inte 

stödjer de redovisade siffrorna från bakgrunden, där incidensen för varseblivning var 0,1-

0,18 %. Patienter som tidigare varit utsatta för varseblivning löpte fem gånger så stor risk att 

drabbas igen jämfört med patienter som aldrig drabbats. (Aranake et al. 2013). Det är viktig 

information för anestesisjuksköterskan att ta till sig med tanke på patientens postoperativa 

välbefinnande vilket presenteras i bakgrunden där det påpekas vilket lidande varseblivning 

kan innebära för patienten postoperativt. Det blir då även en komplex situation för den 

drabbade patienten, då patienten kommer till operationssalen med tidigare erfarenheter av 

varseblivning.  

 

Postoperativa biverkningar som kunde drabba patienter som varit utsatta för varseblivning är 

PTSD. Det är därför betydelsefullt att drabbade patienter får stöd postoperativt för att bearbeta 

det som de upplevt (Leslie, Chan, Myles, Forbes & McCulloch, 2010). I Lennmarken, 

Bildfors, Englund, Samuelsson & Sandin (2002) påpekas även att det inte räcker med 

kortvarig uppföljning vid bekräftade fall utav varseblivning utan det krävs strukturerad 

uppföljning under en längre tid. Det framkom vid intervjuer att flera deltagare ännu hade 

svåra psykiska problem som kunde härröras till upplevelsen av varseblivning vid kirurgi två 

år tidigare. Det framkom även att flera av deltagarna inte sökt hjälp för det postoperativa 

trauma de upplevt. (Lennmarken et al., 2002).  

 

Finns det skillnader när det gäller tillförlitligheten att bedöma anestesidjupet, mellan de 

olika EEG-baserade hjälpmedlen? 

 

Tillförlitligheten påverkades av det använda anestesiläkemedlet och det fanns skillnader 

mellan olika monitorer. De olika monitorerna som presenteras i resultatet kan inte direkt 

jämföras då de reagerar olika på läkemedel samt yttre faktorer. Exempelvis vid anestesi med 

xenon jämfört med sevoflurane, vaknade patienter trots att BIS-värde var <60. Även gällande 

ögonöppning sågs skillnader i BIS-värden mellan anestesi med sevoflurane och xenon, då 

xenon visade lägre värden jämfört med sevoflurane. I en annan studie sågs respons vid 
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intubation trots att RE-värde var <55. Vanluchene, Struys, Heyse & Mortier (2004) menar att 

BIS har signifikant bättre specificitet jämfört med SE och RE när det gäller tillförlitligheten. 

Det är alltså svårt att dra direkta slutsatser av de olika mätningarna och generalisera. 

 

Metoddiskussion 

 

Artiklarna i denna studie har granskats med SBU’s mallar för granskning av artiklar, vilket är 

ett validerat instrument för artikelgranskning (SBU, 2011). Varje artikel har även graderats 

enligt bedömningen hög, mellanhög samt låg. De flesta artiklar bedömdes med bedömningen 

hög då de var randomiserade studier och att studieprocessen var välbeskriven i dessa artiklar. 

Några artiklar bedömdes med bedömningen mellanhög då dessa inte var randomiserade 

studier utan observationsstudier. Varje artikel har granskats av båda författarna för denna 

studie samt även diskuterats sinsemellan för att bestämma gradering på varje artikel. Detta är 

en styrka för studien och påvisar god reliabilitet då mycket fokus även har lagts på att studera 

metod, syfte och resultat på de valda artiklarna. En noggrann genomgång av studiematerialet 

möjliggör för en god kvalité på det presenterade resultatet då materialet är välbearbetat och 

granskat. Sökprocessen är välbeskriven enligt SBU´s rekommendationer vilket gör det möjligt 

att replikera föreliggande studie. 

Att artiklar bara sökts i en databas kan ses som en brist, då sökning i flera databaser kunde ha 

genererat ett större urval eller visat på att mättnad nåtts i sökningen. En senare sökning 

gjordes i PubMed med samma sökord och begränsningar för att kontrollera att inget nytt 

material tillkommit. Inget nytt material hittades då.  

Det är stor spridning emellan de granskade studierna gällande vilken typ av EEG-övervakning 

som använts, typ av kirurgi, typ av anestesiläkemedel som använts samt olika jämförelser som 

studerats. Detta gör det svårt att forma en konkret helhet gällande resultatet och svårt att göra 

några direkta jämförelser.  

De studier som inkluderats i det granskade materialet har alla blivit godkända i etisk kommitté 

samt att många forskare i de olika studierna även inhämtat skriftligt informerat samtycke av 

de deltagande patienterna. Inklusions- och exklusionskriterierna är bra formulerade så att 

utsatta individer inte utnyttjas. Då en del studier undersökt riskgrupper för tillexempel 

varseblivning så har de deltagande patienterna varit i en utsatt position då de varit svårt sjuka 

och med en förhöjd risk att drabbas av varseblivning. Flera studier har redogjort för att de vid 
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bekräftade fall av varseblivning erbjudit extra stöd till de drabbade i form av exempelvis 

terapi (Avidan et al., 2011; Avidan et al., 2008; Ekman et al., 2004; Mashour et al., 2012). 

 De resultat som framkommit i denna studie är applicerbart på klinisk verksamhet och till stor 

nytta i anestesisjuksköterskans dagliga arbete. Det som bland annat påvisats i denna studie är 

att patienter som sövts och haft EEG-övervakning under anestesin erhållit mindre mängd 

läkemedel, vaknat snabbare och därför kunnat bli extuberade tidigare. Längre perioder av 

ytlig anestesi med ökat risk för varseblivning kan minskas med EEG-övervakning. Negativa 

aspekter som framkommit gällande EEG-övervakning som även kan vara bra att känna till vid 

kliniskt arbete är risken för felvärden i samband med störning av diatermi samt att värdena 

påverkas vid nedkylning så att det är svårt att bedöma anestesidjupet.  

Vidare forskning inom detta ämne skulle vara mer specifika jämförelser av olika EEG-

övervaknings apparatur vid liknande typer av kirurgi samt samma anestesimetod för att mer 

exakt kunna studera skillnader. Användningen av EEG-baserad övervakning är inte så vanligt 

på anestesienheter vilket också skulle vara intressant att forska vidare inom, varför EEG-

baserad övervakning inte fått större genomslagskraft inom anestesin.  

Slutsats 

 
EEG baserad anestesidjupsövervakning kan minska mängden sömnmedel under anestesin och 

bidra till snabbare uppvaknande och extubering. Flest fall av varseblivning sågs hos patienter 

utan EEG-övervakning, och vid postoperativa intervjuer hittades flest fall av varseblivning 

med tre postoperativa intervjuer. EEG-övervakningen påverkades av diatermi som gav 

störningar och osäker tillförlitligheten, även hypotermi påverkade tillförlitligheten för EEG-

övervakning.  

 

Sammanfattningsvis har det framkommit att det fanns skillnader mellan olika EEG monitorer 

gällande bedömning av anestesidjupet. Tillförlitligheten kan påverkas av många faktorer. 

EEG-övervakning bör därför användas tillsammans med övriga övervakningsparametrar och 

kliniska tecken för att stärka tillförlitligheten. EEG-övervakning sågs kunna förhindra ytlig 

anestesi, vilket då stödjer behovet av EEG-baserad övervakning som omvårdnadshandling för 

att förhindra förekomsten av varseblivning vid generell anestesi. 
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monitorering var 
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ETAG för 

förhindra 
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Washington 

University Human 

Research Protection 
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Elektronisk förrandomisering av de 2000 

deltagarna i block om 100 där 50 

bedömdes enligt BIS och 50 enligt 

ETAG. Totalt 1000 patienter per grupp. 

Normalfördelning av data testades med 

Shapiro-Wilks W-test. Students t-test 

användes för jämförelse vid 

normalfördelning av enskilda resultat 

Proportioner jämfördes enligt X2-test. 

P<0,05 ansågs statistiskt signifikant.  

 

2000 patienter. 

Inklusionskriterie, högrisk för 

att drabbas av awarness. 

Exklusionskriterier, ej 

möjligt med BIS 

monitorering, om patienten 

skulle väckas under 

operationen samt patienter 

med demens, patienter som ej 

kunde ge informerat 

samtycke och patienter som 

tidigare haft stroke med 

kvarstående neurologiska 

men. 1941 fullföljde studien. 

Bortfallet berodde på 

tekniska problem, att 

operationen blivit struken 

eller att anestesimetoden 

förändrades. 

I BIS-gruppen bedömdes 967 deltagare 

och i ETAG-gruppen 974 deltagare. Två 

fall av varseblivning i respektive grupp 

(BIS/ETAG) (absolut differens 0%; 95% 

konfidensintervall [CI], -56 till 0,57%). 

16 patienter rapporterade minnen. 

Angående de fyra fall med varseblivning 

var BIS-värdet >60 i ett fall samt ETAG-

koncentration <0,7 MAC i tre fall. 

Medel (±SD) genomsnittstiden ETAG-

koncentrationen var 0,81±0,25 MAC i 

BIS-gruppen och 0,82±0,23 MAC i 

ETAG-gruppen (P=0,10; 95% CI BIS – 

ETAG skillnaden -0,04 till 0,01 MAC). 

De fynd som gjorts kan därför inte verka 
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kombinationer 

(Fentanyl-Propofol 

och Fentanyl-

Midazolam) samt 

deras effekt på 

varseblivning, 

explicit minne och 

BIS-variabler hos 

patienter som ska 

genomgå CABG-

kirurgi utan pump 

samt utvärdera 

relationen mellan 

BIS och 

varseblivning-

explicit minne. 

 

Godkänd av 

”Institutional Ethics 

Committee” 

All data presenteras enligt medel och 

standard avvikelse. Oparat t-test användes 

för jämförelsen av demografisk data. Vid 

statistisk analys av BIS-variabler användes 

envägs analys för upprepade mätningar 

(ANOVA) samt Schaffes test. 

 

Patienterna intervjuades tjugofyra timmar 

postoperativt angående varsebliving och 

explicit minne.  

 

Patienterna delades slumpmässigt in i två 

grupper, alla deltagarna erhöll 

premedicinering i form av Midazolam. Som 

induktion gavs i grupp I (n=25) Fentanyl 

samt Propfol och i grupp II (n=25) Fentanyl 

och Midazolam 

I studien deltog femtio 

vuxna patienter med en eller 

två kärls sjukdom, som var 

planerade att genomgå 

CABG utan pumpstöd.  

Exklusionskriterier: patienter 

med klaffsjukdom, dålig 

hjärtfunktion (EF <0,4), 

genomgått tidigare CABG, 

neurologisk eller psykisk 

sjukdom eller andra 

allvarliga sjukdomstillstånd, 

användning av läkemedel 

som påverkar CNS, alkohol 

och drogmissbruk, eventuell 

svår intubering, 

hörselnedsättning samt 

talproblem. 

. 

Efter induktion så minskade BIS-

värdet hos alla patienter (grupp I, 

95,7±1,25 till 51,2±4,07,  p=0,005 och 

grupp II, 96,66 ±1,0 till 51,33±8,58, 

p=0,008), BIS medelvärdet under hela 

anestesin var dock <60, och inga 

stigningar i BIS-värde kunde ses som 

skulle kunna härröras till uppvaknande 

under kirurgin. Vid jämförelse mellan 

grupperna sågs att skillnaderna ej var 

statistiskt signifikanta. Under 

operationen hade ljud spelats för 

patienterna men ingen av dem kunde 

återkalla ljuden.  
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Shin, J.W.  

2012 

Korea 

Prospektiv, 

randomiserad 

kontrollerad studie. 

 

Det primära syftet 

var skillnader i 

genomsnitt BIS 

värden vid hud 

snitt. Även 

förhållandet av 

patienter i varje 

grupp vid 

upprätthållen BIS 

värde under 60 

under tiden från 

hud snitt till 

förlossning 

studerades. 

 

Godkänd av 

”Institutional Ethics 

Committee” 

Patienterna randomiserades i 4 grupper: 

randomiserad block storlek var 8. 

Anestesipersonalen blindade till BIS värdet. 

BIS värden relaterad till varje intraoperativ 

händelse (ex induktion, innan trakeal 

intubation, hud snitt, livmodersnitt och 

förlossning) och var maximala värden som 

visades vid denna händelse.  

MAP och hjärtfrekvens vid varje 

intraoperativ händelse var maximala värden 

som visades vid denna händelse. Explicita 

minnen frågades vid utskrivning från 

postoperativ vårdavdelning och 24 timmar 

postop 

Normal fördelad data visas som genomsnitt 

(SD) och icke-normalt fördelad data som 

median (inter-quartile range). Skillnader i 

BIS värden, MAP och hjärtfrekvens inom 

grupperna vid varje tidpunkt analyserades 

med upprepade mätningar ANOVA med 

Bonferroni`s t-test i den mån som krävdes. 

P-värde < 0,05 sågs vara statistiskt 

signifikant.  

Initialt 70 individer 

inkluderades, 6 exkluderades 

pga regional anestesi. 64 

randomiserades i 4 grupper 

och 61 genomförde studien. 

1 sa ifrån pga sevofluranes 

lukt och 2 exkluderades pga 

varken masken passade eller 

tidal volymerna var inte 

adekvata under 

preoxynerings tiden. 64 

kvinnor ASA I – II, genomgå 

kejsarsnitt under generell 

anestesi. Indikation var 

sätesbjudning, 

bäckenförträngning eller akut 

kejsarsnitt. 

Exklutionskriterierna var 

flerbörd, förtidigt 

förlossning, kända avvikelser 

hos fostret, graviditets 

inducerade hypertension eller 

någon annan medicinsk 

komplikation. 

Mål koncentration av sevoflurane 

uppnåddes snabbare hos preSevo 

grupp1 än i kontroll grupp 2 (p = 

0,003). I alla grupper BIS värdet sjönk 

innan trakeal intubation men steg efter 

intubation till maximal värde i 

samband med hud snitt. Både hos 

kontroll grupp 1 och 2 var BIS värdet 

över 60 vid hud snitt. Båda preSevo 

grupperna hade lägre BIS värden än 

kontroll grupperna vid hud snitt. Trots 

att BIS värden skiljde sig signifikant 

mellan alla fyra grupperna, ingen av 

patienterna rapporterade intraoperativ 

varseblivning.  
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”Institutional 
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 Oavsett om BIS använts eller ej 

genomfördes analys av insamlat material 

genom ITT. Fischers exakt test användes 

för att studera förekomsten av 

varseblivning. Students t-test, dubbelsidig 

samt chi-square test med Yates correction 

användes för att beräkna demografisk och 

procedurdata.  

Postoperativa intervjuerna genomfördes vid 

tre olika tidpunkter för explicit minne med 

hjälp av modifierad version av Brice-

intervju. Innan utskrivning från 

uppvakningsavdelning, 1-7 dagar 

postoperativt samt 7-14 dagar postoperativt. 

Djupintervjuer genomfördes om de 

deltagande kunde redogöra för något minne 

intraoperativt. 

4945 patienter deltog i 

studien, de resultat som 

framsteg jämfördes sedan 

med 7826 deltagare från en 

tidigare studie där ingen 

cerebral monitorering hade 

använts.  

Inklusionskriterier: patienter 

>16 år, som ska sövas med 

generell anestesi och då 

erhålla muskelrelaxantia 

samt intuberas. 

Exklusionskriterier: 

oförmåga att tala eller förstå 

svenska och engelska, kirurgi 

där BIS ej kan användas samt 

ej möjlighet att delta i de två 

sista intervjuerna. Fall med 

dålig kvalitet på BIS-

monitoreringen 

exkluderades. Totalt 

exluderades 112 patienter. 

I den BIS-styrda gruppen var det två 

deltagare som upplevde explicit minne 

(0,04 %), i kontrollgruppen var 

motsvarande siffra fjorton deltagare 

0,18 % (P<0,038). Deltagarna med 

varseblivning, hade höga BIS-värden 

vid intubation i fyra samt tio minuter 

det vill säga värden >60. Höga BIS-

värden under perioder > fyra minuter 

kunde även ses hos andra deltagare (19 

%) vid induktion samt även vid 

underhållsfasen av anestesin (8 %), 

dock rapporterade inte dessa deltagare 

något explicit minne. Vid jämförelse 

mellan deltagare i en tidigare studie 

framsteg att BIS-monitorering kunde 

leda till minskning av varseblivning.  

Diatermi kunde orsaka störningar i 

BIS-monitoreringen vilket skapade oro 

gällande tillförlitligheten på 

monitoreringen vid störningstillfället. I 

den BIS-övervakade gruppen erhöll 

färre deltagare premedicinering vilket 

kan påverka förekomsten av 

varseblivning vid induktion. 

Hög 
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Ekman, A., 

Stålberg, E.,  

Sundman, E., 

Eriksson, L.I., 

Brudin, L. & 

Sandin, R. 

2007 

Sverige 

Prospektiv 

randomiserad 

studie. 

Studera effekten av 

neuromuskulärbloc

kad på BIS, och om 

störningar i BIS 

härrörs från 

förändringar i 

frontal EMG 

aktivitet samt om 

sådana förändringar 

även syntes vid 

smärtsam 

stimulering. 

 

Godkänd av etisk 

kommitté vid 

Linköpings 

universitet.  

20 patienter sövdes med Sevoflurane som 

under en 30 minuters tid doserades till ET-

koncentration 1,2 %. Rocuronium gavs som 

en infusion för att uppnå 50 samt 95 % 

depression av första ryckningen av TOF. 

Smärtsam stimulering gavs vid fyra 

tillfällen: vid baseline, och sedan vid varje 

nivå av neuromuskulärblockad samt efter 

reversering med Neostigmin. BIS, AAI och 

EMG mättes två minuter innan och två 

minuter efter varje stimulering. Fem 

patienter fungerade som kontrollgrupp. 

Postoperativa intervjuer, enligt Brice, har 

genomförts vid två tillfällen, på den 

postoperativa avdelningen samt 1-3 

månader postoperativt. 

Övervakningsvärden mättes vid fyra 

tillfällen, två minuter före och efter 

stimulering och ett medelvärde beräknades. 

Ett antal på 20 deltagare beräknades, med 

parat t-test, ge en styrka på 80 %. P-värde 

<0,05 bedömdes statistiskt signifikant.  

25 patienter i ålder 20-65 år, 

ASA I-II som genomgick 

elektiv kirurgi. 

Exklusionskriterier: BMI 

>30, neurologisk eller 

neuromuskulär sjukdom, 

nedsatt hörsel under normal 

konversation/hörselhjälpmed

el, användning av läkemedel 

som påverkar neuromuskulär 

funktion eller CNS. 

Baseline medelvärde för BIS var 44 

(39-50) och för AAI 15 (14-16). De 

två nivåerna av neuromuskulär 

blockad påverkade inte monitoreringen 

innan stimulering. Vid djup 

neuromuskulär blockad påverkades 

BIS och AAI monitoreringen vid 

smärtstimulering i relation till partiell 

neuromuskulär blockad. BIS och AAI 

påverkas vid smärtsam stimulering i 

kombination med neuromuskulär 

blockad. Ingen av deltagarna delgav 

explicit minne.   

Medel-

hög 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

Författare 

År, Land 
Design, Syfte  

Etiska 

överväganden 

Metod Population Resultat Kvalité 

 

Fahlenkamp, 

A.V.,  

Peters, D.,  

Biener, A.,  

Billoet, C.,  

Apfel, C.C.,  

Rossaint, R. &  

Coburn, M.  

2010 

Tyskland 

Randomiserad, 

dubbelblindad, 

kontrollerad studie. 

Syftet med studien 

var att undersöka  

BIS och cAAI 

(Composite A-line 

autoregressive 

index) för att mäta 

sömndjupet under 

balanserad xenon 

anestesi.  

Godkänd av den 

lokala etiska 

kommittén och 

tyska federala 

läkemedels-

administrationen.  

Anestesipersonalen var blindad för både 

BIS och cAAI övervakningen.  

För att fastställa varseblivning i form av 

hågkomst användes Brice-frågeformulär 2 

och 12 timmar postoperativt. 

Patienterna randomiserade till två 

grupperna med hjälp av datasystem. 

Patienterna var blindade för att alltingen få 

sevoflurane eller xenon gas. 

Parametrisk data testades med envägs 

ANOVA och är presenterad som 

genomsnitt och standardfel av genomsnitt 

(SEM) eller som genomsnitt och 95 % 

konfidens intervaller. Kategorisk data 

analyserades med ”two-tailed” Pearson x
2
 

test och presenteras som tal och procent av 

total. Ett α av 0,05 sågs vara statistiskt 

signifikant.  

 

60 patienter, 18-75 år, ASA 

I-II, buk kirurgi med 

planerad operationstid ≥60 

minuter. 

Exklution: svår hjärt-, 

respiration-, lever- eller 

njurfunktion sjukdom, 

bakgrund av överkänslighet, 

misstanke om malign 

hypertermi och graviditet.  

Två stycken patienter från 

sevoflurane grupp och en 

patient från xenongrupp 

återtog samtycket på förhand 

och en patient från 

xenongrupp fick inte tilldelad 

intervention. 

 

BIS värden skiljde sig endast en kort 

stund efter induktionen [34,2 (2,8) i 

xenongrupp vs 43,8 (2,5) i 

sevofluranegrupp] och vid detta 

tillfälle föll BIS värdet i xenongrupp 

under den rekommenderade gränsen 

(BIS 40) för generell anestesi. cAAI 

värden överensstämde endast under det 

tidiga skedet av anestesin. Under 

anestesin med sevoflurane kvarstod 

värden inom de rekommenderade 

värdena, men värden i xenongrupp 

ökade från 35 min efter anestesi start 

tills slutet av anestesin. Skillnaderna 

mellan grupperna uppnådde 

signifikansen 55 min efter anestesi 

induktion. Under xenonanestesi 

fortsatte cAAI värden att stiga och 

nådde de rekommenderade högre 

nivåerna (cAAI 25) 65 min efter 

anestesi induktion. Under anestesi med 

sevoflurane var värden för BIS och 

cAAI inom de rekommenderade 

nivåerna (cAAI 15-25). Ingen patient 

rapporterade varseblivning i form av 

hågkomst under anestesin. Drömmar 

rapporterades av få. 

Hög 
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Design, Syfte  
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Gruenewald, M.,  

Zhou, J.,  

Schloemerkemper, 

N.,  

Meybohm, P.,  

Weiler, N.,  

Tonner, PH.,  

Scholz, J. &  

Bein, B.  

2007 

Tyskland 

Randomiserad 

studie. 

Undersöka om 

entropy övervakning 

påverkade anestesi 

läkemedels 

förbrukning, 

utförandet av 

anestesi och 

uppvaknings tider 

jämförd med 

standard utförande, 

vid en total 

intravenös anestesi. 

 

Godkänd av 

”Institutional review 

board” vid 

Universitetsjukhuset 

Schleswig-Holstein, 

Campus Kiel.  

Med randomisering delades 35 patienter 

i standardgrupp (SP) och 37 till 

entropygrupp. I SP gruppen var både 

BIS & entropy blindade. I 

entropygruppen, övervakade 

anestesipersonalen entropy men inte BIS 

och styrde propofol administreringen till 

SE 40-60.  

Den första postoperativa dagen 

intervjuades alla patienterna om 

varseblivning. 

Jämförelse mellan grupper genomfördes 

Student`s t-test (för normalfördelad 

data), Mann-Whitney U-test (inte 

normalfördelad data) eller med 

upprepade mätningar med ANOVA.. 

Värde p < 0,05 sågs vara statistiskt 

signifikant.  

72 patienter, ASA 1-2, 

planerad gynekologisk 

laparoskopi, beräknad 

operationstid minst en 

timme. 

Exklusion: graviditet, 

neuromuskulär eller 

neurologisk sjukdom, 

användning av läkemedel 

som påverkar CNS, missbruk 

av alkohol eller olagliga 

droger. 

Genomsnitt mängd propofol i SP 

grupp var högre än i entropygrupp men 

däremot genomsnitt mängd 

remifentanil var lägre i SP grupp än i 

entropygruppen. SE, RE och BIS 

värden sjönk efter anestesi induktion 

och steg vid ögon öppning. Förlust av 

medvetenhet vs vakenhet, var bäst 

predikterad med BIS och ögon 

öppning var bäst predikterad med RE.  

Patienterna i SP grupp hade något 

längre uppvaknings tid än patienterna i 

entropy grupp (median (IQR [range] 

tid för ögon öppning; 4 (3-6 [0-14]) vs. 

3 (1-5 [0-9]) minuter).  

Uppföljningsintervju 24 timmar 

postoperativt visade inga skillnader 

mellan grupperna när det gäller 

varseblivning eller explicit minne. En 

patient i SP grupp rapporterade explicit 

varseblivning under operationen.  

Hög 
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Höcker, J., 

Raitschew, B., 

Meybohm, P., 

Broch, O., 

Stapelfeldt, C., 

Gruenewald, M., 

Cavus, E., 

Steinfath, M., 

Bein, B. 

2010 

Tyskland 

 

Randomiserad 

prospektiv studie. 

Studera om 

monitorerna BIS och 

spektral entropy ger 

liknande mätresultat 

vid anestesi med 

xenon repektive 

propofol. 

Godkänd av 

”Institutional review 

board” vid 

Universitetet i Kiel, 

Schleswig-Holstein.  

BIS, spectral entropy och 

hemodynamisk data analyserades med 

två-vägs upprepad mätning ANOVA 

och vid behov även med post hoc t-test 

och Borrferroni korrelation. Fishers 

exakt test eller chi-square test användes 

vid  jämförelse vid proportioner. P-värde 

<0,05 ansågs statistiskt signifikant. För 

kliniskt relevans ansågs en medelvärdes 

skillnad på tio vid steady state anestesi 

mellan BIS och SE-värden.  

 

114 patienter äldre än 65 år.  

Inklusionskriterier, buk eller 

urologisk kirurgi som varar 

>2h samt ASA I-III. 

Exklusionskriterier, patienter 

som led av sjukdom i CNS, 

patienter med 

tidigare/nuvarande 

psykiatrisk sjukdom, akut 

infektion, bruk av lugnande 

eller antidepressiva, 

drogmissbrukare (även 

alkohol) allvarligt handikapp 

synmässigt, hörselmässigt 

eller motoriskt.  

Patienterna erhöll 

slumpmässigt xenon eller 

propofol. 57 patienter per 

grupp. 

Det fanns skillnader i värden vid 

anestesi med xenon men inte vid 

anestesi med propofol. Bispectralt 

index påvisade anestesidjupet mer 

exakt jämfört med spectral entropy, 

dessa värden kunde alltså inte direkt 

översättas. I xenongruppen var tiden 

från anestesiavslut till extubation var 

signifikant kortare, detta ledde dock 

inte till en kortare sjukhusvistelse. 

Gällande administrering av läkemedel 

gavs mer vasoaktiva läkemedel i 

propofolgruppen medan patienterna i 

xenongruppen erhöll mer läkemedel 

mot illamående.     

Hög 
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Jiahai, M., 

Xueyan, W., 

Yonggang, X., 

Jianhong, Y., 

Qunhui, H., Zhi, 

L., Juan, D. & 

Xiuliang, J.  

2012 

Kina 

Prospektiv 

randomiserad 

singelblindad 

kontrollerad studie 

Studera 

genomförbarheten av 

entropymonitorering 

under OPCAB-

kirurgi och 

undersöka om 

mängden anestetika 

minskas. 

Godkänd av 

”Institutional human 

investigations 

committee” 

Patienterna delades slumpmässigt in i 

två grupper, de sövdes med propofol och 

sufentanil och patienterna i båda 

grupperna hade entropyövervakning. 

Iden ena gruppen var värden synliga och 

önskade state entropy värden var mellan 

45-55 samt att skillnaden mellan (RE)-

SE <10 enheter. I den andra gruppen var 

entropyvärdena ej synliga och där 

önskades att hjärtfrekvens och blodtryck 

inom 25% från baselinevärden. Vid 

antagande om normalitet användes 

Kolmogorov-Smirnov test. Medel ±  

standard deviation användes för att 

presentera data. p<0,05 konstaterades 

statistiskt signifikant. Storleken på 

urvalet baserades på en tidigare studie.  

70 patienter som skulle 

genomgå OPCAB-kirurgi. 

Inklusionskriterier, god eller 

lätt försämrad vänster 

kammarfunktion (EF >40%, 

LVEDP <15 mmHg) samt 

<70 år.  

Exklusionskriterier, patienter 

som behöver CPB både 

planerat innan eller under 

operation, njursvikt kreatinin 

>1,5 mg/dL, leversvikt 

(levervärden >40U/ml), samt 

patienter som missbrukar 

droger eller alkohol. 

Under ingreppet bandades data på 

förloppet, hur mycket 

anestesiläkemedel som användes, samt 

intraoperativa minnen. Även nivån av 

ACTH och kortisol i plasma mättes. 

Entropyvärdena var under anestesi 50 

+- 5 i entropygruppen. 

Kontrollgruppen hade lägre värden (p 

<0,05). I entropygruppen användes 

mindre mängd anestetika samt att 

extubering skedde tidigare (p<0,05). 

Patienterna i kontrollgruppen behövde 

mer läkemedel för att hålla artärtrycket 

(p<0,05). Standardiserat frågeformulär 

användes och patienterna tillfrågades 

efter extubation samt tre dagar 

postoperativt. Ingen intraoperativ 

varseblivning rapporterades. 

Hög 
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Jung, S.M.,  

Yang, C.W.,  

Oh, J-Y,  

Cho, C.K.,  

Kang, P.S.,  

Lim, Y.S.,  

Jeong, S-J. &  

Kwon, H.U.  

2011 

Korea 

Prospektiv 

randomiserad dubbel 

blindad studie. 

Syftet med denna 

studie var att 

uppskatta effektstyrd 

koncentration av 

propofol som 

administrerades med 

TCI för bevarande av 

adekvat anestesi 

baserad på BIS 

övervakning under 

gynekologisk 

laparoskopi. BIS 

värdet,  

Godkänd av lokal 

etisk kommitté.  

Efter intubation alla patienterna 

randomiserades till en av fem grupper. 

Anestesidjupet observerades av en 

undersökare som var blindad för Ce av 

propofol. Adekvat anestesi var BISvärde 

mellan 40-60. Målkoncentrationen för 

propofol justerades med 5 minuters 

intervaller för att hålla BIS 40-60.  

Innan utskrivning från 

uppvakningsavdelning alla patienterna 

intervjuades för intraoperativ 

varseblivning och deras tillfredställelse 

med anestesi. 

Kontinuerlig data analyserades med 

genomsnitt ± SD och analyserades med 

ANOVA. Bonferroni test användes för 

post hoc jämförelse. Kategorisk data 

redovisades som antalet patienter (%) 

och analyserades chi-två-test. P-värde < 

0,05 sågs vara signifikant. 

160 kvinnor, ASA I-II, ålder 

18-60 år, elektiv 

gynekologisk laparoskopi. 

Preoperativ exklusion: BMI 

> 35 kg/m
2
, graviditet, 

hypertension, neurologisk 

sjukdom, förväntat svår 

intubation, känd allergi för 

propofol eller sufentanil, 

behandlads nyligen med 

psykotropiskt preparat och 

kronisk alkohol bruk. 

Intraoperativ exklusion: BIS 

värde före induktion < 80 

och oväntad konvertering till 

explorativ laparotomi. 

 

Baslinje BIS värde, 96 ± 8, minskade 

till 70 ± 11 och 56 ± 11 vid förlust av 

medvetenhet och intubation, 

respektive. Patienterna rapporterade 

varken intraoperativ varseblivning 

eller respiratorisk depression efter 

extubation. Vid intervju på 

uppvakningsavdelning uppgav 98,5 % 

av patienterna tillfredställelse med 

anestesin. 

 

Hög  
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Kerssens, C.,  

Gaither, J.R. &  

Sebel, P.S.  

2009 

USA 

Randomiserad studie 

Hypotesen var att 

patienterna i BISstyrd 

grupp, med BIS 50-

60, hade mindre 

sannolikhet att ha 

minnen från anestesin. 

Godkänd av 

”Institutional review 

board” vid Empory 

Universitet, Atlanta, 

Georgia. 

 

Patienterna randomiserades till BISstyrd 

grupp där BIS värdet hölls 50-60 eller 

till standard praktik [SP] grupp där BIS 

registrerades men var blindad. Under 

operationen spelades ord för en del 

patienter. 6 h efter operation bedömdes 

minne och minnet för igenkännande 

vilket bestod av en hörseltest.  

Pearson `s r korrelationsmättning 

användes för att utvärdera om kirurgisk 

stress skapar en neuroreceptor respons, 

som påverkar minnesfunktionen. 

ANOVA och chi-två-test användes för 

antagandet att analgetikum upphäver 

responsen till stress och på det sätt för 

minnesfunktion. P < 0,05 sågs vara 

statistiskt signifikant.  

 

167 patienter. Inklusion: >18 

planerat knä eller höft 

operation under generell 

anestesi. 

Exklusion: bakgrund/status 

som kunde påverka EEG 

registrering, olagligt drog 

missbruk, behandling med 

antipsykotiskt läkemedel, 

huvudtrauma som resulterad 

medvetslöshet eller CSN 

sjukdom (ex epilepsi). 

Personerna som skattade 

under 24 i ”Mini-Mental 

State Elimination” 

preoperativt, personer med 

svår syn- eller hörsel 

påverkan, oförmåga att läsa 

eller skriva, icke 

engelskspråkiga.  

Av 167 patienter 39 

exkluderades pga. 

intraoperativ övervakning 

kunde inte fullföljas. 128 

patienter intervjuades för 

hågkomst postoperativt av 

dessa exkluderades 19.  

Under anestesin fick SP gruppen mera 

sömnmedel och deras BIS värde var i 

genomsnitt lägre än i BIS gruppen (p< 

0,001). Procentandel av BIS värde 

under 45 var signifikant större i SP 

gruppen medan procentandel av BIS 

värden som översteg 60 var mindre. 

BIS värden och genomsnitten 

varierade mera i SP grupp. Hos tre 

patienter i SP grupp, översteg 

genomsnitt BIS värden över 60 under 

anestesiunderhåll. 

3 patienter (2,3 %) rapporterade 

hågkomst. 7 patienter (5,5 %) 

rapporterade drömmar, som var svaga 

men behagliga. Inga varseblivnings 

perioder rapporterades. 

Patienterna med signifikant minne för 

igenkännande hade i mindre 

utsträckning fått fentanyl preoperativt 

(49 %) än patienterna som inte visade 

evidens för minne (74 %) (Fisher exakt 

test, P = 0,01). 

Hög  
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Lehmann, A.,  

Schmidt, M.,  

Zeitler, C.,  

Kiessling, A.-

H.,  

Isgro, F. &  

Boldt, J.  

2007 

Tyskland 

Prospektiv 

randomiserad studie. 

Interventionen var att 

jämföra två olika 

övervakningsapparater 

för mätning av 

anestesidjup, BIS och 

entropy, hos patienter 

som genomgick 

CABG.  

Godkänd av 

”Institutional ethics 

committee” 

Landesärztekammer 

Rheinland-Pfalz, 

Mainz, Tyskland. 

Genom randomisering delades 

patienterna i 2 grupper. I BIS 50 grupp 

(n = 33) önskvärt BIS värde 45-55. 

Samtidigt mättes spektral entropy 

värden RE och SE. Alla patienter har 

intervjuats 3 dagar postoperativt med 

standardiserat frågeformulär om 

intraoperativ explicit minne. 

Data presenteras som genomsnitt ± 

standardavvikelse (SD). Kontinuerlig 

normalt fördelade data jämfördes med 

två-fakultet variansanalys (ANOVA) för 

upprepade mätningar. För signifikanta 

fynd genomfördes post hoc t-test. 

Bonferroni`s test användes för multipla 

jämförelser. Kontinuerliga icke-normalt 

fördelade data jämfördes med 

Wilcoxons rangsummetest. Binominal 

data jämfördes med X
2
 analys och 

Fisher`s exakt test. Pearsson`s 

korrelations koefficients, enkel linjär 

regressions analys och en framåt stegvis 

regressions analys användes för att 

jämföra samband mellan kontinuerliga 

variabler. P < 0,05 sågs vara statistiskt 

signifikant.  

66 stycken patienter planerad 

CABG genom att använda 

cardiopulmonär bypass 

(CPB) första gången. 

Inklusions: bra eller endast 

något försämrat 

vänsterkammare funktion 

(ejektion fraktion > 40 %; 

vänsterkammare end-

diastolisk tryck <15mmHg), 

och ålder under 80 år. 

Exklusion: patienter med 

hjärtklaffel, tidigare CABG, 

missbruk av alkohol eller 

droger, svår lever- eller 

njursvikt.  

 

 

I båda grupper var BIS värden inom de 

tänkta nivåerna (BIS 50: 45-55 och 

BIS 40: 35-44) under anestesin. Under 

anestesin var genomsnitt RE nivå 

mellan 20-26 och signifikant skillnad 

(P<0,05) mellan de två grupperna sågs 

endast efter anestesiinduktion. SE 

sjönk under BIS värden och olika 

nivåer av anestesin kunde inte ses. Hos 

båda grupper hittades stark korrelation 

med BIS och RE och med BIS och SE. 

Under anestesin, BIS korrelerade med 

båda entropy värden hos BIS 40 

gruppen. Ingen korrelation av BIS och 

entropy värden hittades hos BIS 50 

gruppen under anestesin. SE och RE 

var alltid signifikant korrelerade. Den 

postoperativa intervjun fann ingen 

signifikant skillnad i tillfredställelse 

och minnen. I BIS 40 grupp 

rapporterade en patient intraoperativa 

drömmar men inga explicita minnen 

under anestesin fanns. Flera patienter i 

BIS 40 grupp (P < 0,05) behövde 

inotrop stöd med doputamin (BIS 40, 

79 % och BIS 50, 52 %).   

Hög 
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Design/ Syfte  

Etiska 

överväganden 

Metod Population Resultat Kvalité 

 

Lindstedt, U.,  

Haecker, K.G &  

Prengel, A.W.  

2012 

Tyskland 

Studien var en 

randomiserad dubbel 

blindad studie. 

Denna studie 

skapades för att 

studera om ILLA är 

mera frekvent under 

anestesi induktion 

efter en singeldos av 

propofol, vid 

användningen av CIS 

(cis-atracurium) 

istället för SUC 

(succinylcholine) 

Godkänd av lokal 

etisk kommitté.  

Data systemet randomiserade 

deltagarna i SUC grupp och CIS 

grupp med randomiserade nummer. 

30 sekunder efter att patienten hade 

somnat och ögon blink reflexerna 

hade försvunnit, stängdes cirkulation 

av till underarmen som inte hade 

intravenös infart med tourniquet för 

att isolera den från muskelrelaxantia. 

Efter det injicerades 

muskelrelaxantia enligt 

randomisering. 

Patientens hand klämdes vid två 

tillfällen, första gången när 

relaxantion var fullständig och andra 

gången en minut efter endotrakeal 

intubation. Spectral edge frequency 

(SEF), state entropy (SE) och 

response entropy (RE) för 

övervakning av anestesidjup.  

1-2 dagar postop intervjuades 

patienterna med modifierad Brice 

intervju för hågkomst av 

intraoperativa händelser. 

Chi-två-test användes för att jämföra 

incidensen av ILLA mellan 

grupperna. P < 0,05 sågs vara 

statistiskt signifikant.  

67 patienter, elektiv 

kirurgi under generell 

anestesi. 

Exklusion: planerad 

operationstid mindre än 

en timme, ASA högre än 

II, beta-blockad eller 

behandling med 

”psychotropic” 

läkemedel, BMI > 27 

kg/m
2
 och graviditet.  

2 patienter behövde mera 

propofol än 2 mg/kg vid 

anestesi induktion och 

exkluderades från vidare 

undersökningar (suc 

grupp). 

Tiden för förlust av ögon blinkreflex från 

propofol och muskelrelaxantia 

administrering var lika mellan grupperna, 

men tiden för fullständig relaxation, 

laryngoskopi och endotrakeal intubation 

skiljde sig signifikant mellan patienterna som 

hade fått CIS eller SUC. Efter relaxation 

med CIS, nio patienter reagerade för 

utmaning att klämma i handen (P < 0,01) 

efter att muskelrelaxation var fullständig, 

ingen av patienterna som fått SUC reagerade.  

Vid fullständig relaxation visade EEG 

parametrarna RE, SE och SEF signifikant 

högre värden efter CIS än efter SUC. 

Genomsnitt EEG värden var signifikant 

förhöjda hos patienter som reagerade på 

utmaning om handklämning jämfört med 

patienterna som inte reagerade. Däremot 

genomsnitt EEG värden skiljde sig inte 

mellan patienterna med eller utan spontana 

rörelser i den isolerade underarmen vid 

endotrakeal intubation. Ca 50 % (43-60 %) 

av patienter med entropy värden > 60 

reagerade positivt på handklämnings 

uppmaning när relaxation var fullständig och 

1 minut efter endotrakeal intubation. Vid 

postoperativ intervju påvisades ingen 

intraoperativ varseblivning eller drömmar 

rapporterades. 

Hög 
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Mashour, G.A.,  

Shanks, A.,  

Tremper, K.K., 

Kheterpal, S.,  

Turner, C.R., 

Ramachandran, 

S.K., Picton, P., 

 Schueller, C.,  

Morris, M.,  

Vandervest, J.C.,  

Lin, N. &  

Avidan, M.S.  

2012 

USA 

Prospektiv 

randomiserad 

kontrollerad studie. 

Primära utfallet var 

incidensen av 

definitiv 

varseblivning; pre 

specificerad 

sekundär utfall 

innefattade 

incidensen av 

definitiv eller möjlig 

varseblivning, men 

också mängden 

administrerad 

anestesimedel och 

återhämtnings 

variabler studerades. 

Godkänd av 

”Institutional review 

board” vid 

universitet i 

Michigan.  

Patienterna randomiserades till BIS 

eller MAC grupp enligt 

blockschema, varav den ena i 

respektive grupp var blindad.  

Patienterna intervjuades 28-30 dagar 

postoperativt via telefon enligt 

modifierad Brice. Patienterna som 

rapporterade intraoperativ 

varseblivning vid denna intervju 

genomförde en mera detaljerad 

intervju. Modifierad intention-to-

treat (ITT) analys användes för 

incidensen av definitiv intraoperativ 

varseblivning hos MACgrupp och 

BIS grupp. Post hoc användes till 

grupperings variabler (MAC, BIS 

och ingen intervention) för att 

fastställa sekundärt utfall. 

Genomsnitt BIS värden jämfördes 

mellan BIS grupp och MAC grupp 

med Mann-Whitney U test; Kruskal-

Wallis test användes för att jämföra 

genomsnitt anestesidos och 

utskrivningstid från uppvaknings 

avdelning mellan MAC, BIS och 

ingen interventionsgrupper.  

Totalt 21 601 patienter 

valdes till studien. 9 460 

randomiserades till BIS 

grupp och 9 376 

randomiserades till MAC 

grupp. 584 exluderades 

efter rekryteringen, pga. 

ändrat anestesiform, 

återbud, återkallelse eller 

avliden. Av de 9460 som 

randomiserades i BIS 

intervention och 

framgångsrikt 

intervjuades, 3384 (36 

%) hade inte BIS 

registrerads pga. 

tekniska problem. Denna 

population användes för 

sekundär analys endast 

som post hoc kontroll 

grupp eftersom de inte 

hade övervakning.  

 

I post hoc grupp fanns det flera kvinnor 

(P<0,001) och flera patienter med 

lungsjukdom (P=0,002).   

Total incidens för definit varseblivning i 

studie kohort var 19/18 836 (0,1 %).  

En statistiskt signifikant skillnad fanns i 

genomsnitt MAC värde vid parvisa 

jämförelser mellan anestesikoncentration och 

ingen intervention grupp och även mellan 

BIS och ingen intervention grupp. 

Intraoperativ propofol bolus dos visade en 

signifikant parvis jämförelse mellan BIS och 

ingen intervention grupp.  

För anestesikoncentrations grupp var 

genomsnitt tid för vistelse i uppvaknings 

avdelning 98 minuter (kvartilavstånd: 66 – 

140), för BIS grupp 95 minuter 

(kvartilavstånd: 64 – 138) och för gruppen 

med ingen intervention 94 minuter 

(kvartilavstånd: 64 – 133). Det fanns ingen 

evidens för förkortat utskrivnings tid för 

patienter med BIS övervakning jämfört med 

patienter som hade ingen intervention.  

Hög 
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Meybohm, P., 

Gruenewald, J.,  

Höcker, J.,  

Renner, J.,  

Graesner, J.-T.,  

Ilies, C.,  

Scholz, J. &  

Bein, B. 

 2010 

Tyskland  

Prospektiv 

observations studie. 

Studien ville värdera 

korrelationen och 

överrensstämmelse 

mellan BIS och 

entropyvärden under 

hypoterma 

förhållanden vid 

CPB jämfört med 

normoterma 

förhållanden.  

Godkänd av 

”Institutional ethics 

committee” vid 

universitetssjukhuset 

Schleswig-Holstein, 

Campus Kiel.  

 

 

Patienterna övervakades med både 

entropy och BIS. Anestesipersonalen 

var blindade för EEGövervakningen. 

Parat t-test användes för att jämföra 

temperatur, BIS, SE och RE värden. 

Korrelationen mellan BIS, SE och 

RE bedömdes med Spearman´s rank 

korrelation och 

determinationskoefficient är 

presenterad (r
2
). Överensstämmelsen 

mellan BIS, SE och RE bedömdes 

med Bland-Altman statistik genom 

att kalkylera genomsnitt skillnaden 

mellan metoderna (bias) ± SD och 

1.96 SD. Med oparat t-test bedömdes 

bias mellan BIS, SE och RE under 

normoterma förhållanden (34 - 37.5 

°C; vid baslinje och under anestesin 

tills sternotomi) jämfördes med bias 

under hypoterma förhållanden (31 - 

34°C; CPB och initial värmning). P 

< 0.05 sågs vara statistiskt 

signifikant. 

Alla patienterna intervjuades 2-3 

dagar postoperativt för att fastställa 

minnen av intraoperativ 

varseblivning. 

25 patienter (medelålder 

67 ± 6 år, 16 man, 9 

kvinnor), ASA II-IV, 

planerad CABG. 

Exklusion: neurologiska 

och psykiatriska 

sjukdomar, tidigare 

användning av 

antikonvulsiva eller 

annat psykiskt 

påverkande mediciner, 

bakgrund med långvarig 

drog eller alkohol 

missbruk. 

2 stycken exkluderades 

från fortsatta analyser 

pga. dålig EEG signal 

kvalitet. 

 

Ingen hågkomst upptäcktes hos någon av 

patienterna.  

All data är rapporterad som medelvärde ± 

standardavvikelse. Jämfört med baslinje, 

BIS, SE och RE värden var signifikant 

(P<0,01) reducerad efter anestesi induktion 

samt under sternotomi. Hypotermi under 

CPB minskade signifikant värden för BIS 

(33 ± 9; P<0.05), SE (20 ± 14; P<0.05) och 

RE (22 ± 14; P<0.05) jämfört med värden 

innan kylning för BIS (40 ± 5), SE (35 ± 9) 

och RE (36 ± 10) under värmning nådde 

värden till det data nivån som innan kylning 

(P<0.05) trots oförändrat anestesi. 

Genomsnitt skillnaden mellan maximum och 

minimum EEG värden under CPB var 

signifikant högre för SE (18 ± 10) jämförd 

med BIS (11 ± 8; P<0.05) Data under 

normoterma förhållanden visade att BIS hade 

signifikant korrelation med SE (r
2
 = 0,58; 

P<0,001). SE var signifikant korrelerad med 

RE (r
2
 = 0,96; P<0,001). Bland-Altman 

analys visade bias ± SD (PE) mellan BIS vs. 

SE av 1 ± 11 (42 %), BIS vs. RE av -2 ± 11 

(43 %) och SE vs. RE av -4 ± 4 (16 %) 

respektive. Bias ökade signifikant under 

hypoterma förhållanden jämfört med bias 

under normoterma förhållanden, respektive 

(P<0,001). 

Medel- 

hög  
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Musialowicz, T., 

Niskanen, M., 

Yppärilä-Wolters, 

H., Pöyhönen, M., 

Pitkänen, O. & 

Hynynen, M.  

2007 

Finland 

Randomiserad 

jämförelsestudie 

Studera om EEG ger 

liknande värden trots 

olika 

anestesimetoder vid 

hjärtkirurgi.  EEG 

mättes med MLAEP 

och BIS. Den 

anestesi som gavs 

var TIVA och 

inhalation samt 

intravenös 

kombination. 

Godkänd av etisk 

kommitté.  

Patienterna delades slumpmässigt in 

i två grupper, den ena gruppen fick 

anestesi med TIVA: Propofol och 

Alfentanil och den andra gruppen 

fick anestesi med Isoflurane och 

Alfentanil. BIS skulle hållas <60 

under kirurgi. AEP mättes innan 

induktion, 10 minuter efter 

intubering, 30 minuter efter 

sternotomi samt vid 

aortaavstängning, vid mild 

hypotermi, efter att aortatången 

öppnats samt efter operation.     

Alla patienter intervjuades med 

standardiserat frågeformulär första 

dagen postoperativt. 

Förändringar över tid studerades med 

hjälp av icke parametrisk analys. 

Mann Whitneys U-test användes för 

att jämföra signifikanta skillnader 

mellan grupperna. P< 0,05 ansågs 

vara statistiskt signifikant.  

28 patienter som skulle 

genomgå CABG, de 

delades slumpmässigt in 

i två grupper. 

Exklusionskriterier, >80 

år, tidigare historia av 

neurologisk eller 

psykiatrisk sjukdom, 

alkoholmissbruk, 

kontinuerlig användning 

av läkemedel som 

påverkar CNS, diabetes 

mellitus, LV EF <40%, 

nedsatt hörsel 

(hörseltröskel <40 dB) 

samt patienter som även 

fick en klaff i samband 

med CABG:n 

BIS-värdena angav liknande värden på 

sömndjup vid de förbestämda tidpunkterna. 

De hemodynamiska variablerna var liknande 

mellan grupperna. Inga patienter återgav 

minnen av intraoperativa händelser. 

MLAEP, Nb och Pa komponenterna skiljde 

sig åt efter intubation och kirurgisk 

stimulation, när bispectralt index var på 

konstant nivå, mellan de två olika 

anestesimetoderna. Detta påvisade en 

skillnad mellan anestesierna, vilket då kunde 

ses som att resultaten föreslåg att den 

parallella användningen av dessa två 

elektrofysiologiska metoder kunde visa 

skillnader mellan olika anestesimetoder vid 

hjärtkirurgiska patienter.  

 

Hög 
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Myles, P.S., Leslie, 

K., McNeil, J., 

Forbes, A. & Chan, 

M.T.  

2004 

Australien 

Multicentrerad 

dubbelblind 

randomiserad 

parallellgruppsstudie. 

Studera om BIS-

styrd anestesi kan 

minska förekomsten 

av varseblivning vid 

kirurgi av vuxna. 

Godkänd av etisk 

kommitté vid varje 

deltagande center.  

Patienterna delades slumpmässigt in 

i två grupper, BIS-styrd (1248 

patienter) och en kontrollgrupp 

(1263 patienter).   

De deltagande bedömdes för 

varseblivning vid tre tillfällen 

postoperativt, två-sex timmar 

postoperativt, 24-36 timmar 

postoperativt samt 30 dagar 

postoperativt med hjälp av ett 

strukturerat frågeformulär. 

P-värdena är tvåsidiga. 

2503 patienter deltog, 

men fyrtio exkluderades 

sedan. 

Inklusionskriterier: 

kirurgiska patienter som 

skulle genomgå generell 

anestesi med 

muskelrelaxantia vid 

något av de deltagande 

centren, >18 år, samt 

hade någon av följande 

riskfaktorer för 

varseblivning.  

Exklusionskriterier: 

bristande förståelse i det 

engelska språket, 

traumatisk hjärnskada, 

minnesnedsättning, 

psykos, känd eller 

misstänkt 

elektroencefalografisk 

abnormalitet (epilepsi, 

tidigare hjärnresektion, 

ärrbildning), eller ej 

förväntades kunna delta 

vid postoperativ intervju.    

Det framsteg att det i den BIS-styrda 

gruppen fanns två deltagare (BIS >60 i fem 

samt nio minuter) som upplevt varseblivning 

samt elva deltagare i kontrollgruppen 

(P=0,022) I denna studie påvisades att vid 

anestesi styrd med BIS var risken att drabbas 

av varseblivning 82 % (95% CI 17-98%). 

BIS-värdet var önskvärt att ligga mellan 40-

60, vid operationsavslut tilläts värden vara 

kring 50-70 för att uppnå ett snabbare 

uppvaknande.   

Hög 
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Nishiyama, T.  

2009 

Japan 

Prospektiv 

randomiserad studie. 

Studera skillnader 

mellan AEP-

monitorer, dvs. A-

line AEP och aepEX 

vid användning 

under generell 

anestesi. 

Godkänd av etisk 

kommitté vid Ofuna 

Chuo hospital.  

Deltagarna sövdes med Propofol och 

Fentanyl, anestesin underhölls med 

Propofol, Fentanyl och lustgas.  

AAI eller aepEX monitorerades 

kontinuerligt under anestesin. 

 P=<0,05 ansågs vara statistiskt 

signifikant.  

Fyrtio kvinnor i ålder 30-

70 år, ASA I-II som 

skulle genomgå partiell 

mastektomi. 

Exklusionskriterier, 

neurologiska sjukdomar, 

hörselproblematik, lever 

och njursjukdomar, 

mentalnedsättning eller 

patienter som använde 

läkemedel som påverkar 

hjärnans funktion, såsom 

hypnotika eller 

antidepressiva. 

AAI eller aepEX var kontinuerligt 

monitorerade och värdena jämfördes vid start 

av monitoreringen, vid nedsättandet av 

larynxmask, efter störning av elektrisk 

diatermi och under anestesi. Arton av tjugo 

patienter hade tillräckligt bra signal vid 

första applicering av elektrod med AAI och 

fjorton av tjugo med aepEX. Vid störning 

tog det 14 +- 3 sekunder (SD) med AAI och 

19 +- 4 sekunder (SD) med aepEX (p=0,035) 

innan signalen åter var fullgod. Både AAI 

och aepEX sjönk efter anestesiinduktion, 

AAI presenterade lägre värden jämfört med 

aepEX.  

Resultat som kunde påvisas var bland annat 

att A-Line AEP tydligare visade tecken på 

smärtsam stimuli samt även tydligare vid 

störning jämfört med aepEX. 

Hög 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Författare 

År, Land 
Design/ Syfte  

Etiska 

överväganden 

Metod Population Resultat Kvalité 

 

Persec, J., 

Persec Z.,  

Kopljar, M.,  

Sojcic, N. & 

Husedzinovic, I.  

2012 

Kroatien 

Randomiserad studie. 

Studien testade 

hypoteserna om att 

BIS styrd anestesi 

jämfört med standard 

anestesi protokoll 

skulle resultera 

snabbare extubation 

och lägre 

intraoperativ mängd 

anestesiläkemedel.   

 

Godkänd av etisk 

kommitté vid 

universitetsjukhuset i 

Dubrava, Zagreb, 

Kroatien.  

Patienterna randomiserades alltingen 

till BIS styrd anestesi (grupp 1) eller 

rutin anestesi som en icke BIS styrd 

grupp (grupp 2). I BIS styrd grupp 

målvärden för BIS var mellan 50 och 

60..  

Alla patienter besöktes under den 

första postoperativa dagen och 

intervjuades om intraoperativ 

hågkomst. 

Jämförelse mellan dessa två grupper 

genomfördes med Mann-Whitney U 

test.  

45 patienter inkluderades 

till denna studie, dessa 

skulle genomgå stor buk 

kirurgi under generell 

anestesi. 

Inklusionskriterier var 

>18 år  och ASA II eller 

III. 

Exklutionskriterierna var 

minnessvikt psykos, 

känd eller misstänkt 

elektroencelograf 

onormalitet (ex. epilepsi, 

tidigare hjärnoperation), 

kronisk användning av 

psykoaktiva läkemedel 

och planerad 

operationstid över sex 

timmar.  

Av 45 patienter 

exkluderades 5 pga 

”inoperativ” malign 

process som hittades 

intraoperativt..  

I icke BIS styrd grupp hittades signifikant 

lägre BIS nivå (p < 0,05) från 30 min efter 

induktion till slutet av anestesi. Tiden för 

extubation var kortare (17,5 min vs. 75 min, 

p < 0,001) i BIS styrd grupp. I den 

postoperativa intervjun, ingen patient 

rapporterade explicit varseblivning 

intraoperativt.  

 

Hög 
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Russell, I.F. 

 2013 

Storbritannien 

Observationsstudie. 

Syftet var att (a) 

utvärdera nytta av 

BIS index för att 

identifiera patientens 

respons för 

uppmaning, (b) 

jämföra BIS index 

vid ögonöppnande på 

uppmaning i slutet av 

kirurgi, (c) jämföra 

end-tidal isoflurane 

koncentration vid 

uppmaning i slutet av 

kirurgi. 

Godkänd av “Local 

research ethics 

committee”. 

Behålla BIS index inom de 

rekommenderade nivåerna mellan 55-

60 och observera incidensen för 

intraoperativ respons gällande 

uppmaning bedömd med IFT 

(isolated forearm technique).  

För dataanalysen, definierades 

medvetandet (vakenhet) till att vara 

en verifierad respons till utmaning 

under IFT, det vill säga det aktuella 

BIS-värdet vid tidpunkten för 

handrörelsen.  

 

34 kvinnor, större 

gynekologisk kirurgi 

Exklusion: kvinna > 60 

år eller < 18 år, de med 

försämrat hörsel eller 

ASA > 2. 

 

Sammanlagt 2146 uppmaningar spelades för 

de 34 patienter. Totalt 11 kvinnor hade 

respons för uppmaning 32 ggr och av dessa, 

BIS upptäckte 17. För hela gruppen var BIS 

värden signifikant lägre vid intraoperativ 

respons för uppmaning än vad de var vid 

ögo öppnandet i slutet av kirurgin. End-tidal 

isoflurane koncentration i association till 

respons för uppmaning var signifikant högre 

vid ögonöppning efter kirurgi. Efter 

genomgång av data för dem som hade haft 

intraoperativ respons för uppmaning 

liknande signifikante skillnader mellan BIS 

värden och isoflurane koncentration 

associerad med intraoperativ respons för 

uppmaning och ögonöppning i slutet av 

kirurgi var avslöjade. Vid ögonöppning efter 

kirurgi fanns inga signifikanta skillnader 

mellan BIS värden och isoflurane 

koncentration mellan de patienter som hade 

haft respons under kirurgin än dem som inte 

hade haft det. Vid direkt fråga mindes fyra 

patienter (2 respons, 2 utan respons) 

extubationen men förutom det fanns ingen 

explicit hågkomst av kirurgin. Det framkom 

inget implicit minne för informationen under 

kirurgin. Endast en patient som hade 0 

respons för uppmaning kom ihåg drömmar, 

detta var en bra dröm men hon kunde inte 

komma ihåg innehållet. 

Medel-

hög 
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Shalbaf, R., 

Behnam, H., 

Sleigh, J. & Voss, 

L.  

2012 

Nya Zeeland 

 

Observationsstudie. 

Studera om entropy 

kunde förutsäga 

EEGserier och ge ett 

index vilket kunde 

påvisa effekten av 

anestesi med 

Sevoflurane på 

hjärnaktiviteten. 

 

Godkänd av etisk 

kommitté vid 

Waikato hospital, 

Hamilton, nya 

Zeeland. 

EEG-data från 21 patienter samlades 

in vid induktion, patienterna sövdes 

med Sevoflurane. ”Sample entropy” 

kopplas till EEG-inspelningen. 

Farmakokinetiska och 

farmakodynamiska formler användes 

för utvärdering och jämförelse med 

sample entropy. 

21 patienter, 18-63 år, 

ASA I eller II, som 

skulle genomgå 

planerad kirurgi inom 

allmän, ortopedi eller 

gynekologi. 

Genom användandet av båda dessa metoder 

framsteg att de fångar förändringar 

exempelvis burst suppression mönstret vid 

höga doser anestesiläkemedel. Sample 

entropy påvisade Sevofluranets effekt på 

EEG bra jämfört med RE index. 

Medel-

hög 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Författare 

År, Land 
Design, Syfte 

Etiska överväganden  

Metod Population Resultat Kvalité 

 

Stoppe, C., Peters, 

D., Fahlenkamp, 

A.V., Cremer, J., 

Rex, S., Schälte, 

G., Rossaint, R., 

Coburn, M. 

2011 

Tyskland 

 

Monocentrerad 

multifaktoriell randomiserad 

dubbelblind kontrollerad 

klinisk studie. 

 Studera sömndjup med 

aepEX monitorering vid 

användning av xenon samt 

skillnaden mellan aepEX och 

BIS monitorering vid 

anestesi med xenon och 

sevoflurane 

Slumpmässigt indelade i två 

grupper (21/per grupp) ena 

gruppen sövdes med xenon 

och andra med Sevoflurane 

BIS och aepEX 

monitorerades under 

anestesin, anestesipersonalen 

blindades för 

monitoreringen. 

För normal fördelning 

användes Shapiro-Wilks W-

test. Jämförelse vid 

normalfördelning av enskilda 

resultat gjordes med Students 

t-test.  P<0,05 ansågs 

statistiskt signifikant. 

 

 

  

42 patienter som skulle 

genomgå planerad 

kirurgi i buken deltog. 

Inklusionskriterier: ASA 

I-III, skulle genomgå 

gynekologisk- eller 

urologisk bukkirurgi. 

Exklusionskriterier: svår 

hjärt-, respiratorisk-, 

lever eller njurfunktions 

svikt, svåra neurologiska 

nedsättningar, 

hörselproblem samt 

misstanke om malignt 

hypertermi eller 

graviditet. 

 Bortfall: 2 patienter, en 

ur varje grupp 

Patienterna i xenongruppen var snabbare 

avseende tid att öppna ögonen på, tid att 

svara på kommando, tid att extuberas och tid 

att vakna till. Vid ögonöppning och svar på 

uppmaning visade BIS betydligt lägre värden 

i xenongruppen jämfört med 

sevofluranegruppen. aepEXvärdena var 

jämförbara med värdena från 

sevofluranegruppen.  

Postoperativt genomfördes Brice-intervju vid 

två tillfällen (2 samt 12 h postoperativt) och 

några tecken varseblivning kunde inte 

påvisas.    

Värdena för BIS och aepEX var liknande. 

aepEX monitorering ansågs vara lämplig att 

använda vid anestesi med xenon samt 

remifentanil vid kirurgi i buken. 

Hög 

 
Författare 

År, Land 
Design/ Syfte  

Etiska överväganden 
Metod Population Resultat Kvalité 

 

Weil, G., Passot, S., 

Servin, F. & 

Billard, V. 

2008 

Frankrike 

Prospektiv öppen 

multicentrerad studie. 

Studera samband mellan 

entropy, smärtstillande 

läkemedel och stimuli samt 

studera vilken påverkan 

neuromuskulärblockad hade. 

Godkänd av ”Institutional 

review board” 

Deltagarna sövdes med TCI 

Propofol och Remifentanil. 

Hälften av de deltagande fick 

muskelrelaxantia. Intubation 

och knivstart fungerade som 

stimuli och eventuell respons 

dokumenterades samt 

jämfördes mellan grupperna.    

105 deltagare, ASA I-II. 

Exklusionskriterier, <18 

år & >70 år, neurologisk 

sjukdom/behandling som 

kan påverka EEG, 

premedicinering med 

lugnande eller opioider, 

risk för svår intubation, 

känd allergi mot 

anestetika. 

Skillnader i entropyvärden vid stimulering 

kunde inte påvisas. Vid motorisk respons till 

stimuli kunde forskarna se högre 

entropyvärden hos dem som responderade.  

 

Hög 



 

 
Författare 

År, Land 
Design, Syfte  

Etiska överväganden 

Metod Population Resultat Kvalité 

 

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 

 

Prospektiv randomiserad 

dubbelblind multicentrerad 

kontrollerad studie. 

Jämföra incidensen för 

varseblivning vid BIS-styrd 

anestesi och total intravenös 

anestesi samt utvärdera 

nyttan av BIS vid 

förebyggande av 

varseblivning. 

Godkänd av etisk kommitté 

vid varje deltagande center.  

Patienterna delades 

slumpmässigt in i två 

grupper. I grupp A styrdes 

anestesin med BIS (önskat 

värde mellan 40-60) och i 

grupp B (kontrollgruppen) 

hade patienterna BIS 

övervakning men skärmen 

var täckt. BIS värdena 

sparades ner och vid 

bekräftade fall med 

varseblivning studerades 

data för att se om anestesin 

varit ytlig. Mätdata 

presenterades som medel +- 

standard avvikelse. 

Postoperativa intervjuer 

genomfördes första och 

fjärde postoperativa dagen 

med strukturerat 

frågeformulär. 

5228 patienter från 13 

sjukhus i Kina deltog. 

2919 deltagare i grupp A 

och 2309 deltagare i 

grupp B. Patienter som 

var >18 år och ej led av 

någon psykiatrisk 

problematik var lämpliga 

att delta. 

Exklusionskriterier: om 

ej möjligt att delta i 

intervju postoperativt, 

eller ej kunde prata och 

förstå mandarin. 

I grupp A framsteg fyra fall av varseblivning 

och i grupp B femton.  I de båda grupperna 

var antalet möjliga fall av varseblivning 

jämförbara. Nitton fall med definitiv 

varseblivning hittades och av dessa 

studerades sex ytterligare. BISdata gicks 

igenom och av dessa sex kunde ytlig anestesi 

påvisas vid fem fall. Ytterligare fem fall av 

varseblivning studerades och påvisades bero 

på ytlig anestesi. I de fall då TIVA styrdes 

med hjälp av BIS (önskat värde 40-60) var 

fallen med varseblivning färre. 

Hög 

 



 

Bilaga 2. Exkluderade artiklar. 
Exkluderade artiklar Orsak 

El Hor, T., Van Der Linden, P., De Hert, S., 

Mélot, C., Biostat, M. & Bidgoli, J. (2013). 

Impact of Entropy Monitoring on Volatile 

Anesthetic Uptake. Anesthesiology, 118, 

868-873. 

Ej relevant för föreliggande studies syfte. 

Horn, B., Pilge, S., Kochs, E.F., Stockmanns, 

G., Hock, A. & Schneider, G. (2009). A 

Combination of Electroencephalogram and 

Auditory Evoked Potentials Separates 

Different Levels of Anesthesia in Volunteers. 

Anesthesia & Analgesia, 108, 1512-1521. 

 

Ej relevant intervention för föreliggande 

studies syfte då deltagarna är 15 frivilliga 

deltagare, ASA I. Ingen kirurgi genomfördes.  

Luginbühl, M., Yppälä-Wolters, H., 

Rüfenacht, M., Petersen-Felix, S. & 

Korhonen, I. (2007). Heart rate variability 

does not discriminate between different 

levels of haemodynamic responsiveness 

during surgical anaesthesia. British Journal 

of Anaesthesia, 98, 728-736. 

Ej relevant studiedesign eller intervention för 

föreliggande studies syfte. Denna studie 

använder inte EEG utan jämför endast 

kliniska parametrar.  

Nishiyama, T., Matsukawa, T. & Hanaoka, 

K. (2004). A comparison of the clinical 

usefulness of three different 

electroencephalogram monitors: Bispectral 

Index, processed electroencephalogram, and 

Alaris auditory evoked potentials. Anesthesia 

& Analgesia, 98, 1341–5. 

Ej relevant intervention för föreliggande 

studies syfte. Denna studie jämför endast 

olika EEG-monitorers elektriska styrka.  

Pilge, S., Blum, J., Kochs, E.F., Schöniger, 

S-A., Kreuzer, M., & Schneider, G. (2011).  

Does the Cerebral State Index Separate 

Consciousness from Unconsciousness? 

Anesthesia & Analgesia, 113, 1403-1410. 

 

Ej relevant studiedesign eller intervention för 

föreliggande studies syfte. I denna studie 

använts tidigare inspelat EEG-material och 

fokuserar endast på läkemedlets effekter i 

kombination med EEG.   

Schneider, G., Hollweck, R., Ningler, M., 

Stockmanns, G. & Kochs, E.F. (2005). 

Detection of Consciousness by 

Electroencephalogram and Auditory Evoked 

Potentials. Anesthesiology, 103, 934 – 43 

Ej relevant intervention för föreliggande 

studies syfte. I denna studie har forskarna 

jämfört och testat fram vilka värden som bäst 

påvisar förlust av medvetande och återkomst 

av medvetande. 

 

 

 



 

Bilaga 3. Ordförklaringar  
 

EEG 

 

Elektroencefalografi avleder elektriska signaler från hjärnan och har ett frekvensområde <1 

Hz till 50 Hz (Jacobson & Öberg, 2003). EEG innehåller frekvens, amplitud, våg form och 

tiden för varje elektronisk urladdning (Clark & Curdt, 2013).  

 

EEG vågor 

 

Det finns fyra vanliga vågor i EEG, alfa, beta, delta och theta vågor (Clark & Curdt, 2013) 

EEG vågorna delas in i grupper efter deras frekvens dvs. hur ofta de kommer (Hokland & 

Madsen, 2005). Delta 0 - 4 Hz, theta 4,1 - 8 Hz, alfa 8,1 - 12 Hz och beta 12,1 - 32 Hz. EEG 

aktivitet som är totalt utsläckt beror på att hjärnbarken har slutat att fungera men talar inte om 

hur hjärnstammen fungerar (Jonson & Wollmer, 2011).  

 

Alfa vågor är låg frekvens svängningar som är relativt stora och är vanliga vid vaken, 

avslappnat tillstånd då personen blundar med ögonen och normalt är rytmen för alfavågor ca 

11 cyklar/sekund (Hz) (Hokland & Madsen, 2005). Betavågor som har högre frekvens och ger 

mindre utslag och uppkommer när personen har öppna ögon och är uppmärksam. För delta 

och theta är frekvensen mindre än 8 cyklar/sekund (Hokland & Madsen, 2005). 

 

EMG 

 

EMG- elektromyografi, mätning av elektriska impulser, utlösta vid kontraktion av en 

skelettmuskel (Hokland & Madsen, 2005). I vila finns normalt knappt någon elektriskt 

aktivitet i muskel. Mätningen görs ofta genom att elektroder placeras en bit ifrån varandra 

ovanför den undersökta nerven. Tiden som krävs för impuls överföringen mellan två 

elektroder ger ledningshastigheten (Hokland & Madsen, 2005). 

 

 

Hjärnreaktionspotentialer 

 

Hjärnreaktionspotentialer (evoked potentials) uppkommer vid stimulering av sinnesorganet 

och för att kunna studera dessa behövs upprepade stimuleringar (Jonson & Wollmer, 2011). 

Genom att mäta signalernas fortplantning i nervbanor, kan hastigheten bestämmas (Hokland 

& Madsen, 2005). EEG svaren från dessa stimuleringar lagras i data minne och ett 

medelvärde räknas (Jonson & Wollmer, 2011). Den hjärnbarksdelen som aktiveras, skapar 

största amplitud för reaktionspotentialer från hjärnbarken. Elektroderna som ska aktivt 

registrera elektriska aktiviteten placeras över detta område. Hjärnbarkens reaktionspotential 

innehåller en rad komponenter. Hjärnbarkens svar från de snabba sensoriska banorna ger de 

tidiga komponenterna medan de sena komponenterna kommer från långsamma indirekta 

banor. I förhållande till referenserna betecknas svaren vid den aktiva elektroden positiva eller 

negativa beroende på deras spänning och betecknas med P eller N (Jonson & Wollmer, 2011).  

 

 

AEP 

 

Auditory evoked potentials - auditiva hjärnreaktionspotentialer, som stimuleras genom 

ljudklick i öronen och registreras med elektroder som är placerade vid örat och mitt på skallen 



 

(Jonson & Wollmer, 2011). Medelvärdet beräknas från flera tusen svar. Latensen för 

svarskomponenterna är mellan 1,5 - 10 ms och återspeglar hörselbanans återkopplingar från 

hörselnerven till hjärnstammen. Storleken och latensen för stimuleringssvaret ändrats när 

ljudklicken ökar i intensitet (Jonson & Wollmer, 2011). Stimulering med klickljud är 

repetitionen på ca 10 Hz och intensitet är ca 65-70 decibels (dB) ovan hörseltröskeln för 

klickljudet (Clark & Curdt, 2013). Anestesidjupet som beräknas fram med AAI A-line 

autoregressive index är mellan 0-100 och vid index 15-25 anses vara adekvat anestesidjup 

(SBU, 2008). aepEX kalkylerar index för auditiva retningspotentialer. mLAEP - midlatency 

auditory-evoked potential, uppträder 20-80 ms efter en stimulans och representerar överföring 

från thalamus till hörselbarken. 

 

 

BIS 

 

BIS – bispektral index beräknas fram genom att flera EEG summeras och anges i värde 

mellan 0 till 100 (SBU, 2008). Dessa elektriska signaler från pannan kalkylerar till en siffra 

som motsvarar patientens vakenhetsnivå, där 100 motsvarar vaken och noll motsvarar ingen 

aktivitet i hjärnan (Clark & Curdt, 2013). En adekvat BIS nivå för kirurgi i generell anestesi 

är mellan 40 till 60 (Clark & Curdt, 2013). Tiden för signalanalys är 15-30 sekunder och 

systemet spårar automatiskt aktivitet för EMG (SBU, 2008). För BIS rekommenderas att 

utjämningsfrekvens ställs in på 15 sekunder för att öka känsligheten att upptäcka ändringar i 

anestesidjupet (Avidan et al., 2009). Utjämningsfrekvens på 30 sekunder ger en jämnare trend 

men är också mindre känslig för förändringar. 

 

  

Entropy 

 

Entropy värdet beräknas från EEG-signalens frekvensdomän (SBU, 2008). Genom att en 

sensor fästes på patientens panna fås fram två parametrar, response entropy (RE) och state 

entropy (SE) (Lunde, 2013).  För SE är värden mellan 0 till 91, 0,8-32 Hz och för RE 0-100, 

0,8- 47 Hz och jämförd med BIS kräver entropy en kortare tid för beräkning (SBU, 2008). 

Vid aktivering av ansiktsmuskulatur reagerar RE snabbt och om RE stiger under operation 

kan detta vara tecken för smärta.  (Lunde, 2013). SE bedömer effekten av anestesimedlet på 

hjärnan och ligger alltingen under RE eller på samma nivå (Lunde, 2013). 

 

 

CSI  
 

Cerebral state index räknas fram genom att flera EEG parametrar summeras ihop och ett 

värde mellan 0-100 fås fram, där 40-60 anses vara normal anestesidjup. För att räkna index är 

algoritmen baserat på registrerade anestesier som finns i databasen (SBU, 2008). 

 

SEF  
 

Spectral Edge Frequency där 95 % av den totala EEG styrkan ligger under frekvens 0,5-30 Hz 

och fem % ligger över. Lägre SEF vid djupare anestesi (Avidan et al. 2009).  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4. Redovisning av resultat  
 

Artikel Anestesi 

 

Övervakning 

av 

anestesidjupet 

Antal  

intervjuer 

 

Intervju 

tidpunkt  

(postop) 

Metod för 

Intervju 

 

Varseblivning (antal) 

d=definitiv 

d/t=definitiv/trolig 

Minnen  

 

Drömmar  

Avidan et 

al. (2011) 

Inhalation  BIS vs. MAC 2 

 

72 tim,  

30 dagar 

Modifierad  

Brice 

 

BIS: 7 d, 19 d/t 

MAC: 2 d, 8 d/t  

49 0 

Avidan et al. 

(2008) 

Inhalation 

 

BIS vs. MAC 3 

 

0-24 tim, 

24-72 tim, 

30 dagar 

Brice 

 

BIS: 2 d, 4 d/t 

MAC: 2 d, 1 d/t  

16 0 

Bestas et al. 

(2004) 

Intravenös   BIS vs. 

standard 

1 

 

24 tim Intervju med 6 

frågor 

 

0 0 0 

Choi et al. 

(2012) 

Inhalation  

 

BIS vs. MAC 2  

 

Postop avd, 

 24 tim 

Redovisar inte  0 0 0 

Ekman et al. 

(2004) 

TIVA,  

inhalation  

BIS vs. 

standard  

3 

 

Postop avd, 

1-3 dagar,  

7-14 dagar 

Modifierad  

Brice 

BIS: 2  

Standard: 14  

0 0 

Ekman et al. 

(2007) 

Inhalation   BIS, EMG och 

AAI 

2 

 

postop avd, 

1-3 mån 

Brice 0 0 0 

Fahlenkamp 

et al. (2010) 

Inhalation  BIS och AAI 2  

 

2 tim, 

12 tim 

Brice 0 

 

0 2 tim: 10 

12 tim: 7 

Gruenewald 

et al. (2007) 

Intravevös   Entropy vsBIS 

vs standard 

1 24 tim Redovisar inte  

 

Standard: 1    

Höcker et al. 

(2010) 

TCI vs 

inhalation 

Entropy vs 

BIS 

Framgår 

inte 

Framgår inte Framgår inte Framgår inte Framgår 

inte 

Framgår 

inte 

Jiahai et al. 

(2012) 

Intravenös  Entropy vs 

standard 

2 

 

direkt efter 

extubation, 

3 dagar 

Standardiserat 

frågeformulär 

7 frågor 

0 0 0 



 

Jung et al. 

(2011) 

TCI 

 

BIS 1 

 

Postop avd Redovisar inte  

 

0 0 0 

Kerssens et 

al. (2009) 

Intravenös   BIS vs. 

standard 

1  6 tim 5 frågor 

 

0 3 7 

Lehmann et 

al. (2007) 

Intravenös   BIS vs. 

entropy 

1   3 dagar Frågeformulär 

 

0 0 1 (BIS 40) 

Lindstedt et 

al. (2012) 

Intravenös   SEF, SE och 

RE 

1  1-2 dagar Brice 

 

0 0 0 

Mashour et 

al. (2012) 

Intravenös,  

inhalation  

BIS vs. MAC 1 (2 vid 

minnen)   

28-30 dagar  Modifierad Brice 

 

MAC: 11 d 

BIS: 8 d 

0 0 

Meybohm et 

al. (2010) 

Intravenös   BIS vs. 

entropy 

1  2-3 dagar Redovisar inte  0 0 0 

Musialowicz 

et al. (2007) 

TIVA vs. 

inhalation 

BIS vs. AEP 1  1:a dagen Standard 

frågeformulär  

0 0 0 

Myles et al. 

(2004) 

Intravenös,  

inhalation 

BIS vs. 

standard 

3  2-6 tim,  

24-36 tim, 

30 dagar 

Strukturerat 

frågeformulär 

BIS: 2 d, 22 d/t 

Standard: 11 d, 27 d/t 

 BIS: 62 

Standard: 

83 

Nishiyama et 

al. (2009) 

Intravenös,  

inhalation 

AAI vs. 

aepEX 

Framgår 

inte 

Framgår inte Framgår inte Framgår inte Framgår 

inte 

Framgår 

inte 

Persec et al. 

(2012) 

Inhalation  BIS vs. 

standard 

1  1:a dagen Redovisar inte  

 

0 0 0 

Russell 

(2013) 

Inhalation  BIS och MAC 1 Redovisar inte Redovisar inte 0 0 1 

Stoppe et al. 

(2011) 

Inhalation  BIS och 

aepEX 

2  2 tim,  

12 tim 

Brice 

 

0 0 2 tim: 5 

12 tim: 2 

Shalbaf et al. 

(2012) 

Inhalation  Entropy  Framgår 

inte 

Framgår inte Framgår inte Framgår inte Framgår 

inte 

Framgår 

inte 

Weil et al. 

(2008) 

TCI Entropy Framgår 

inte 

Framgår inte Framgår inte Framgår inte Framgår 

inte 

Framgår 

inte 

Zhang et al. 

(2011) 

TIVA 

 

BIS vs. 

standard 

2  1:a dag,  

4:e dag 

Strukturerat 

frågeformulär 

BIS: 4 d, 8 d/t,  

Standard: 15 d, 21 d/t 

 BIS: 90 

Standard: 

71 



 

 

 

 

 


