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ABSTRAKT 

Awareness är ett fruktat men sällan förekommande fenomen som i vissa fall orsakar patienter stort 

lidande. Ca 0.1-1 % av alla som opereras i generell anestesi råkar ut för detta. Syftet med denna 

integrativa litteraturstudie var att ta reda på vad patienter erfarit under awareness i generell anestesi. 

Fjorton vetenskapliga artiklar hittades genom sökningar i Cinahl och Pubmed. Dessa granskades och 

analyserades och resultatet visade följande: Patienter som drabbats av awareness har erfarit dels 

kroppsliga sensationer i form av hörselintryck, beröring, paralys och smärta, dels känslomässiga 

sensationer som ångest, känsla av att kvävas på grund av endotrakealtuben, hjälplöshet och förlorat 

förtroende för vården. Med resultatet som bakgrund diskuterades att problemet har forskats om vad 

avser riskfaktorer och metoder för att förhindra det men få studier har gjorts för att inventera vad 

patienter erfarit eller upplevt. Vidare diskuterades faktorer till att kvalitativ forskning är svår på 

grund av att patienterna är svåra att fånga upp. Att få bekräftelse på att det som hänt är verkligt och 

en förklaring till det som hänt är bra ur patientsens perspektiv. Ett god preoperativ bedömning, 

rutiner för kontroll av apparatur och läkemedel samt rätt dosering är framgångsrika verktyg för att 

undvika awareness. Som anestesisjuksköterska ska man vara observant på om patienten visar tecken 

på att ha varit för ytligt sövd och erbjuda stöd och uppföljning till dem. 

Nyckelord: Awareness, erfarenheter, generell anestesi, litteraturstudie, patientperspektiv, 

upplevelser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Awareness is a rare but feared sensation which can cause patients great suffering. Approximate 0.1-

1 % of all patients that undergo surgery in general anesthesia experience awareness. The aim of this 

integrative literature review was to describe patient’s experience of being aware during surgery in 

general anesthesia. Fourteen research articles were identified by searches in Cinahl and Pubmed. 

The results drawn from those articles were: Patients whom had been aware during surgery did 

experience bodily sensations as auditory stimuli, feeling of being touched, paralysis, pain and 

emotional sensation such as anxiety, feeling of being suffocated from the endotracheal tube, 

helplessness and lost confidence for the health-care sector. With the results as background we 

discussed that a lot of research has been made due to risk-factors and methods to prevent the 

problem but few studies has been made to ascertain patient’s experiences. Qualitative research is 

difficult to design for this kind of question because recruiting people with experiences of awareness 

is complicated. To be confirmed that the incident was real and an explanation to the event is good 

from the patient’s perspective. A good preoperative assessment, routines for apparatus checks and 

drugs and proper dosage is successful tools to avoid awareness. An anesthesiologists nurse should 

be observant to signs that indicate that the patient has been sleeping shallow and offer support and 

follow-up to them. 

Keywords: Experience, general anesthesia, intraoperative awareness, literature review, patient´s 

view 
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BAKGRUND 

Awareness är en benämning på ett fenomen som innebär att patienter helt eller delvis varit 

oavsiktligt vakna under generell anestesi. Oavsiktlig vakenhet under generell anestesi förekommer 

vid all form av kirurgi. Ytligt sövd patient i kombination med muskelrelaxation ökar risken för detta 

(Halldin & Lindahl, 2011, s, 174). Bischoff och Rundshagen (2011) beskriver att det under åratal har 

debatterats ifall användandet av TIVA (total intravenös anestesi) respektive inhalationsanestesi kan 

minska risken för awareness. Det finns än idag inget entydigt svar på den frågan. Awareness anses 

istället bero på underdosering generellt.  

På 1940-talet introducerades muskelrelaxantia vilket gjorde att patienterna efter att ha erhållit 

läkemedlet var muskelslappa och inte hade möjlighet att röra sig under operation. Innan detta årtal 

kunde patienter som inte var muskelrelaxerade utföra medvetna eller omedvetande rörelser under 

anestesi, vilket då föranledde en fördjupad narkos. När muskelrelaxantia introducerades försvann 

möjligheten att upptäcka om patienten rörde sig eller inte. Risken för awareness är störst vid 

induktion och intubation, när kirurgin påbörjas samt i samband med att patienten vaknar (Halldin & 

Lindahl, 2011, s.261). Ghoneim (2000) anser att det finns tre olika riskfaktorer för ökad förekomst 

av awareness. Den första riskfaktorn innefattar patienter som är hypovolema, har nedsatt 

hjärtkapacitet eller genomgår kejsarsnitt. Dessa patienter blir ofta för ytligt sövda med tanke på 

deras grundtillstånd, då anestesin i sig utgör en risk för deras cirkulation. Är patienten ytligt sövd 

och dessutom får muskelrelaxation är det ännu svårare att upptäcka om patienten är oavsiktligt 

vaken. Den andra riskfaktorn för awareness innefattar patienter som har ökad resistens mot 

anestetika. Unga patienter, tobaksrökare och alkohol- eller drogmissbrukare kräver alla en högre dos 

anestetika och risken är att dessa patienter blir underdoserade. Den tredje och sista riskfaktorn 

innefattar fel på teknisk apparatur och felaktig administrering av läkemedel. Kotsovolis och 

Komninos (2009) menar att awareness under generell anestesi är en obehaglig upplevelse vilket kan 

påverka patientens mentala hälsa resten av dennes liv. Samtidigt är det svårt att upptäcka att 

patienten är vaken under generell anestesi. Med anledning av detta är en god preoperativ 

bedömning, kontroll av teknisk apparatur och samtal efter anestesi av högsta vikt.  

Det finns få möjligheter att mäta anestesidjup. Med detta som bakgrund blir det svårare att 

diagnostisera och förebygga awareness. Den idag mest tillförlitliga metoden att mäta djupet av 

anestesi sker genom registrering av hjärnans elektriska aktivitet. BIS monitorering (Bispectral 

Index) är ett verktyg för detta och värden genereras mellan 0-100. Ett värde under 40 tyder på djup 

anestesi och över 60 ytlig anestesi (Kotsovolis & Komninos, 2009). Awareness kan uppträda med 
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eller utan minne, explicit respektive implicit awareness. Har patienten explicit awareness kan denne 

direkt berätta om sina upplevelser. Det finns idag standariserade intervjuer för att identifiera 

förekomsten av awareness med start post-operativt. Vid implicit awareness finns upplevelsen i det 

undermedvetna. Neuropsykologiska tester måste då utföras för att finna spår av detta (Bischoff & 

Rundshagen, 2011).  

Förekomsten av awareness uppskattas till 1-2 patienter av 1000 (Bischoff & Rundshagen, 2011; 

Mashour et al., 2012). En vanlig orsak till rädsla inför en operation hos patienter är tanken på att 

vara oavsiktligt vaken under anestesin (Bischoff & Rundshagen, 2011). Awareness är ett sällsynt 

men förekommande fenomen i samband med generell anestesi. Det är svårt för anestesipersonalen 

att upptäcka om patienten faktiskt är oavsiktligt vaken eller inte. Trots den låga frekvensen av 

awareness vill författarna till denna litteraturstudie belysa för hälso- och sjukvårdspersonal vad 

patienter som erfarit awareness faktiskt varit med om. Och för att ge en förståelse för att det är ett 

problem som kan påverka patienten även efter ett operativt ingrepp. Med detta som bakgrund vill vi 

öka förståelsen för awareness som förhoppningsvis även kan leda till preventivt tänkande för denna 

konsekvens som kan uppkomma under generell anestesi. 

SYFTE  

Syftet med litteraturstudien är att beskriva hur patienter erfar awareness under generell anestesi. 

METOD 

Design 

Denna studie genomfördes i form av en integrativ litteraturstudie. Genom att framställa en integrativ 

litteraturstudie erhålls ett brett sökområde som kan inkludera både experimentella och icke-

experimentella studier. Litteraturstudien är systematiskt utförd i fem olika steg: utformning av 

frågeställning, litteratursökning, kvalitetsgranskning, analys av insamlad data samt presentation av 

resultatet, detta efter inspiration av Whittemore och Knalf (2005). Att både experimentella studier 

och icke-experimentella studier ses över i denna litteraturstudie för att svara på syftet stöds enligt 

Forsberg och Wengström (2013, s.31) av forskare inom omvårdnad då man inom detta ämne 

förutom medicinska resultat vill beskriva patienters upplevelser i vårdsituationer.  

Litteratursökning 

 

Litteratursökningen har skett via databaserna Cinahl och Pubmed samt genom en manuell sökning. 

För att få en heltäckande sökning av ämnet identifierades först vilka tesaurus, så kallade MeSH-
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termer, som var adekvata för sökningarna tillsammans med en bibliotekarie vid Mittuniversitetet i 

Östersund. Beroende på vilken databas litteraturen har sökts i så varierar dessa termer och då har 

dessa behövt identifieras separat, se nedan i tabell vilka nyckelord som ingår i valda MeSH-termer.  

Tabell 1 - Meshtermer 

MeSH-term Databas Nyckelord 

Intraopertive, Awareness Pubmed ´Awareness During Anesthesia´ 

´Anesthesia, Awareness During´ 

´During Anesthesia, Awareness´ 

´Anesthesia Awareness´ 

´Awareness, Anesthesia´ 

Anesthesia, General  Pubmed ´Anesthesias, General´ 

´General Anesthesias´  

´General Anesthesia´ 

Anesthesia, General Cinahl ´Anesthesia, Inhalation´ 

´Anesthesia, Intravenous´ 

´Anesthesia, Obstetrical´ 

´Hypnosis, Anesthetic´ 

Consciouness Cinahl - 

Memory Cinahl ´False memory´ 

´Life history review´ 

´Memory, short term´ 

´Recognition (psychology)´ 

 

För att ytterligare precisera sökningarna har booleska operatorer använts och MeSH-termerna 

kompletteras med sökorden ”implicit recall”, ”explicit recall”, experience och perception i olika 

kombinationer. Den manuella sökningen har bestått i en genomgång av titlar i referenslistor utifrån 

de artiklar som granskats närmare. Om titeln väckt intresse söktes artikeln fram manuellt för en 

närmare genomgång. Whittemore och Knalf (2005) menar att databaser är ändamålsenliga och 

effektiva. Trots detta uppskattas ett bortfall på 50 % beroende på att adekvata sökord inte använts. 

De rekommenderar då bland annat en manuell sökning. Polit och Beck (2012, s.98) och Whittmore 

och Knalf (2005) rekommenderar två till tre olika sökstrategier vid formandet av en litteraturstudie. 

Litteratursökningen presenteras i sin helhet i tabell 2. Filter som använts vid litteratursökningarna 
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har varit att de ska vara skrivna på engelska då författarna inte behärskar flera språk än svenska och 

engelska i skrift samt att artiklarna ska vara publicerade efter 1994. För att se om artiklarna varit 

granskade av sakkunniga i ämnet var filter för att artiklarna var peer-reviewed valt i Cinahl. I 

Pubmed verifierades detta med hjälp av Ulrich´s Web. 

Tabell 2 – Litteratursökning 

Databas Datum Filter Sökord Antal  

träffar 

Urval 

1* 

Urval  

2** 

Pubmed 2014-01-29 ´English´ 

´1994-01-01 -

2014-01-29´ 

"Intraoperative 

Awareness"[Mesh] 

100 10 3 

Pubmed  2014-01-29 ´English´ 

´1994-01-01 -

2014-01-29´ 

"Anesthesia, 

General"[Mesh] AND 

("implicit recall" OR 

"explicit recall") 

23 7 2 

Pubmed 2014-01-30 ´English´ 

´1994-01-01 -

2014-01-29´ 

(awareness OR "explicit 

recall" OR "implicit 

recall") AND 

(experience OR 

perception) AND 

"anesthesia, 

general"[Mesh] 

42 2 2 

Cinahl 2014-01-30 ´English´ 

´Peer-

reviewed´ 

´january 1994 – 

January 2014´ 

(MH "Anesthesia, 

General") AND ((MH 

"memory") OR (MH 

"consciousness")) 

81 5 2 

Manuell  

sökning 

    5 5 

* Antal framtagna artiklar i fulltext. ** Antal kvalitetsgranskade artiklar. 
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Urval 

 

Inklusionskriterier: I resultatet har endast primärkällor använts. Både kvantitativa och kvalitativa 

artiklar som är relevant för syftet och är peer-reviewed har inkluderats. Artiklar som studerat 

patienters sinnesintryck eller upplevelser av awareness, studier som rör patienter som genomgått 

generell anestesi oberoende av operation samt om de är elektiva eller akuta har inkluderats. Studier 

gjorda över hela världen skrivna på engelska och som är publicerade efter 1994 har inkluderats. 

Exklusionskriterier: Artiklar som rör barn under 15 år, review-artiklar och studier av låg kvalitet. 

I arbetet med att få fram relevant litteratur lästes först alla titlar igenom på samtliga träffar av båda 

författarna. I de titlar som verkade svara mot litteraturstudiens syfte lästes abstrakten igenom och 

utifrån dess relevans beslutades om vidare granskning och bedömning av artiklarna. Totalt 24 

artiklar framtogs i fulltext efter sökningar i databaserna Cinahl och Pubmed. En manuell sökning, 

som tidigare finns beskrivet, utfördes i respektive referenslista vilket genererade ytterligare 5 

artiklar. Urval 1 (tabell 2) sammanfattar antalet framtagna artiklar i fulltext. Båda författarna läste 

därefter igenom alla artiklar en gång för att få en överblick av innehållet och om de svarade mot 

litteraturstudiens syfte och kriterier för att inkluderas. Femton artiklar exkluderades efter detta urval. 

Totalt valdes 14 artiklar ut för vidare kvalitetsgranskning, se urval 2 (tabell 2). Efter 

kvalitetsgranskningen inkluderades samtliga artiklar till resultatet, en sammanställning av inkluderat 

material finns presenterat i bilaga 1. 

Kvalitetsgranskning 

 

Författarna har var för sig ingående studerat artiklarna som valts ut för kvalitetsgranskning. För att 

kunna bedöma artiklarna har hjälpmedel i form av en granskningsmall använts inspirerad av 

Hellzén, Johansson och Pejlert (1999). Efter att samtliga artiklar var granskade gjordes en 

klassificering och värdering i enlighet med SBU/SSF:s rapport (1999, s.14-15). Författarna jämförde 

därefter respektives granskningsmallar samt klassificering och värdering av artiklarna för att hitta 

eventuella meningsskiljaktigheter. Därefter togs ett gemensamt beslut om slutgiltig klassificering 

och värdering. Kvaliteten på artiklarna som inkluderas (bilaga 1) i resultat är av hög eller medelgod 

kvalitetet enligt SBU/SSF´s kriterier (1999, s.39). Kärnan i studier med hög kvalitet är en 

väldefinierad frågeställning, ett tillfredsställande patientmaterial, klar beskrivning av protokoll och 

metoder samt ett adekvat analysförfarande. Låg kvalitet har de studier som har en vag frågeställning, 

begränsat patientmaterial, dåligt beskriven metod och analysförfarande (Hellzén et al., 1999, s 39).  
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Analys 

Totalt har 14 artiklar analyserat. Övervägande artiklar handlar inte i första hand om erfarenheter och 

upplevelser av awareness utan undersöker mätinstrument för anestesidjup och olika anestesimetoder. 

Det som ändå gör dessa studier relevanta för denna litteraturstudie är att som bifynd i samtliga 

artiklars resultatdelar beskrivs hur patienter erfarit awareness under anestesi. I nio av studierna har 

ett standardiserat formulär som kallas Brice interview, eller en modifierad version av den, använts i 

det postoperativa skedet för att få svar på denna frågeställning. Frågorna är: 

 

 Vad är det sista minnet innan du somnade? 

 Vad är ditt första minne efter uppvaknandet? 

 Minns du någonting mellan insomnandet och uppvaknandet? 

 Drömde du under operationen? 

 Vad var det värsta under din operation? 

(Bischoff & Rundshagen, 2011). 

Med anledning av detta har fokus lagts på de delarna av de funna resultaten som handlar om vad 

patienterna erfarit. Artiklarnas resultatdel lästes igenom flera gånger för att få en uppfattning om 

innehållet och vidare för att identifiera centrala återkommande begrepp samt att urskilja paralleller 

och skiljaktigheter, detta i enlighet med Forsberg och Wengström (2013, s.165-166). Efter att 

texterna studerats ingående kunde återkommande begrepp och mönster urskiljas. Vi identifierade 

fyra kategorier som preliminärt kallades för: kroppsliga förnimmelser av awareness, upplevda 

känslor i samband med awareness, att erfara möjlig awareness och konsekvenser av awareness. För 

att skilja på dessa markerades respektive kategori i texten med färgpennor. När allt material var 

kodat komprimerades och översattes texterna till svenska och skrevs ner i ett Worddokument utifrån 

de fyra kategorierna. Nästa steg i analysen bestod i att identifiera nya delar i de fyra kategorierna 

och dela in dem underkategorier. Varje kategori som sammanställts lästes igenom och sorterades 

utifrån återkommande begrepp och mönster från olika studier. Exempel på detta förfarande är att 

kroppsliga förnimmelser delades in i underkategorier som: hörselintryck, synintryck, smärta, 

beröring och paralys. Därefter sammanställdes de olika delarna i respektive underkategori och finns 

presenterat i litteraturstudiens resultatdel. I tabell 3 finns exempel på analysförfarandet. 
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Tabell 3 – Exempel på analysförfarande 

Kategori Kodad, komprimerad och översatt text Underkategori 

Kroppsliga 

förnimmelser 

Hörde röster och ljud. 

Hörde när de sågade upp bröstkorgen. 

Hörselintryck 

Såg läkare och sjuksköterskor. 

Såg plötsligt en stor rund lampa. 

Synintryck 

Upplevde den värsta tänkbara smärtan någonsin. 

Smärta i bröstkorgen. 

Smärta 

 

Etiska överväganden   

Endast studier som är godkända av etisk kommitté är inkluderad i resultatet. I de artiklar där etiskt 

övervägande eller resonemang inte finns presenterat har kontaktat etablerats med ansvariga för 

studien via e-post för att få svar på huruvida det är gjort eller inte. Detta var nödvändigt i ett fall, en 

av författarna till artikeln bekräftade då att studien var etiskt godkänd. Då alla artiklar är skrivna på 

engelska har stor vikt lagts på att översättningen av texten blir så korrekt som möjligt och att ordens 

betydelse och texternas helhet behålls på bästa sätt. Alla resultat är redovisade utifrån 

litteraturstudiens syfte oavsett om det stödjer författarnas åsikter eller inte. Författarna är dock 

medvetna att den egna förförståelsen kan ha påverkat resultatet även om det inte varit avsikten. 

RESULTAT 

Totalt har 14 studier analyserat och presenteras som resultat. 12 av dessa studier var kvantitativa 

med bifynd som har presenterats kvalitativt där det beskrivits hur patienter erfar awareness efter 

standardiserade intervjuer med öppna frågor. Deltagarantalet i studierna efter bortfall varierar mellan 

514 till 19 575 patienter. Sammanlagda patientantalet som har undersökts i studierna är 73 407. Av 

dessa har 208 fall rapporterat definitiv förekomst av awareness vilket är motsvarande 0,28 %.  

Ytterligare en kvantitativ och en kvalitativ studie är inkluderat i resultatet. I dessa två studier har 

man rekryterat sina patienter via annonsering, då personer som har varit oavsiktligt vakna under 

generell anestesi har efterlysts. Dessa två studier omfattar 26 respektive 45 patienter. Patienternas 

erfarenheter av awareness har beskrivits i varierande omfattning. Även vad som erfarits av patienter 

vars awareness inte betraktas som definitiv har beskrivits. En sammanställning av hur patienter erfar 
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awareness under generell anestesi presenteras nedan. För att belysa frekvensen av awareness har 

även viss kvantitativ data redovisats för att ge läsaren en bättre förståelse för hur många som är 

drabbade. En sammanställning av studier tillhörande respektive kategori samt deltagarantal och 

förekomst av awareness finns presenterat i bilaga 2.  

Resultatet har utformats i följande kategorier och underkategorier: Kroppsliga förnimmelser – 

Hörselintryck; Synintryck; Smärta; Beröring; Paralys. Möjlig awareness – Drömmar. Känslor i 

samband med awareness – Endotrakealtuben – ett ångestframkallande ingrepp; Negativa 

föreställningar vid upplevd awareness; Döden är nära; Trygga trots allt. Konsekvenser av 

awareness – Psykiskt lidande; Förlorat förtroende.  

Kroppsliga förnimmelser 

 

Hörselintryck  

Många studier visar på att hörselintryck förekommit hos de patienter som erfarit awareness under 

generell anestesi. Intrycken kan ha varit i form av att höra personalen prata men också från olika ljud 

i operationssalen (Avidan et al., 2011; Avidan et al., 2008; Errando et al., 2008; Osterman, Hopper, 

Heran, Keane, & van der Kolk, 2001; Schwender, Kunze-Kronawitter, Klasing, Forst & Medler, 

1998; Myles, Leslie, McNeil, Forbes & Chan, 2004; Sebel et al., 2004; Wennervirta, Ranta & 

Hynynen, 2002; Xu, Wu & Yue, 2009; Zhang et al., 2011). Avidan et al. (2011) beskriver i sin 

studie som omfattade totalt 5 713 patienter att fem av de nio som upplevt awareness hörde röster och 

ljud. En del av dem kunde erinra sig exakt vad som sades medan andra hörde mumlande ljud. 

Errando et al. (2008) visar att 46 % av de patienterna som identifierats som offer för awareness 

mindes hela konversationer, ingen av dem hörde något otrevligt (detta i en studie som inkluderade 3 

968 patienter, totalt 39 fall av awareness). Det förekommer att patienter fått lyssna till skratt och 

skvaller (Osterman et al., 2001). En patient hörde hur dennes tatuering kommenterades varpå en 

manlig röst skämtade om detta (Avidan et al, 2011). Även i en annan studie beskrivs att en tatuering 

dryftades av personalen, samt att innehållet i buken på patienten diskuterades (Sebel et al., 2004). En 

del rapporterar att de hört personalen tala med en mer allvarlig ton, vilket av patienten tolkades som 

en panikartad stämning på operationssalen (Avidan et al, 2011; Ekman, Lindholm, Lennmarken & 

Sandin, 2004; Myles et al., 2004). Vid ett tillfälle hörde patienten att kirurgen uttryckte önskemål 

om att tillkalla överläkaren då han upplevde operationen som svårare än förväntat (Myles et al., 

2004). Det finns beskrivet hur patienter kommer ihåg hur de hört hela operationsförloppet och mer 

specifika samtal om kostnaden för operationen som pågick. Mer vanliga intryck är ljudet av knivar, 

klickande ljud och ljud från teknisk apparatur (Avidan et al., 2011). I en studie berättar en patient 
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hur hon hörde när bröstkorgen sågades upp (Myles et al., 2004). 

 

Synintryck 

Synintryck är en ovanlig yttring av awareness, även om den förekommer i enstaka fall. De som 

berättar om detta menar att de sett personal runtomkring dem i operationssalen (Avidan et al., 2011; 

Wennervirta et al., 2002; Xu et al., 2009). I en studie som omfattade 11 101 patienter hade 3 av de 

totalt 46 med awareness visuella upplevelser (Xu et al., 2009). I en annan studie som omfattade 45 

rekryterade patienter med awareness, hade nära hälften någon form av synintryck. En del beskriver 

deras synupplevelser som enbart siluetter medan andra hade klara syner i form av att de kände igen 

ansikten och kunde placera dem i sitt sammanhang (Schwender et al., 1998).  

 

Smärta 

Somliga patienter som varit oavsiktligt vakna under en operation i generell anestesi har upplevt 

smärta i varierande grad (Avidan et al., 2011; Avidan et al., 2008; Errando et al., 2008; Myles et al., 

2004; Osterman et al., 2001; Sandin, Enlund, Samuelsson, & Lennmarken, 2000; Schwender et al., 

1998; Sebel et al., 2004; Wang et al., 2011; Zhang et al., 2011). Av de totalt 11 101 deltagarna i en 

klinesisk studie kände 22 av 46 patienter med awareness smärta under sin operation (Xu et al., 

2009). I en annan studie utförd i Sverige som omfattade 11 785 patienter var frekvensen av smärta 

ännu lägre (7 av 18 med konstaterad awareness) (Sandin et al., 2000). Smärta i buken förekommer 

och bekräftas av patienter som varit oavsiktligt vakna under sin operation (Avidan et al., 2011; 

Myles et al., 2004; Osterman et al., 2001; Sandin et al., 2000; Sebel et al., 2004; Zhang et al., 2011). 

En återkommande smärtupplevelse som beskrivs är hudincisionen när kirurgin startar (Sandin et al., 

2000; Zhang et al., 2011). Flera patienter uppger den värsta tänkbara smärtan någonsin. Smärtan 

beskrivs som skärande, uppslitande och en del kunde även erinra sig om exakt lokalisation för 

smärtan (Avidan et al., 2011; Osterman et al., 2001). En patient kände hur bröstkorgen öppnades och 

en annan hur han skars upp i två delar. Smärtdurationen varade allt ifrån sekunder upp till flera 

minuter och var återkommande i ett fall (Avidan et al., 2011). Schwender et al. (1998) visar i sin 

studie med 45 rekryterade patienter att 34 av dessa inte upplevde någon smärta, tre patienter hade 

medelsvår smärta och åtta svår smärta. Även i denna studie bekräftas det att de med svår smärta 

kunde lokalisera exakt var smärtan härrörde ifrån. 
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Beröring 

Ett annat förekommande intryck som rapporteras är känsla av beröring som sker vid 

operationsstarten när huden incideras, detta har dock i flera fall skett utan inslag av smärta (Avidan 

et al, 2011; Errando et al., 2008; Osterman et al., 2011; Zhang et al., 2011). Patienter rapporterar hur 

de känt att något eller någon vidrört dem och även lokalisation för detta (Schwender et al., 1998). 

Känslan av andras händer på kroppen är också ett inslag som patienter talar om efteråt (Avidan et 

al., 2008; Wennervirta et al., 2002). I några fall kände patienter när kirurgen suturerade, utan att det 

var smärtsamt (Errando et al., 2008; Zhang et al., 2011). Mer utförligt beskrivs hur enstaka patienter 

kände varmt blod rinna på dem, att olika saker placerades i halsen och i bröstet, liksom att de kände 

tejp på fingrarna och slangar i munnen (Avidan et al., 2011). Andra exempel på beröring är hur en 

patient kände hur en kall metallbit stoppades i munnen och en annan patient kände kirurgens händer 

och hur tungan skars upp (Myles et al., 2004). Det återberättas även av en person hur denne kände 

att de vred på organen i hennes mage (Osterman et al., 2011). Vidare beskrivs i ett fall hur den 

drabbade kunde känna hur kirurgen jobbade med hennes öga (Sebel et al., 2004).  

 

Paralys 

Att inte kunna röra sig är ett vanligt återkommande fenomen hos de patienter som erfarit 

intraoperativ awareness (Avidan et al., 2008; Ekman et al., 2004; Errando et al., 2008; Myles et al., 

2004; Sandin et al., 2008; Sebel et al., 2004; Wang et al., 2011; Zhang et al., 2011). I en studie som 

inkluderade 19 575 patienter menade nära 50 %, av de totalt 25 med definitiv awareness, att de var 

oförmögna att röra sig trots att de ville (Sebel et al., 2004) . Att det är ett vanligt fenomen i 

samanhanget bekräftas också i en annan studie i och med att 11 patienter försökte röra sig under 

operationen utan att kunna. En av dessa patienter var dessutom övertygad att ha lyckats med det 

(studien omfattade 11 785 patienter, 18 med awareness) (Sandin et al., 2000). I en undersökning 

återger 27 av 45 rekryterade patienter med awareness att de kände sig paralyserade och i princip alla 

av dessa kunde efteråt berätta vilka kroppsdelar som de upplevt som paralyserade (Schwender et al., 

1998). Att vara medveten men inte kunna röra sig beskrivs som en fruktansvärd känsla (Wang et al., 

2011). I ett fall beskrivs att en patient helt plötsligt inte kunde röra sig medan denne fortfarande var 

vaken. Efteråt visade det sig att denna patient fått muskelrelaxantia innan insomningsmedlet vilket 

alltså inte narkospersonalen upptäckt (Sandin et al., 2000). Vanliga skildringar av paralys hos 

patienter som erfarit awareness, förutom att inte kunna röra sig, är oförmåga att öppna ögonen och 

känslan av att inte kunna andas själv. Patienter som ville och försökte prata men var inkapabla till 

det är också en vanligt återkommande upplevelse (Ekman et al., 2004; Errando et al., 2008; Myles et 
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al., 2004; Osterman et al., 2001; Sandin et al., 2008; Sebel et al., 2004; Xu et al., 2009; Zhang et al., 

2011).  

Möjlig awareness 

 

Drömmar 

Att patienter har drömmar under generell anestesi förekommer. Detta beskrivs som möjlig eller 

tveksam awareness och det är svårt att avgöra om patienterna verkligen har haft drömmar eller varit 

vakna under anestesin (Avidan et al., 2008; Groesdonk et al., 2010; Myles et al., 2004; Wang et al., 

2011; Wennervirta et al., 2002). Sebel et al. (2004) menar att förekomsten av drömmar varierar. De 

som verkar vara predisponerade är yngre patienter med lägre ASA-klassicifiering. Myles et al. 

(2004) visar på att de patienter som haft drömmar under anestesin kommer ihåg vad de drömt om 

och kan återge det efteråt. En patient drömde om extrema smärtor och två andra hade känslan av att 

vara på väg att dö. Totalt hade 14 patienter drömmar under anestesin av de 2 463 som inkluderats i 

studien. I en studie av Sebel et al. (2004) blev en patient avbruten i sin dröm, detta av smärta som 

väckte henne. Avidan et al. (2008) återger hur en patient drömde att hon kunde se när kirurgen 

öppnade upp hennes knä som följdes av ett blodbad. Att detta var en dröm bekräftas då patientens 

ögon var stängda under hela operationen med hjälp av tejp. Xu et al. (2009) framställer även hur en 

patient hade en förnimmelse av att operatören kände på hennes hjärta. Zhang et al. (2011) och Xu et 

al. (2009) visar även att på att patienter endast är medvetna att de drömt, sovit ytligt och beskriver 

det som om en mardröm. Det har också visat sig att en del bara kommer ihåg att de drömt men inte 

vad drömmen handlade om (Wang et al., 2011; Groesdonk et al., 2010). Onaturliga upplevelser har 

också visat sig i drömmar under generell anestesi. En ung kvinna berättar att hon drömde om 

utomjordingar och att de hade intagit operationssalen. Efteråt visade det sig att personalen på 

operationssalen hade haft en konversation om rymdvarelser under operationen (Myles et al., 2004). 

Även i en studie av Sebel et al. (2004) beskriver en patient en onaturlig händelse. Detta skildras som 

en utomkroppslig upplevelse och att hon kunde se vad som skedde under operationen från ovan 

vilket upplevdes som mycket märkligt. Wennervirta et al. (2002) visar även på goda minnen av 

drömmar. En patient drömde att kirurgen sa att det rörde sig om en inflammerad blindtarm vilket 

gjorde patienten lättad då det fanns en förklaring till det som hade gjort ont. 

Känslor i samband med awareness 

 

Endotrakealtuben – ett ångestframkallande ingrepp 

I tolv av de fjorton av de studier som analyserats finns någon eller några patienter som har erfarit 
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negativa upplevelser av endotrakealtuben (Avidan et al., 2008; Avidan et al., 2011; Ekman et al., 

2004; Errando et al., 2008; Myles et al., 2004; Osterman et al., 2001; Sandin et al., 2000; Sebel et 

al., 2004; Schwender et al., 1998; Xu et al., 2009; Wennervirta et al., 2002; Zhang et al., 2011). Att 

vara medveten om att något är i halsen i kombination med ens egna icke-förmåga att röra sig och 

kunna andas själv beskrivs som en fruktansvärd känsla i många fall förenad med ren panik och 

känsla av att kvävas (Avidan et al., 2011; Errando et al., 2008; Osterman et al., 2001; Sebel et al., 

2004; Xu et al., 2009; Zhang et al., 2011). Flera patienter beskriver att de helt klart trodde att deras 

sista stund var kommen i samband med intubationen (Avidan et al., 2008; Avidan et al., 2011). I 

några fall hörde de även personalen resonera sinsemellan om hur de skulle gå till väga med 

intubationen utan att vara medveten om att patienten var för ytligt sövd och att detta var extremt 

frustrerande då denne var oförmögen att förmedla sig både verbalt och motoriskt (Avidan et al., 

2011; Xu et al., 2009). I andra fall beskrivs att personalen talade lugnande med dem och på så sätt 

bekräftade att de visste att patienten kunde vara vid medvetande (Avidan et al., 2011). Vissa 

beskriver att de uppfattat att något är i halsen, något känns fel och obehagligt men utan direkt smärta 

(Avidan et al., 2011; Sandin et al., 2000; Zhang et al., 2011). Andra minns en tydlig smärta i trackea 

som de varit oförmögna att värja sig mot (Avidan et al., 2011; Errando et al., 2008; Sebel et al., 

2004; Schwender et al., 1998; Xu et al., 2009; Wennervirta et al., 2002; Zhang et al., 2011). 

Negativa föreställningar vid upplevd awareness 

I några fall beskriver patienter att de känt sig övergivna, oönskade och bedragna av sin doktor och 

eller sjuksköterska och blivit mycket besvikna (Avidan et al., 2011; Osterman et al., 2001). Vissa 

har också uttryckt känslor av att bli förnedrade och förolämpade, detta har då skett vid episoder de 

samtidigt hört diskussioner om sig själva under operationen, exempelvis om de varit överviktiga, 

tatuerade eller varit ärrade (Osterman et al., 2001; Schwender at al., 1998). En kvinna hörde hur 

personalen skämtade om hennes kropp och sa: ”How can a women be so fat?” vilket fick kvinnan 

att må dåligt en lång tid efteråt (Schwender et al., 1998, s. 134). I flera studier uttrycker patienter att 

de känt sig hjälplösa, frustrerade och rädda över att inte kunna kommunicera och förmedla sig på 

något sätt under deras vakna episoder på grund av att de varit paralyserade och eller att ha en slang i 

halsen (Avidan et al., 2011; Avidan et al., 2008; Errando et al., 2008; Osterman et al., 2001; 

Schwender et al., 1998). Många har känt stress över att vara helt oförmögna att påverka sin situation 

och vara instängd i en immobil kropp och rädsla för att det ska göra ont eller en redan påtaglig 

smärta ska bli värre eller inte gå över (Avidan et al., 2011; Osterman et al., 2001; Sebel et al., 2004). 

En studie visar på att 9 av de 25 patienterna som erfarit awareness upplevde oro och stress, studien 

omfattade nära 20 000 patienter (Sebel et al., 2004). En patient beskriver det som en känsla av att 
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ligga på ett bord hos en slaktare, utan chans att fly från det som skulle ske (Avidan et al., 2011). En 

annan patient berättar att denne grät och tänkte att om personalen ser det så kanske de kunde hjälpa 

henne (Avidan et al., 2008). 

 

Döden är nära 

Somliga patienter som drabbats av awareness har beskrivit känslor av att nu är livet slut, de skulle 

inte överleva operationen (Avidan et al., 2008; Errando et al., 2008; Osterman et al., 2001; Sebel et 

al., 2004). I en studie har en person uttryckt sig som att de var i ett totalt mörker, en fruktansvärd 

känsla som fick denne att ge upp och sluta kämpa mot döden. En annan som varit mycket vårdad på 

sjukhus under sitt liv benämnde händelsen av awareness som det absolut värsta som inträffat, 

personen i detta fall visste också att hon var fastbunden och fick panik över situationen. Andra 

beskrivningar är att befinna sig mitt i en orkan med enda önskan att ta sig därifrån (Sebel et al., 

2004). I studien gjord av Osterman et al. (2001) rapporteras att patienterna dels lämnade sin kropp 

vid någon del av operationen medan andra uttryckte att de inte längre kunde fly mentalt från det som 

hände. 

 

Trygga trots allt 

Att höra doktorns eller sjuksköterskans röst och vetskapen om att personalen finns runtomkring 

patienten har beskrivits i känslor som glädje, trygghet, omhändertagen och lättnad trots den i övrigt 

oönskade situationen. En patient uttrycker sig som att det kändes bra att lägga makten i andras 

händer, densamme blev också tilltalad och bekräftad då personalen upptäckte att denne var vid 

medvetande (Avidan et al., 2011). Det finns beskrivet att patienter kunde känna sig trygga samtidigt 

som de själva inte hade någon möjlighet att påverka förloppet genom att bli tilltalad och få bekräftat 

att personalen var medvetna om att anestesin var för ytlig (Osterman et al., 2001). Även Sandin et al. 

(2000) rapporterar att patienter som varit medvetna under operation har känt sig tillfreds med 

situationen utan att uppleva oro eller panik. De kunde finna sig i situationen och förstod vad som 

hände direkt. I studien av Schwender et al. (1998) beskriver en kvinna som till yrket är anestesiolog, 

att hon trots en oväntad anafylaktisk chock under sin operation kunde känna tillit. Hon hörde någon 

ordinera blodtryckshöjande medel och beskriver det på följande sätt: ”You have to give epinephrine, 

realized the emergency situation, thinking this is no more routine management, guys you are in 

severe difficulties, but I´m sure you are doing the right thing, giving epinephrine”(Schwender et al., 

1998, s. 135). 
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Konsekvenser av awareness  

Psykiskt lidande 

Att ha varit oavsiktligt vaken under en operation med generell anestesi har i flera fall konsekvenser 

för de drabbade patienterna i en negativ riktning. Konsekvenserna yttrar sig bland annat som 

mardrömmar, känsla av hjälplöshet, rädsla, svår ångest och oro (Errando et al., 2008; Osterman et 

al., 2001; Sandin et al., 2004; Schwender et al., 1998; Wang et al., 2001). I en studie hade 11 av de 

totalt 45 inkluderade patienterna med awareness mardrömmar i efterförloppet (Schwender et al., 

1998). Som jämförelse från en annan studie hade endast 1 av totalt 18 med awareness mardrömmar, 

studien omfattade 11 785 patienter (Sandin et al., 2004). Patienter som upplevt awareness har också 

haft en ökad risk för att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). En del blir så påverkade att 

de fått faktiska depressioner av att ha varit ofrivilligt medvetna under operation och har behövt 

behandlas med psykoterapi och medicinsk hjälp (Errando et al., 2008; Schwender et al., 1998). 

Schwender et al. (1998) rapporterar att patienter blivit så deprimerade att de inte kunde fortsätta 

arbeta och hade utvecklat en rädsla för att dö. Mer specifika konsekvenser som uppstått i sviterna av 

kan vara en ökad känslighet för ljud som varat under en period på över ett år, plötslig oförmåga att 

öppna sina ögon eller att inte kunna ligga kvar i sin säng efter att ha vaknat på morgonen. I samma 

studie utvecklade över hälften, av de totalt 45 patienterna som ingick, PTSD i efterförloppet. En av 

dessa patienter hade fortsatta symtom så lång tid som 6 år efter operationen. 

 

Förlorat förtroende 

Flera patienter som drabbats av awareness har fått ett minskat förtroende för sjukvården och känner 

en ökad rädsla för framtida operationer eller anestesier (Errando et al., 2008; Sandin et al., 2004; 

Schwender et al., 1998). I en studie där 2300 patienter undersöktes och 21 av dem identifierades 

med awareness uttryckte samtliga att de aldrig skulle gå med på att genomgå kirurgi igen (Wang et 

al., 2011). Andra beskriver rädsla för att ens befinna sig inom väggarna av en sjukvårdsinrättning 

(Errando et al., 2011). En del patienter kände sig lurade och övergivna av sina vårdgivare (Osterman 

et al., 2001). Patienter som erfarit awareness talar i första hand med anhöriga om det inträffade, 

sedan med sin doktor och sjuksköterska men inte nödvändigtvis med anestesiologen (Errando et al., 

2008; Schwender et al., 1998). I Schwender et al (1998) rapporteras att bemötandet de patienter som 

berättade om sina upplevelser fick var bekräftande att det inträffade var verkligt. De fick även 

sympatier samt medicinska förklaringar till det inträffade. Sandin et al. (2004) rapporterar vidare att 
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få patienter är intresserade av uppföljning efter att awareness uppmärksammats. Patienterna i denna 

studie ansåg att de fått en rimlig förklaring till det inträffade och då inte länge behövde tala om det. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien är utformad som en integrativ litteraturstudie för att kunna kombinera både 

kvalitativ och kvantitativ data vilket stöds av omvårdnadsforskare (Polit & Beck, 2012, s. 673). 

Ambitionen var att främst inkludera kvalitativa studier för att få ett större djup och förståelse i hur 

patienter erfar awareness under generell anestesi, och kvantitativa studier som komplement att styrka 

resultatet med samt få in väsentlig statistisk i resultatet rörande awareness, detta i linje med Polit och 

Beck (2012, s.53). Trots en gedigen litteratursökning har kvalitativa studier visat sig vara en 

bristvara inom området som besvarar syftet med studien. En orsak till det kan vara en ofullkomlig 

litteratursökning med för få eller felaktiga söktermer men en mer trolig orsak är att det inte finns så 

många kvalitativa studier inom området. Utifrån litteratursökningen i Cinahl och Pubmed kunde nio 

artiklar inkluderas i resultatet. De söktermer som har använts är väl avvägda och heltäckande för att 

fånga in studier som rör syftet, vi anser att sökprofilen varit adekvat. Identifierandet av de mesh-

termer som användes gjordes tillsammans med en bibliotekarie som är kunnig inom området 

omvårdnadsforskning och de databaser som representerar området. Likaså har litteratursökningen 

delvis utförts med hjälp av densamme vilket får anses som en styrka. Henricson (2013, s.436) menar 

att det finns ett värde i att genomföra litteratursökningen tillsammans med en informationsexpert. 

Inte minst för att snabbt få återkoppling gällande sökningens sensitivitet och specificitet i olika 

databaser. Den manuella sökningen genererade ytterligare fem artiklar. Ett intressant faktum i den 

manuella sökningen är att en stor del av artiklarna i referenslistorna är återkommande, dubbletter var 

även förekommande i litteratursökningen som genomfördes i Cinahl och Pubmed. Det kan visa på 

att awareness ur forskningssynpunkt är ett smalt område. Styrkan med en manuell sökning är att 

studier som inte hittas genom sökning i använda databaserna fångas upp. En svaghet är att det kan 

vara svårt att vara systematisk och att endast utgå ifrån titlar eller författare som återkommit i 

samanhanget. Sen kan det vara så att forskare citerar sig själva eller sina forskarkollegor vilket kan 

smalna av spannet på artiklar till ett begränsat antal forskargrupper som går att finna genom manuell 

sökning. Titlarna kan vara missvisande eller utelämna det faktiska innehållet vilket då begränsar en 

fullständig täckning av denna form av sökning. I vårt fall hittades mer än 30 % av studierna genom 

manuell sökning.  
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Totalt har en kvalitativ och 13 kvantitativa studier inkluderats i resultatet från följande länder: 

Australien (1), Finland (1), Kina (3), Spanien (1), Sverige (2), Tyskland (2) och USA (4). Vissa 

forskare återkommer i flera av studierna, det rör exempelvis 2 av de 4 studierna som är gjorda i USA 

samt de två svenska studierna. Det kan ses som en styrka då personerna i fråga har erfarenheter inom 

sin forskning. Det är också en styrka att olika forskningsgrupper finns representerade så att deras 

resultat bekräftas eller avfärdas av varandra forskning i varierande grad. Studierna har ett lågt 

bortfall och i många fall ett stort antal inkluderade patienter vilket får anses som en styrka. De 

kvantitativa studierna har även innehållet en kvalitativ del, så bristen på kvalitativa studier har trots 

allt vägts upp på grund av dessa bifynd som har presenterats. De bifynd som har presenterats har 

varit både sammanställningar av olika företeelser som patienterna har erfarit i rena siffror men även i 

form av citat och meningar som beskriver vad patienterna uttryckt vilket har givit oss en möjlighet 

att ta del av, och själva tolka texterna. Analysen har skett genom kodning av texten för att urskilja 

mönster och teman. Då författarna till denna litteraturstudie är under utbildning till 

anestesisjuksköterskor och själva inte har erfarit awareness varken i sina yrken eller privat var 

förförståelsen för detta problem tämligen litet. Däremot under arbetet med litteraturstudien har vi 

fått en större förståelse för fenomenet awareness och är medvetna om att detta kan ha påverkat 

analysfasen och således resultatet. Vi har dock ansträngt oss för att lyfta fram det ur texterna som var 

avsikten att beskriva utifrån syftet. Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s.169-171) menar att 

det är sunt, vid en innehållsanalys, att låta oberoende personer som är insatta i forskning och ämnet 

att granska textens innehåll och hur de överensstämmer med de koder och kategorier som är satta för 

att testa validiteten. Vi har valt att inte göra så utan istället styrkt texten med enstaka citat samt 

exempel från artiklarna för att låta läsaren själv bedöma giltigheten. Samtidigt som det funnits en 

noggrannhet att arbeta textnära har en tolkning och abstrahering av texterna gjorts, för att det som 

senare sammanställts i resultatet ska bli lättläst, utan att förlora sin ursprungliga betydelse och 

helhet. 

Det var förhållandevis enkelt att urskilja kategorier i analysfasen och en styrka är att många studier 

genererat ett likvärdigt resultat i hur patienter erfar awareness. Det beror sannolikt också på att nio 

av de studier som inkluderats har använt samma mätinstrument för att identifiera vad patienterna 

erfarit, Brice intervju. Den begränsning som gjorts till att omfatta studier mellan år 1994-2014 får då 

mindre betydelse eftersom patienter trots det erfar awareness på liknande sätt oavsett vilket årtal 

studien är gjord. Forsberg och Wengström (2013, s.30) anser att en litteraturstudie ska baseras på 

den senaste forskningen inom området, med anledning av det begränsades denna litteraturstudie till 

att omfatta forskning utförd de 20 senaste åren. Det är möjligt att denna litteraturstudie skulle ha 
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kunnat inkludera alla studier oavsett årtal. Sett ur en statistisk synvinkel genererade 

litteratursökningen i databaserna 246 studier, av dem inkluderades nio (~3,5 %) till resultatet, se 

urval 2 tabell 2. En sökning är utförd i efterhand i samma databaser oberoende av årtal men med 

samma söktermer och filter som finns presenterat i bilaga 2. Detta gav ytterligare 39 träffar. 

Statistisk sett skulle en litteratursökning i Cinahl och Pubmed oberoende av årtal möjligen ha 

genererat ytterligare en studie till resultatet vilket får anses försumbart. Å andra sidan skulle ett 

snävare gränssnitt gällande årtalen kunna ha verkställts som till exempel att omfatta enbart forskning 

från de 10 senaste åren. Då skulle dock antalet inkluderade artiklar i denna litteraturstudie blivit än 

mindre. Forsberg och Wengström (2013, s.30) menar dock att det inte finns någon regel i hur många 

studier som ska ingå i en litteraturstudie. De förspråkar att all väsentlig forskning ska inkluderas. 

Valet att exkludera studier som inte är skrivna på engelska eller svenska kan möjligtvis ha lett till ett 

bortfall av väsentliga studier. Det faktum att engelska inte är författarnas modersmål kan ha orsakat 

feltolkningar av titlar och abstrakt och vidare lett till att relevant litteratur uteslutits på grund av 

språkliga hinder. Å andra sidan så hittar vi vid en litteratursökning utan engelska som filter med 

samma sökord och årtal, endast ytterligare 33 träffar, vilket på samma sätt som årtalsbegränsningen 

får ses som försumbart i relation till de totalt 246 träffarna vars titlar och abstrakt som lästs igenom. 

Risken att väsentlig forskning på grund av språket har missats anser vi efter detta resonemang vara 

liten.  

För att styrka tillförlitligheten i de studier som kvalitetsgranskats har granskningen utförts av båda 

författarna var för sig. Efter en första granskning har eventuella oegentligheter diskuterats i enlighet 

med Henricson (2012, s.473). Kvalitet är ett dynamiskt ord med många betydelser som kan få olika 

innebörd beroende på vem som är betraktare och vad som anser vara god kvalitet. Med det sagt kan 

en svaghet i kvalitetsgranskningen av de inkluderade studierna vara den tolkning som gjorts utifrån 

statistik och forskningsmetoder. Det är möjligt att andra granskare med bättre kunskap skulle ha 

gjort en annan bedömning (Henricson, 2012, s.482-483). 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vad patienter med awareness under generell anestesi 

erfarit. De fynd som kommit fram är att få patienter som genomgår operation med generell anestesi 

blir offer för denna företeelse, men att majoriteten av de personer som representerar de låga 

procenten upplever det obehagligt ur någon aspekt. Efter att ha analyserat 14 vetenskapliga artiklar 

som resultat av grundliga sökningar i databaserna Cinahl och Pubmed framkom fyra övergripande 
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kategorier som döptes till kroppsliga förnimmelser, möjlig awareness, känslor i samband med 

awareness och konsekvenser av awareness. Den vanligaste företeelsen var hörselintryck, känsla av 

beröring, smärta och känslan av att vara paralyserad vilket då också innebär oförmåga att förmedla 

till anestesipersonalen att anestesin är ytlig. Detta stämmer överrens med en stor 

litteraturgenomgång av befintliga studier som är gjorda mellan 1950-2005 av Ghonheim, Block, 

Haffarnan och Mathews (2009) som inventerar bland annat sensationer och komplikationer av 

awareness. I den artikeln har 77 % av patienterna som haft awareness under generell ansestesi hört 

instrument eller personalens prat, 38 % har upplevt smärta i varierande grad och 51 % upplevde 

oförmåga att röra sig (Ghonheim et al. 2009). I vårt resultat framkom att känslor som erfarits främst 

är av negativ karaktär där bland annat hjälplöshet, ångest, rädsla för att dö är beskrivna, men även 

känslor av att vara trygg trots den oönskade situationen har skildrats. Dessa negativa 

känsloupplevelser finns även beskrivna i Ghonheim et al.´s (2009) litteraturgenomgång av 34 % av 

patienterna som identifierats med awareness. Konsekvenserna av awareness varierar och är sparsamt 

beskrivet. Vissa av de som lidit svårt har i sviterna utvecklat PTSD och faktiska depressioner som 

krävt medicinering och långa sjukskrivningar. Mardrömmar, ångest och ovilja att söka vård är andra 

konsekvenser för de som varit oavsiktligt vakna under operation. Dessa konsekvenser som beskrivits 

i resultatet finns även beskrivna av Ghonheim et al. i studien från 2009 samt från en äldre studie 

gjord 1993 av Moerman, Bonke och Oosting. Att det finns så lite att läsa om detta beror dels på att 

awareness är sällan förekommande och dels att det är svårt att följa upp dessa patienter efteråt. 

Svårigheten kan bero på problem att fånga upp dessa patienter, de talar sällan direkt med personalen 

om det inträffade utan hellre med sina anhöriga som framkom i resultatet samt att mortaliteten kan 

vara högre än i andra patientkategorier på grund av deras hälsotillstånd. Leslie och Davidson (2010) 

beskriver just det här problemet med att rekrytera patienter med dessa erfarenheter i en artikel där ett 

flertal stora studier sammanställts. De menar att flera av de som drabbas av awareness är svårt sjuka 

och drabbade av just denna anledning, då deras anestesi blir mer komplicerad och riskfylld, vilket 

leder till att många har en kort överlevnad postoperativt och per automatik inte kan följas upp. 

Ordet awareness i samanhang som har med anestesi att göra har en dålig klang då det är förknippat 

med mycket lidande för patienten. Det ska inte hända i den bästa av världar men ändå förekommer 

det. De fall som berör mest är de som beskriver svåra smärtor, ångest, oförmåga att göra sig hörd 

eller röra på sig – skräckhistorierna som ingen önskar någon annan människa. Men hur ofta händer 

just det? Resultatet av denna studie visar att de få som har upplevt awareness har erfarit ett antal 

kroppsliga och eller känslomässiga sensationer, inte alla av dem har konsekvenser av det efteråt utan 

kan lämna det bakom sig. Är det de fallen där ren och skär dödsångest beskrivs som på något sätt får 
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representera alla drabbade och då kanske gör fenomenet till något anestesipersonalen fasar för att 

behöva ge sina patienter till ett större hot än det faktiskt är? Helt klart ska faktum att patienter 

drabbas och lider av otillräckligt genomförd anestesi respekteras, men om en god preoperativ 

bedömning är gjord, om utrustningen fungerar och doseringen av narkosmedel är adekvat så är 

riskerna små att patienten behöver vara vaken och kunna återge händelser efter sin operation. Dessa 

tre faktorer beskrivs av Leslie och Davidson (2010) som de tre viktigaste åtgärderna för att 

förebygga awareness. Procenten av hur många patienter som drabbas skiljer sig åt över världen och i 

de studier som finns att tillgå. I denna litteraturstudie hamnade siffran på 0,28 %. I större 

sammanställningar av befintliga undersökningar presenteras siffror på 0,1-0,2 % där numren 

motsvarar studier från hela världen (Ghonheim et al. 2009; Lennmarken, Blidfors, Englund, 

Samuelsson & Sandin, 2002), 0,1-1 % (Leslie & Davidson, 2010) och 0,13 % (Forman, 2006) som 

presenteras från studier gjorda i USA och så högt som 0,5-2 % i en italiensk studie av Aceto et al. 

från 2013. Summan av dessa siffror på procent är låga, men ändå är detta ett fenomen som många är 

rädda för, som tidigare nämnts i bakgrunden. I en studie av Gan et al. (2003) fick man fram att 

patienter var villiga att betala 34 dollar extra för att kunna få mäta anestesidjupet under operation för 

att garanteras en adekvat anestesi även när de visste att det var en sällan förekommande händelse.  

Hörselintryck var en av de mer vanliga sensationerna som framkom av resultatet. Det är viktigt att 

som personal runt en person som vårdas i denna utsatta situation att vara medveten om det. Patienter 

berättar att de känt sig kränkta av personalens prat om deras vikt och tatueringar. Det är viktigt att 

som personal tänka på att patienten kan höra, arbeta respektfullt och försvara patientens integritet 

oavsett ens egna värderingar och åsikter. Detta är även styrt av Hälso och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) paragraf 2a, punkt 3 där det tydligt framgår att behandling av patienter ska utföras med 

respekt för dennes självbestämmande och integritet. För vissa patienter kan det vara ångest i sig att 

behöva söka sig till sjukvården av olika anledningar. Det är hemskt att patienter först och främst ska 

behöva uppleva awareness. Att det dessutom ska bli kränkta och omtalade i en nedlåtande ton är 

oacceptabelt. De har i den situationen ingen möjlighet att tala för sig och är mest sannolikt redan 

medvetna om exempelvis sitt utseende. Att behandla patienter oavsett utseende, diagnos eller vikt 

med samma respekt bör vara en självklarhet. Denna respekt ska naturligtvis även finnas under tiden 

patienten är under narkos och är helt utelämnade till personalen. Som anestesisjuksköterska får man 

agera patientens språkrör samt värna för patientens integritet och person i de omvårdnadssituationer 

som uppkommer. Att det upplevs positivt när personalen talar till patienten och visar dem omtanke 

även när de är under narkos bekräftas av resultatet där patienter berättar att om de blev tilltalade och 

bekräftade under sin operation kunde känna viss trygghet trots den oönskade situationen. Även 
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Hovind (2013, s 307) skriver att omedelbar information och att tala lugnande med patienten kan 

förebygga att patienten får ångest under den oavsiktliga vakenheten om den upptäcks eller 

misstänks.  

Vad kan anestesipersonalen göra för att lindra när det väl händer? I resultatet av denna studie 

framkom att om information om det inträffade ges så finns en viss acceptans och förutsättning att 

komma över det i så pass hög grad att de inte vill följas upp. Om denna ovilja till uppföljning är att 

de faktiskt mår bra ändå eller att de förlorat förtroendet helt för sjukvården framkommer dock inte. 

Att erbjuda uppföljning och bekräfta patienten och dennes upplevelse är nog viktigt, speciellt 

eftersom det sannolikt kan hända att personen i fråga behöver komma i kontakt med vården även i 

framtiden.  

Bristen på kvalitativa studier har medfört att de inkluderade studierna i första hand i resultatet inte 

beskrivit hur patienter erfar awareness under generell anestesi utan vill påvisa hur förekomsten av 

awareness kan minimeras eller jämfört olika mätmetoder för anestesidjup. Awareness i sig är inte 

något som går att mäta utan det kan endast besvaras av patienter som erfarit det. Två av studierna i 

resultatet har rekryterat sina deltagare genom annonsering, där man aktivt sökt efter personer med 

erfarenhet av awareness. Vissa av personerna hade upplevt detta många år tidigare men ville ändå 

delta för att få dela med sig av sina traumatiska berättelser. Detta tillvägagångsätt kan diskuteras 

med tanke på vilka som söker sig till studien. Är det de som upplevt det absolut värsta eller är de 

representativa för alla som upplevt awareness? Och om de inte representerar den genomsnittliga 

patienten som drabbats, spelar det någon roll? Är det kanske ändå inte bra att vetskap om de fallen 

som har gett svårt lidande kommer fram så att en förståelse och beredskap finns för dessa patienter 

som kan komma bli drabbade? Skulle detta sätt att rekrytera deltagare till nya studier ändå vara bra i 

syfte att med vidare forskning ta reda på vilket stöd dessa patienter behöver efter att ha varit 

oavsiktligt vakna under generell anestesi eftersom kunskapen om detta verkar vara liten.  

Slutsats 

Att vara oavsiktligt vaken under generell anestesi erfars som en obehaglig händelse som i vissa fall 

kan ha konsekvenser för patienten i form av ångest och rädsla för framtida anestesier eller 

sjukvården som helhet. Förslag till vidare forskning för att fylla ett kunskapsglapp inom 

anestesisjukvården kan vara att inventera vilka åtgärder som ska göras när detta oönskade fenomen 

visar sig samt vilket stöd patienterna bör erbjudas. Så vad lär vi oss som anestesisjuksköterskor om 

detta i omvårdnaden av patienter? Vi anser att personalen runt en patient alltid ska utgå från att 

patienten kan uppfatta det som sker trots att denne är tillsynes sovande, och utifrån det bevara och 
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försvara patientens integritet och behandla denne med respekt oavsett i vilket tillstånd patienten 

befinner sig i. 
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Bilaga 1 – Översikt av inkluderade artiklar 

 

Design – DS (Deskriptiv studie). CCT (Klinisk kontrollerad studie). K (Kvalitativ studie). RCT (Randomiserad kontrollerad studie).  

Kvalitet – I = Hög kvalitet. II = Medelgod kvalitet 

Författare 

Årtal 

Land 

Syftet med studien Design Analys Deltagare 

(bortfall) 

Huvudresultat Design och 

kvalitet 

Avidan et al. 

2008 

USA 

Att jämföra om 

användandet av BIS-

mätning kontra mätning 

av end-tidal 

gaskoncentration (ETAG) 

är en bättre metod för att 

minska förekomsten av 

awareness hos 

högriskpatienter för 

denna komplikation. 

Prospektiv, 

randomiserad. 

 

Postoperativ intervju 

inom 24 timmar samt 

uppföljning efter 1-3 

dygn samt 30 dagar. 

 

BIS-protokoll. 

ETAG-protokoll. 

Chi 2 test. 

Fishers exact test. 

Unpaired t-test. 

Unpaired Mann-

Whitney test. 

P-värde <0,05 

betraktas som 

statistiskt 

signifikant 

2000 (54) 

 

Efter bortfall 

967 BIS-grupp 

974 ETAG-grupp 

 

Patienter 18 år och äldre i 

generell anestesi med en 

eller flera riskfaktorer för 

awareness. 

Ingen signifikant skillnad i förekomst 

av awareness mellan de två 

kontrollgrupperna. Totalt rapporteras 

två fall med förekomst av definitiv 

awareness i respektive grupp. 

 

 

RCT - I 

Avidan et al. 

2011 

USA 

Att testa ett protokoll för 

BIS-mätning under 

anestesi för patienter med 

högrisk för awareness 

kontra ett protokoll där 

end-tidal 

gaskoncentration (ETAG) 

mäts för att förhindra 

awareness med hypotesen 

att BIS-mätning är den 

bästa metoden. 

Prospektiv, 

randomiserad, blind för 

utvärderaren 

 

Intervju 72 timmar och 

30 dagar postoperativt 

med standariserat 

frågeformulär. 

 

BIS-protokoll, ETAG-

protokoll. 

Chi 2 test, Fishers 

exact test, 

unpaired Mann-

Withney U test, 

unpaired Students 

t test. P-värde < 

0,05 betraktas som 

statistiskt 

signifikant. 

6041 (328) 

 

Efter bortfall 5713 

Varav 2861 i BIS-

gruppen och 2852 i 

ETGC-gruppen 

 

Patienter 18 år och äldre i 

generell anestesi med en 

eller flera riskfaktorer för 

awareness. 

 

Färre patienter i ETAG-gruppen erfor 

awareness. Att BIS-mätarledd anestesi 

är bättre kontra end-

tidalkoncentrationsmätning avseende 

om hurvida patienter med hög risk för 

anestesi stöds inte av denna studie.  

RCT - I 

Ekman et al. 

2004 

Sverige 

Att undersöka om BIS-

mätning kan minska 

risken för awareness. 

Prospektiv, 

randomiserad. 

 

Postoperativ intervju på 

uppvakningsavdelning 

samt uppföljning efter 1-

3 dygn samt 7-14 dagar. 

 

BIS-mätning 

 

Fishers exact test. 

 Students t-test, chi 

2 test. 

P-värde <0,05 

betraktas som 

statistiskt 

signifikant 

5057 (112) 

 

Patienter 16 år och äldre i 

generell anestesi. 

Två fall av awareness rapporteras i 

denna studie (0,04 %). Enligt denna 

studie minskade risken för awareness 

genom att använda BIS-monitorering 

med 77 % mot en jämförande studie 4 

år tidigare utan BIS-mätning. 

 

 

CCT-II 



 

 

Errando et al. 

2008 

Spanien 

Att mäta förekomsten av 

awareness och dess 

karaktär. 

Prospektiv, kontrollerad. 

 

Intervjuer med patienter 

dag 1, 7 och 30 dagar 

postoperativt 

SPSS 11,0 

Fishers exact test, 

Pearson´s x2-test, 

Students t-test. P-

värde < 0,05 

betraktas som 

statistiskt 

signifikant. 

4001 (33)  

3968 efter bortfall 

 

Patienter 15 år och äldre 

som genomgått elektiv 

eller akut kirurgi i 

generell anestesi. 

Exkluderade om de 

vårdades på IVA postop 

eller om de genomgick 

hjärtkirirgi. 

1 % av alla patienter rapporterar 

wareness, 0,8 % om man räknar bort de 

som fulle kriterierna för 

högriskpatienter avseeende awareness. 

50 % av patienterna drömde, mest 

behagliga drömmar. Vanligaste 

upplevelsen av awareness var 

hörselintryck, oförmåga att röra sig eller 

tala samt smärta eller beröring. 

DS - I 

Groesdonk et al. 

2010 

Tyskland 

Att fastställa frekvensen 

av awareness vid 

hjärtkirurgi hos patienter 

som genomgår ”Fast-

track” anestesi. 

Prospektiv. 

 

Intervjuer postoperativt 

inom 24 timmar, efter 3-

4 dygn samt 6-7 dygn. 

Kolmogorov-

Smirnov test. 

Fischer exact p 

test.  

Mann-Whitney U 

test. 

P-värde <0,05 

betraktas som 

statistiskt 

signifikant 

534 (20) 

 

Patienter 18 år och äldre 

som genomgått 

hjärtkirurgi i generell 

anestesi med ”Fast-

track”-behandling. 

Frekvensen av awareness var 0,2 % i 

denna studie. En manlig patient beskrev 

förekomst av awareness under de 3 

postoperativa intervjuerna. Författarna 

menar att patienten kan ha erfarit detta 

på uppvakningsavdelningen och inte 

under operationen. Oavsett vilket så går 

det inte att exkludera patienten. 

 

Som bifynd rapporteras hur patienter 

erfar awareness. 

DS - II 

Myles et al. 

2004 

Australien 

Undersökning om 

kontrollerad BIS-mätning 

kan minska risken för 

awareness under generell 

anestesi hos vuxna 

muskelrelaxerade 

patienter. 

Prospektiv, 

randomiserad. 

 

Postoperativ intervju 2-6 

timmar efter anestesi 

samt uppföljning efter 1-

3 dygn samt 7-14 dagar. 

 

BIS-mätning. 

Fishers exact test.  

Chi 2 test. 

Wilcoxon rank 

sum test. 

2503 (40) 

Patienter 18 år och äldre i 

generell anestesi med 

med minst en riskfaktor 

för awareness.  

Två rapporterade fall av awareness i 

BIS-grupp jämfört med 11 i 

kontrollgrupp. Studien visar på att 

kontrollerad BIS-mätning minskar 

risken för intraopertiva awareness. 

 

RCT-I 

Osterman et al. 

2001 

USA 

Att undersöka om 

patienter som haft 

awareness under op fyller 

kriterier för att drabbats 

av PTSD postoperativt. 

Att beskriva erfarenheter 

av awareness. Att jämföra 

dessa patienter med 

kontrollgrupp som ej haft 

awareness men opererats 

Retrospektiv fall-

kohortstudie 

 

Patienterna fyllde i 

frågeformulär för 

skattning av PTSD samt 

ett frågeformulär om 

intraoperativa 

upplevelser/erfarenheter. 

T-test och Chi-

square test. 

P-värde < 0,05 

betraktas som 

statistiskt 

sigifikant. 

26 varav 16 i gruppen 

som upplev awareness 

och 10 i kontrollgruppen. 

 

18 år och äldre patienter 

som upplevt awareness 

under generell anestesi, 

samt i kontrollgruppen 

som ej rapporterat 

awareness men opererats 

Hälften av patienterna som upplevt 

awareness under operation fyllde 

kriterierna för att ha utvecklat 

posttraumatiskt stressyndrom. Ingen i 

kontrollgruppen fyllde dessa kriterier. 

Erfarenheter som beskrivs var oförmåga 

att kunna kommunicera, hjälplöshet, 

skräck och smärta. 

DS – II 
 



 

 

under generell anestesi 

samt om någon av 

patienterna nu uppfyller 

kriterierna för PTSD.  

under generell anestesi. 

Inga missbrukspreblem 

eller psykiska hinder 

Sandin et al. 

2000 

Sverige 

Undersöka förekomsten 

av awareness under 

generell anestesi. 

Prospektiv. 

 

Postoperativ intervju på 

uppvakningsavdelning 

samt uppföljning efter 1-

3 dygn samt 7-14 dagar. 

Ingen analysmetod 

av data finns 

beskriven i 

studien. Kontakt 

har tagits via e-

post med två av 

författarna. En av 

författarna hävdar 

att de fick hjälp av 

statisker från 

Linköpings 

Universitet med att 

analysera data. 

12179 (394) 

 

Patienter 16 år och äldre 

som genomgått kirurgiskt 

ingrepp under generell 

anestesi. Larynxmask, 

trakealintubation eller jet-

ventilation. 

18 identifierade patienter med 

awareness, 11 kvinnor och 7 män. 0,18 

% som erfarit awareness fick 

muskelrelaxering och 0,1 % var ej 

muskelrelaxerade. 

Ytterligare ett fall av awareness 

identifierades. Orsaken till detta var att 

muskelrelaxantia administrerats innan 

patienten fått insomningsmedel. 17 fall 

av med awareness upptäcktes vid den 

sista intervjun efter 7-14 dagar, hade 

intervjun endast skett på den 

postoperativa avdelningen hade endast 

11 fall identifierats. 

Incidensen av awareness bedöms ej 

kunna minska genom att mäta 

gaskoncentration end-tidalt eller genom 

användandet av Benzodiazepiner.  

DS - II 

Schwender et al. 

1998 

Tyskland 

Att beskriva erfarenheter 

av att upplevt awareness 

under operation samt att 

jämföra två gruppers 

erfarenheter  - grupp 1 

rekryterades genom 

annonsering och grupp 2 

via sjukvårdspersonal.  

Retrospektiv, deskriptiv 

med kvalitativ ansats. 

 

Strukturerade intervjuer 

med standardiserar 

formulär på patienter 

som erfarit awareness 

under operation med 

generell anestesi. 

För att se 

skillnader 

användes Mann-

Withney U eller 

Chi-square test 

samt Fishers exact 

test. P-värden  

<0,05 betraktas 

som statistiskt 

signifikant. 

45 (0) 

21 i grupp 1 och 24 i 

grupp 2. 

 

Patienter som erfarit 

awareness under 

operation med generell 

anestesi. Inga 

exklusionskriterier 

beskrivna. 

Olika fynd av erfarenheter beskrivs, 

exempelvis: Alla patienter hörde under 

operationen de erfarit awareness. 21 

kunde se vad som hände, 29 kände att 

de blev vidrörda under operationen. 3 

personer utveckade posttraumatiskt 

stress-syndrom, 11 led av mardrömmar 

och besvärades av oro. 

K - II 

Sebel et al. 

2004 

USA 

Att undersöka 

förekomsten av 

awareness under generell 

anestsi i USA samt att se 

vid vilka BIS-värden som 

awareness uppstår.  

Prospektiv, 

ickerandomiserad 

deskriptiv kohortstudie  

Deskriptiv 

statistik. Fishers 

exact test eller x2 

test. SPSS. P-

värde < 0,05 

betraktas som 

statistiskt 

signifikant.  

20402 (827) efter bortfall 

19575 

 

Patienter 18 år och äldre 

som skulle genomgå 

operation med generell 

anestesi, vara mentalt 

friska, förväntas överleva 

operationen och inte 

Av 19575 patienter hade 0,13 % upplevt 

definitiv awareness, 0,23 möjlig 

awareness. Detta stämmer övverrens 

med övriga länders statistik. Det 

gemensamma för alla var hörselintryck, 

den näst vanligaste sensationen var 

oförmåga att röra sig och att andas. 

Flera rapporterade känsla av stress och 

oro samt hade minnen av 

CCT - I 



 

 

vårdas på 

intensivvårdsavdelning 

postoperativt. 

endotrachealtuben.  Ingen signifikant 

skillnad på BIS-mätningarna. 

Xu et al. 

2009 

Kina 

Att undersöka skillnaden 

av förekomst av 

awareness i Kina kontra 

västvärlden samt 

undersöka möjlig orsak. 

Prospektiv, multicenter, 

ickeranomiserad 

deskriptiv kohortstudie. 

SPSS 16,0. x2 test, 

t-test. P-värde 

<0,10 betraktas 

som statistiskt 

signifikant. 

11185 (84) 

totalt 11 101 patienter 

 

Patient 18 år och äldre 

som skulle genomgå 

operation under generell 

anestesi och var 

muskelrelaxerade. Skulle 

tala kinesiska och vara 

utan mentala 

funktionshinder. 

Definitiv awareness rapporterades hos 

46 patienter 0,41 %, möljig awareness 

hos 47 st 0,41 %. Awareness drabbade 

patienter med hög ASA-klass, tidigare 

anestesi, ochTIVA. 2-3 gånger högre 

förekomst v awareness i Kina mot 

västvärlden på grund av för ytlig 

anestesi. 

DS – II 

Wang et al. 

2011 

Kina 

Att undersöka förekomst 

och riskfaktorer av 

awareness under generell 

anestesi. 

Prospektiv. 

 

Postoperativ intervju 

samt uppföljande 

intervju efter 3-4 dagar. 

Deskriptiv 

statistik. 

Chi 2 test.  

SPSS 10,0.  

P-värde <0,05 

betraktas som 

statistiskt 

signifikant. 

2300 (0) 

 

Patienter 18 år och äldre 

utan psykiatrisk åkomma 

som genomgått kirurgiskt 

ingrepp under generell 

anestesi. 

Awareness rapporterade hos 21 

patienter (0,91 %). Samtliga av dessa 

erhöll muskelrelaxantia.  

2 patienter upplevde smärta och 13 

patienter berättar att de inte kunde röra 

sig trots att de ville. Samtliga 21 

patienter rapporterar att de var rädda 

och gav uttryck för att inte genomgå 

ytterligare kirurgi. 

Riskfaktorer för awareness beskrivs 

som ASA III-IV och propofolinfusion. 

Möjlig incidens av awareness var 8,91 

% av samtliga 2300 inkluderade 

patienter. Dessa hade drömmar under 

anestesin men ingen kunde komma ihåg 

vad de drömde. 

DS-II 

Wennervirta et al. 

2002 

Finland 

Att beskriva om det finns 

skillnader i frekvens av 

awareness under generell 

anestesi hos patienter som 

genomgår elektiv kirurgi i 

jämförelse med 

inneliggande patiener 

som opereras akut. 

 

Prospektiv,  

tvärsnittsstudie.  

 

Postoperativ intervju. 

Uppföljning via telefon 

12-24 månader hos 

patienter som erfarit 

awareness. 

Chi 2 test.  

Student´s test. 

Power analysis. 

P-värde <0,05 

betraktas som 

statistiskt 

signifikant. 

1500 elektivt (2) 

2343 akut (0) 

 

Patienter 15 år och äldre 

som genomgått kirurgi i 

generell anestesi. Hjärt-, 

transplantations- och 

neurokirurgi ej inkluderat. 

Patienter som genomgick elektiv kirurgi 

hade inte ökad risk för awareness i 

jämförelse med operativa ingrepp på 

inneliggande patienter, Frekvensen av 

awareness var 0,7 % elektivt och 0,9 % 

hos inneliggande, ingen signifikant 

skillnad. Samtliga patienter med 

awareness var kvinnor, ej statistisk 

signifikant könsskillnad (P=0,08). 

Uppfattning av awareness beskrivs i 

form hörsel- och känselupplevelser. 

CCT - I 



 

 

Ingen patient upplevde smärta utifrån 

det kirurgiska ingreppet. En patient 

upplevde smärta vid intubation. 

Zhang et al. 

2011 

Kina 

Att jämföra förekomsten 

av awareness mellan BIS-

guidad total intravenös 

anestesi (TIVA) med 

TIVA utan BIS-guidning 

(dock registrerad med 

BIS men ej synbar för 

anestesipersonalen). 

Prospektiv, 

randomiserad, 

dubbelblind, multicenter 

kontrollerad studie. 

 

Standardiserade 

intervjuer med patienter 

1:a och 4:e dagen 

postoperativt för att 

mäta förekomsten av 

awareness. 

SPSS 13,0. T-test, 

x2-test. P-värde < 

0,05 betraktas som 

statistiskt 

significant. 

5309 (81) 

Efter bortfall 5228 

patienter varav 2919 i 

grupp A och 2309 i grupp 

B 

 

Patienter 18 år och äldre 

som genomgått operation 

med generell anestesi. 

Den grupp som fått sin anestesi med 

hjälp av BIS-guide hade mindre 

förekomst av awareness. Awareness 

förekom i 0,14  % jämfört med 

kontrollgruppen där 0,78  % upplevt 

awareness. I de fall awareness uppstod 

beskrivs att patienterna kände smärta, 

hörde, ej kunde röra på sig eller 

oförmåga att tala.  

RCT - I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 – Översikt av studier relaterade till respektive kategori i resultatet, deltagarantal och förekomst av awareness. 

Kategori Relaterade artiklar 

i resultatet 

Deltagarantal Patienter med 

konstaterad 

awareness 

 Kategori Relaterade artiklar 

i resultatet 

Deltagarantal Patienter med 

konstaterad 

awareness 
Kroppsliga 

förnimmelser 

Avidan et al. 2008 

Avidan et al. 2011 

Ekman et al. 2004 

Errando et al. 2008 

Myles et al. 2004 

Osterman et al. 2001 

Sandin et al. 2000 

Schwender et al. 1998 

Sebel et al. 2004 

Wang et al. 2011 

Wennervirta et al. 2002 

Xu et al. 2009 

Zhang et al. 2011 

1 946 

5 713 

4 945 

3 968 

2 463 

26 (rekryterade) 

11 785 

45 (rekryterade) 

19 575 

2 300 

3 841 

11 101 

5 228 

4 

9 

2 

39 

13 

16 

18 

45 

25 

21 

11 

46 

19 

 Känslor i samband 

med awareness 

Avidan et al. 2008 

Avidan et al. 2011 

Ekman et al. 2004 

Errando et al. 2008 

Myles et al. 2004 

Osterman et al. 2001 

Sandin et al. 2000 

Schwender et al. 1998 

Sebel et al. 2004 

Wennervirta et al. 2002 

Xu et al. 2009 

Zhang et al. 2011 

1 946 

5 713 

4 945 

3 968 

2 463 

26 (rekryterade) 

11 785 

45 (rekryterade) 

19 575 

3 841 

11 101 

5 228 

4 

9 

2 

39 

13 

16 

19 

45 

25 

11 

46 

19 

Möjlig awareness Avidan et al. 2008 

Groesdonk et al. 

Myles et al. 2004 

Sebel et al. 2004 

Wang et al. 2011 

Wennervirta et al. 2002 

Xu et al. 2009 

Zhang et al. 2011 

1 946 

514 

2 463 

19 575 

2 300 

3 841 

11 101 

5 228 

4 

1 

13 

25 

21 

11 

46 

19 

 Konsekvenser av 

awareness 

Errando et al. 2008 

Osterman et al. 2001 

Sandin et al. 2000 

Schwender et al. 1998 

Wang et al. 2011 

 

3 968 

26 (rekryterade) 

11 785 

45 (rekryterade) 

2 300 

 

39 

16 

18 

45 

21 

 


