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Abstrakt 
Bakgrund:  Awareness är den engelska termen och översätts på svenska i medvetenhet, 

kunskap och insikt, men då vi talar om oavsiktlig vakenhet under anestesi använder vi i 

Sverige awareness. Awareness under anestesi är inget nytt fenomen, men kan vara en 

otroligt skrämmande tanken för en patienten som ska opereras. Frekvensen för 

awareness har påvisats i studier vara 0,1-0,2% för vuxna patienter. Syfte: Syftet med 

litteraturstudien är att belysa hur patienters uppfattar awareness under generell anestesi. 

Metod: Studien genomförs som en integrativ litteraturstudie och baseras på 

vetenskapliga artiklar. Genom den integrativa litteraturstudien inkluderades 

vetenskapliga artiklar från både kvalitativa och kvantitativa studier. Resultat: Resultatet 

grundar sig på tre Kategori: Sinnesförnimmelser med fyra underkategorierna; Hörsel, 

Syn, Beröring och Smärta. Drömmar med två underkategorier; Behagliga och 

Obehagliga. Existens med fyra underkategorier; Ångest, Panik, Hjälplöshet och Paralys. 

 

Nyckelord: oavsiktlig vakenhet, awareness, anestesi, uppfattning, vårdande, 

intraoperativt. 

 

Abstract 
Background: Awareness is the English term and is translated in Swedish in awareness, 

knowledge and understanding, but when we speak of unintended awareness during 

anesthesia we use in Sweden awareness. Awareness during anesthesia is not a new 

phenomenon, but can be an incredibly daunting thought for a patient to be operated on. 

The frequency of awareness has been shown in studies to be 0.1-0.2% of the adult 

patients. Aim: The aim of this study is to explore how patients perceive awareness 

during general anesthesia. Method: The study was conducted as an integrative literature 

review and based on scientific articles. An integrative literature review were used and 

scientific articles from both qualitative and quantitative studies were included. Results: 

The results are based on three Category: Sensory Sensations with four sub-categories; 

The hearing, sight, touch and pain. Dreams with two subcategories; Pleasant and 

Unpleasant. Existence of four categories; Anxiety, Panic, helplessness and Paralysis. 

 

Keyword: Awareness, anesthesia, experience, nursing, intraoperative 
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1 Inledning 
Under narkos ges patient läkemedel som är avsedda att leda till medvetslöshet, minskad 

muskeltonus och lindra smärta. Om medicineringen misslyckas uppstår awareness. Med 

andra ord, patienten vaknar, blir medveten om vissa händelser som inträffar under 

operationen, och kanske minns några eller alla av händelserna. Om läkemedel för att 

lindra smärta misslyckas eller är otillräckliga, kan patienten känna smärta. Vissa 

operationer kräver muskelrelaxerande läkemedel, och vid otillräcklig anestesi kan 

patienten ligga vaken med smärtor, men är orörlig och kan inte på något sätt förmedla 

det till sin omgivning (AANA, 2016). 

 

1.1 Bakgrund 

Awareness är den engelska termen och översätts på svenska i medvetenhet, kunskap och 

insikt, men då vi talar om oavsiktlig vakenhet under anestesi använder vi i Sverige 

awareness. Upplevelsen av awareness handlar om en otillräcklig anestesi och ligger helt 

i anestesisjuksköterskans hand. Awareness under anestesi är inget nytt fenomen, men 

förmodligen den mest skrämmande tanken för en patienten som ska opereras. Speciellt 

om det är generell anestesi med muskelrelaxantia, där det inte kommer finnas några 

möjligheter till kommunikation, en vaken mardröm som inte är någon dröm utan 

verkligheten för patienten som upplever det (Hovind, 2013).  

 

Frekvensen för awareness har påvisats i studier 0,1-0,2% för vuxna patienter, det vill 

säga 1-2/1000 patienter. Barn över 3år 0,6-2,7%. Traumapatienter 11-43%. Akut 

kejsarsnitt 0,4-1,3%. (Sandin et al, 2000). 

  

Den första fungerande Eteranestesin genomfördes 1846 till Gilbert Abbot av Dr 

William Morton, och under operationen hördes patienten muttra och kunde i efterhand 

uppge att smärtan var påtaglig "as though the skin had been scrathed with a hoe". 

Dagen efter då en ny patient genomgick operation, upplevdes patienten obekväm, men 

berättar då hon får tillbaka medvetandet efter operationen att hon inte känt smärta eller 

har något minne från operationen. Så första patienten hade awareness med minne, den 

andra hade awareness utan minne. På 1940 talet då de neuromuskulära blockaderna 

introducerades ökade explicit awareness (Cork, 2006). 
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1.1.1 Typer av awareness 

Det finns två huvudtyper av awareness. Implicit awareness handlar om att patienten har 

upplevt något under anestesin som de själva inte kan minnas, men som lagrats som en 

erfarenhet i hjärnan. Patienten kan inte verbalt uttrycka vad som är fel men har en 

förändring av sitt beteende postoperativt, som kan visa sig som mardrömmar, ångest 

och depression. Explicit awareness menar upplevelser där patienten minns och kan 

återge dessa minnen. Det finns två grupper inom explicit awareness, den ena är där 

patienten varit vaken men inte känt obehag. Den andra är att patienten varit vaken och 

upplevt smärtor, ångest och känslan av att vara förlamad av muskelrelaxantia. Då 

patienten är förlamad och inte kan röra sig kan tillståndet pågå en längre tid innan det 

upptäcks. Användandet av muskelrelaxantia är associerat med en högre incident av 

awareness och visar att 85% av patienter som upplevt awareness har fått 

muskelrelaxantia under anestesin (Nunes et al, 2012). 

 

1.1.2 Riskfaktorer 

Anestesimedel kan ge olika anestesidjup som delas in i fem steg. Steg ett innebär att den 

kognitiva förmåga och omdömet avtar. Steg två innebär bortfall av hämningar där 

patienten är i ett excitatoriskt tillstånd och kan reagera kraftigt på stimuli. Steg tre då 

anestesiläkemedlet ökas ytterligare inträder medvetslöshet och patienten kan inte längre 

följa uppmaningar. Steg fyra följer fortsatt dosökning och det autonoma nervsystemet 

blir påverkat. I steg fem reagerar inte det autonoma nervsystemet längre på smärtstimuli 

(Jakobsson, 2002). Under generell anestesi och med awareness finns det några 

väsentliga riskfaktorer såsom anestesiteknik, typ av ingrepp och typ av patient (Forman, 

2006).    

Anestesiteknik - En kritisk faktor är användandet av muskelrelaxantia, då det används 

kan inte patienten röra sig och kan inte förmedla att hen är vaken. Att patienten inte rör 

sig kan i sin tur ge anestesisjuksköterskan en tro att patienten är till fullo sövd och utan 

smärta. Muskelrelaxantia ger en immobile patient vilket innebär att anestesin kan ges i 

lägre doser och på så sätt kan hemodynamisk påverkan av för djup anestesi undvikas 

(Forman, 2006). Sigalovsky (2003) fann att awareness var mer frekvent hos 

patientgruppen där muskelrelaxantia användes. Att den medicinska tekniken inte 

fungerar är en annan del, exempelvis att gasen tar slut eller inte är kaliberad på rätt sätt 

eller att den intravenösa infarten slutar fungera så anestesin inte tillförs (Geisz-Everson 

& Wren, 2007).  
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Typ av ingrepp - Vid alla typer av högriskoperationer då valet att ge anestesiläkemedel i 

så låg dos som möjligt för att minska hemodynamisk påverkan, innebär en större risk 

för awareness, speciellt vid hjärtoperationer (1-1,5% awareness), traumakirurgi (11-

43% awareness) samt kejsarsnitt (0,4% awareness). (Forman, 2006).     

Typ av patient -  Risk för awareness ökar hos patienter som av olika skäl kräver 

försiktighet med analgesin såsom äldre, hjärtsjuka, traumapatienter eller pga 

biverkningsrisken inte vill ge för mycket analgesi till gravida kvinnor vid akut kejarsnitt 

(Sandlin, 2006). Missbrukare och alkoholister har en ökad risk att uppleva awareness, i 

många fall har de en ökad tolerans för anestesiläkemedel samt en ökning av nedbrytning 

av läkemedel via levern, leverensym induktion. Även cigarettrök som innehåller 

polycyklsik hydrocarboner leder till ensyminduktion och ökar nedbrytningen av 

anestesiläkemedeln, även lök kan ha denna effekt (Geist-Everson & Wren, 2007).  

  

1.1.3 Konsekvenser av awareness för patienten 

En påvisad konsekvens för patienter där awareness inträffat kan visa sig i en ökad risk 

att utveckla posttraumatisk stressyndrom, också förkortat PTSD. Syndromet innebär att 

händelsen återupplevs med känsla av skräck och ångest. Traumat av händelsen kan ge 

beteende av isolering, koncentrationssvårighter och sömnsvårigheter, samt att kunna 

fungera i det vardagliga livet (McGrath, 2013). Konsekvenserna av awareness yttrar sig 

som mardrömmar, rädsla, ångest och oro. Patienter som drabbats av awareness får också 

ett minskat förtroende för sjukvården och känner rädsla för framtida operationer 

(Hovind, 2013). I Rankin, Carretta och Jaroszynski (2008) beskrivs en ökad risk för 

awareness associerade med PTSD kan ses exempelvis vid trauma från barndomen, 

personlighetsstöringar, dåligt socialt nätverk, kvinnor, nyligen stressande händelse i 

livet, alkohol- och/eller narkotikamissbruk, historia med psykisksjukdom eller historia 

med föräldrar som har/haft PTSD (a.a). 

 

1.1.4 Anestesiologisk omvårdnad 

Då en patient genomgår en operation med generell anestesi kan en förlust av integritet, 

självbestämmande och människovärde upplevas (Hovind, 2013). Medvetslösheten 

innebär för patienten en förlorad förmåga att påverka sin situation. I denna situation 

skall anestesisjuksköterskans omvårdnad tillgodose att patientens behov av trygghet, 

säkerhet, integritet och kontinuitet infinner sig. Anestesisjuksköterskan ses som 
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patientens advokat då patienten i denna utsatta situation behöver någon som försvarar 

och skyddar hen samt för hens talan (Windle, Mamaril & Fossum, 2008).    
 

Det är en viktig roll anestesisjuksköterskan har med att jobba kring att förebygga 

awareness under anestesin. Dåoy, Hansen och Eide (2012) tar upp om hur patienter som 

ska opereras kan uppleva känslor av förlorad kontroll och att dessa känslor kan leda till 

eller framkalla ett sympatikus påslag. Anestesisjuksköterska ska ha kunskap om detta 

stresspåslag och dess egenskaper. Då awareness inträffar kan dessa egenskaper visa sig 

även om patienten inte kan göra sig hörd och vid stresspåslag ökar aktiviteten i 

hypothalamus, hypofysen, binjurebarken och i det sympatiska nervsystemet (a.a.). Det 

som kan uppmärksammas på övervaknings skärmarna i operationssalen är ökad puls, 

blodtrycket stiger sedan samt symptom såsom huden kan bli klibbig, svettas och tårar 

rinner från patientens ögon (Sigalovsky, 2003). Symptom som takykardi, hypertoni och 

rörelse kan maskeras av att patenten tagit betablockerare. Att vara uppmärksam på vad 

som sker på operationssidan och se ifall det kan härledas till puls och 

blodtrycksstegringen. Det gäller att vara uppmärksam, snabbtänkt och tänka att risken 

för awareness finns och på så vis förebygga (Halldin och Lindwall, 2011). Att använda 

en apparatur för att övervaka hjärnaktivitet under anestesi är ett hjälpmedel för att mäta 

anestesidjupet. En sådan apparatur, Bispectral Index (BIS),  näms i flera studier som 

hjälpmedel för att undvika awareness (Sigalovsky, 2003.; Nunes, et al. 2012). Nunes et 

al. (2012) skriver att även om BIS är ett bra hjälpmedel är det inget som är 100% och 

även om BIS används kan awareness förekomma (a.a).  

 

1.2 Omvårdnadsmodell 

Som en omvårdnadsmodell har vi valt Den Perioperativa Dialogen där vårdandet sker 

genom patientperspektivet med livsvärldteorin som grund. Anledningen till att vi valt 

den perioperativa dialogen som omvårdnadsmodell är för att kunna förebygga 

awareness och genom att skapa en god relation som innebär trygghet för patienten kan 

bli mer genuin genom denna omvårdnadsmodell. 

 

1.2.1 Den perioperativa dialogen – det vårdande mötet 

Den Preoperativa Dialogen: Anestesisjuksköterskan möter patienten dagen innan 

operation, för att tillsammans planera omvårdnaden och diskutera kring vad som händer 

under operation och efteråt. Anestesisjuksköterskan träder in i patientens livsvärld och 
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är öppen och lyhörd för vad patienten berättar. Det krävs att det blir till ett teamarbete 

mellan personalen och patienten. Vårdarens uppgift i teamet blir att stödja och stärka 

patienten i de resurser hen har. Att lyssna till patientens berättelse och vårda utifrån 

dennes livsvärld och perspektiv på sjukdom/hälsa, är en avancerad vårdhandling som 

kräver stor lyhördhet och professionalism hos sjuksköterskan (von Post, 1999.; 

Rudolfsson, Ringsberg & von Post, 2003).    

Den Intraoperativa Dialogen: Anestesisjuksköterskan möter patienten på 

operationsavdelningen. Då det är samma sjuksköterska känner patienten förtroende och 

trygghet i denna nya kontext. Då dialogen startade preoperativt fortsätter den nu 

intraoperativt och sjuksköterskan förklarar kontinuerligt vad som kommer hända. Även 

nu är det bra att tänka på ställa öppna frågor, hur känns det? Vad tänker du på? Viktigt 

med ögonkontakt och ett lugn kring patienten. Genom att kontinuerligt berätta vad som 

görs hanterar patienten lättare situationen och minskar ångest (a.a.).   

Den Postoperativa Dialogen: Möta patienten dagen efter operation för att se till att 

patienten mår bra och sjuksköterskan får en möjlighet att utvärdera sitt 

omvårdnadsarbete, samt att det är en möjlighet att tillsammans med patienten utvärdera 

anestesin och att fånga upp eventuell awareness (a.a.).   

   

Skapande av tid för den perioperativa dialogen är viktig för att patienten ska känna sig 

delaktig och trygg, samt att sjuksköterskans arbetsmiljö och välbefinnande ökar då de 

skapar en ömsesidig delaktighet med patienten ”Walk together”. Sjuksköterskan känner 

ett ökat ansvar för den patienten de mött dagen innan operation och som de gett löfte till 

att ta hand om (Rudolfsson,von Post & Eriksson, 2007).  I den perioperativa dialogen 

bejakas patientperspektivet och vårdandet sker utifrån patientens livsvärld, det vill säga 

att patienten blir en person istället för en patient i det vårdande mötet. Genom att ha 

ansvar för en patient genom hela vårdförloppet gör att vårdaren kan lära känna patienten 

på ett djupare plan och hela människan framkommer då man träder in i det vårdande 

mötet. Lindwall och von Post (2008) bekräftar denna upplevelse och just att det 

vårdande mötet har skett och vårdaren trätt in i patientens livsvärld blir upplevelsen att 

ha skapat ett band och inte längre vara anonyma, ger vårdandet mening och 

sammanhang (a.a).  
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1.3 Teoretiskreferensram 

Den Teoretiska referensramen handlar om Erikssons (2001) teori kring Vårdlidande, 

samt att vårdandet sker genom patientperspektivet i livsvärlsteorin. 

   

Sjuksköterskans professionella kunnande ska vara i balans med den enskilde patienten 

och hens erfarenheter och självbestämmande, och den vårdande relationen ska präglas 

av delaktighet (Dahlberg & Segesten, 2010). Både patient och sjuksköterska kan välja 

att inte mötas i den vårdande relationen. Patienten kan ha ett outtalat lidande som är 

svårt att se eller patienten väljer att dölja, eller sjuksköterskan ser lidandet men väljer att 

inte göra något. Även om ingen gör något så har ändå ett val gjorts. Kan inte 

sjuksköterskan möta patientens livsvärld och vårda genom patientperspektivet sker inget 

verkligt vårdande. Patienten utsätts för ett ickevårdande bemötande, där sjuksköterskan 

väljer att se förbi patienten och ett Vårdlidande uppstår. Eriksson (2001) menar att 

Vårdlidande beskriver patientens upplevelse av ökat lidande i stället för minskat genom 

kontakt med sjukvården. Hon delar in vårdlidande i fyra kategorier; Kränkning av 

patientens värdighet, Fördömelse och straff, så som att inte låta patienten vara delaktig i 

sin vård. Maktutövning, tvinga patienten att göra saker de inte vill eller orkar, slutligen 

Ickevård, sjuksköterskan träder inte in i patientens livsvärld och vården sker inte utifrån 

patientperspektivet (a.a.). Människor befinner sig i ett beroendeförhållande, vilket 

speglas särskilt inom vården och kan om det missbrukas leda till ett vårdlidande. 

Genom beroendeförhållande föreligger också ett maktförhållande och hur makten 

används är avgörande. Makten kan användas till att förstöra andras liv eller användas i 

ett positivt syfte för patienten. Makten kan inskränka på patientens frihet, men också för 

att skapa frihet (Arlebrink, 2012).   

 

Patientperspektivet är utgångspunkten för vårdandet och vårdandet sker i livsvärlden, 

den värld där som patienten lever och erfar. Det är i livsvärlden som människans liv 

utspelar sig, här finns hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom. Genom att vårda med 

patientfokus försöker sjuksköterskan genom samtalet med patienten genom livsvärlden 

och livsberättelsen få öppenhet och följsamhet i en annan människas livsvärld. Få en 

förståelse, analysera vad hälsa och lidande innebär för just hen, samt hur sjuksköterskan 

på bästa sätt kan optimera hens hälsa och känsla av sammanhang. Vårdandet ska ske i 

vårdvetenskaplig mening, sjuksköterskans professionella kunnande ska utgå från 

patienten och dess erfarenheter. Vård utifrån ett patientperspektiv är av vikt för att 
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undvika att ett vårdlidande uppstår. Upprätthållandet av patientperspektivet i vårdandet 

handlar om att patienten utgör medelpunkten. Teoretisk kunskap är av vikt, men för att 

förstå ock tolka kliniska problemställningar krävs en empatisk uppmärksamhet genom 

att se att patienten är expert på sig själv och endast hen vet vad sjukdom är för just hen. 

Sjuksköterskans roll blir att stödja och stärka patientens väg till hälsa, upprätthålla 

patientperspektivet och att se vårdandet i ett sammanhang. Vårdandet sker med 

livsvärlden som grund och i livsvärlden finns vårdaren och andra människor som är 

viktiga för patienten. Vårdandet innebär att hjälpa individen att återställa livskraften och 

balansen i det vardagliga sammanhang där individens livsmening är invävd (Dahlberg 

& Segesten, 2010). 

 

Det krävs att anestesisjuksköterskan har ett empatiskt och etiskt förhållningssätt. Hen 

granskar och diagnosticerar med blicken samt använder sina händer för att undersöka. 

Är handen kall och blicken kylig kan patienten uppleva sig kränkt. Om inte 

sjuksköterskan i sig upplevs som empatisk så sker inget egentligt vårdande och samspel 

med patienten och inget egentligt professionellt vårdande äger rum. Hur sjuksköterskan 

förhåller sig kan betyda allt, omtanke och medkänsla är oerhört viktigt. När smärtan inte 

går att undvika eller då situationen är outhärdlig finns det bara sjuksköterskan som kan 

lindra med sin närvaro (Hovind, 2013). 

 

2 Problemformulering 
I dagens hastiga utveckling kring anestesimetoder och teknik är det lätt att förlita sig till 

mätvärden och glömma patienten på operationsbordet. Anestesisjuksköterskan spelar en 

viktig roll i preventionen kring awareness och postoperativt att följa upp patienter och 

på detta sätt fånga upp de patienter som erfarit awareness i någon form under anestesin 

samt se till att de får det stöd som behövs. Då awareness endast nämnts flyktigt under 

vår utbildning uppstod ett intresse av att undersöka och lära oss mer om ämnet och just 

om patienternas berättelser gällande awareness episoden. Även om awareness är ett 

sällan förekommande fenomen är det viktigt att finna kunskap kring hur patienter 

uppfattar awareness och vilka följder det får för patienten, såsom långvariga psykiska 

följdsjukdomar, som kan påverka och förändra patientens varadgliga liv. Genom ökad 

kunskapen om i vilka situationer awareness kan vara mest förekommande, vilka är 

riskfaktorerna och hur ska vi som anestesisjuksköterskor hjälpa en patient då awareness 

uppstått. 
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3 Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur patienter uppfattade awareness under 

generell anestesi. 

 

4 Metod 

4.1 Design 

Studien genomfördes som en integrativ litteraturstudie och baserades på vetenskapliga 

artiklar. Genom att använda en integrativ litteraturstudie var det tillåtet att inkludera 

vetenskapliga artiklar från både kvalitativa och kvantitativa studier (Whittemore & 

Khnafl, 2005). Den bidrog med att framställa ett bredare perspektiv av det fenomen valt 

att undersöka. Integrativ litteraturstudier var en bred metod som tillät olika 

undersökningsmetoder och gav en djupare förståelse för det vi valt att fördjupa oss 

i. Integrativ litteraturstudie utifrån Whittemore och Khnafl (2005) innebar i första steget 

Problembeskrivning, för att få en klar bild av vad problemet var och därigenom forma 

syftet till undersökningen. Steg två är Datainsamling, söka vetenskapliga artiklar i olika 

databaser. Steg tre handlar om Kvalitetsgranskning, bedöma artiklarnas vetenskapliga 

kvalitet. I steg fyra sker Analys av insamlad data. I det sista steg, steg fem, handlar det 

om att Presentera resultatet (a.a).  

 

4.2 Urval 

Det första urvalet gjordes på enbart artikelns titel. Abstract på dessa artiklar lästes och 

därefter gjordes ett ytterligare urval baserat på abstractes innehåll. En del artiklar 

återkom i mer än en sökning och i sådana fall exkluderades de i den senare sökningen. 

De artiklar som svarade mot syftet och var vetenskapliga orginalartiklar skrevs ut i 

fulltext eller beställdes för granskning. Polit och Beck (2012) skriver att det är viktigt att 

begränsa sin sökning för att hålla sig inom vissa inklusions- och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterierna var awareness i kvalitativa och kvantitativa artiklar som var peer-

rewied och fanns i fulltext. Studierna skulle handla om awareness i samband med 

generell anestesi. Övervägande artiklar handlar inte i första hand om upplevelser av 

awareness utan undersöker mätinstrument för anestesidjup och olika anestesi metoder. I 

denna integrativa litteraturstudie var dessa studier ändå relevanta då de som bifynd i 
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samtliga artiklar resultatdelar beskrev patienters erfarelse av awareness under generell 

anestesi. Någon hänsyn till kön, ålder, tidsram för inträffad/upptäckt/kännedom av 

awareness eller typ av operation togs inte. Exklusionskriterierna var annan typ av 

anestesi än generell, samt annat språk än svenska och engelska. Urvalet av artiklarna 

skedde genom att de abstrakt som verkade svara mot syftet i studien lästes och då de 

verkade intressanta söktes de i fulltext. 30 artiklar var av intresse gällande hur patienter 

erfarit awareness och inkluderas, se Bilaga B.  

 

För bedömning av den vetenskapliga kvalitén på funna artiklar användes en mall av 

Eiman och Carlsson (2003), inspirerad av Willman och Stoltz (2002) som modifierades 

för att passa denna studie. Då den ursprungliga mallen innehöll en kolumn med frågan 

om patienter med lungcancerdiagnos, denna kolumn togs bort. Artiklarna poängsattes 

utifrån bedömningsmallen, se Bilaga C. Bedömningen gav en summa, som räknades om 

i procent och resulterade i en gradering: Grad I avser hög kvalitet och Grad III avser låg 

kvalitet, se bilaga B. Av artiklarna som inkluderades fanns 10st Grad I, 14st Grad II och 

2st Grad III. Det fanns fyra artiklar som enligt mallen inte uppnådde vetenskaplig 

kvalitet, men där relevansen i artikeln var hur patienten uppfattade awareness och var då 

en tillgång till vår litteraturstudie. Refererar här till Friberg (2006) som menar att varje 

enskild forskningsstudie har ett kunskapsvärde, men ett större kunskapsvärde eller 

förståelse skapas om flera studier sammanställs, på så sätt skapas en sammansatt 

kunskap om ett specifikt fenomen (Friberg, 2006). Valde därför att inkludera artiklarna. 

 

4.3 Datainsamling 

Sökningen av artiklarna utfördes i Universitet Bibliotekets sökmotor "Onesearch" samt 

sökningar i  referensdatabaserna CINAHL, PubMed, SwePub. Sekundärsökning gjordes 

också på funna artiklars referenslista. Sökorden var relaterade till syftet med 

undersökningen. Boolesk fras AND användes för att kombinera de olika sökorden på 

olika sätt. Sökningarna gjordes även som fritextsökningar, där de olika sökorden skrevs 

in i följd, för att få fram artiklar relaterade till syftet. Att använda fritextssökning 

innebar att allt material som någonstans i abstrakt eller indexering innehöll det sökta 

ordet. Då resultatet av sökningen blev ett större antal artiklar, avgränsades sökningen 

genom Source types, valde artiklar i Fulltext och endast Peer-Reviewed artiklar. Se 

Bilaga A .  
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Sökord: Awareness, Explicit Awareness, Intraoperative, Explicit recall, Feelings,    

Memory, General anaesthesia, Nurse anesthetic, Anesthesia nurse, Perioperative, Nurse, 

Experience, Awareness under anesthesia, Awareness under surgery, "patient experience 

awareness under general anesthesia”. 

 

5 Analys 
Den integrativa litteraturstudien baserades på analys som följdes enligt Whittemore och 

Knafl (2005). Analysen i forskningsöversikten krävde att data från primära källor 

ordnades, kodades, kategoriserades och sammanfattades till en enhetlig och integrerad 

slutsats om forskningsproblemet relaterat till syftet. En grundlig och opartisk tolkning 

av primärkällor, tillsammans med en innovativsyntes av resultatet var målet för 

dataanalysen. Initialt extraherades data och jämfördes post för post, så att likheter och 

skillnader kunde upptäckas. Därefter kodades och kategoriserades data för att finna 

synteser. Analysen för integrativ metod var förenligt med användning av varierande 

data från olika metodologier, det vill säga data från både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Metoden bestod av datareduktion, datakondensering genom skapandet av 

matris, jämförelse av data och slutsats (a.a.) Tillvägagångssätt i vår analys beskrivs i 

Bilaga D. 

  

Analysförfarandet enligt Whittemore och Knafl (2005);  

Datareduktion: Resultatdelen i artiklarna genomläses ett flertal gånger för bekantning 

med materialet. Den första fasen av datareduktion innebar bestämningen av ett 

övergripande klassificeringssystem för hantering av data från diverse metoder. De 

primära källorna som ingick delades in i undergrupper för att underlätta analysen, detta 

gjordes genom att ta ut intressant data och skriva över i en matris. I denna integrativa 

studie var klassificeringen baserad på studiernas resultat och analyserades i tur och 

ordning. Det vill säga att genomläsning gjordes av alla kvalitativa studier på ämnet, se 

samband eller jämförande mönster, och slutligen alla kvantitativa studier. Denna första 

klassificering handlade om att finna uppfattningar om awareness som patienterna erfarit.   

Nästa del i datareduktionen var att extrahera och koda data från primära källor, för att 

förenkla och organisera data i en hanterbar ram/matris. Tillförlitlig kodning var en 

förutsättning för metodologisk stränghet. Relevanta data relaterat till syftet extraherades 

från alla primära datakällor och sammanställdes i en matris. 
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Datamatris: Nästa steg i dataanalysen innebar att omvandla de extraherade data från 

enskilda källor till en matris som samlade data från flera primära källor kring särskilda 

variabler eller kategorier. Matrisen förbättrade visualisering av mönster, likheter, 

skillnader inom och mellan primära datakällor och fungerade som en utgångspunkt för 

tolkning. All kvantitativ data visualiserades vad gällde uppfattningar som patienterna 

erfarit under awareness episoden. Detta gjordes genom att alla uppfattningar som fanns i 

de kvantitativa artiklarna skrevs över i matrisen. Ur all kvalitativ data togs 

meningsbärande enheter ut relaterade till syftet. Detta tillvägagångssätt gav 

övergripande organisering av litteraturen som underlättade förmågan att systematiskt 

jämföra primära källor avseende studiens syfte.   

  

Datajämförelse: Nästa steg i dataanalysen var att jämföra data för att identifiera 

mönster, teman. När mönster började ses kunde liknande variabler vad gäller både 

kvantitaiva och kvalitativa data integreras tillsammans, till exempel hörsel. I denna 

studie upplevde författarna vid analysprocessen de olika variablerna framträda tydligt. 

Kreativitet och kritisk analys av data och datamatriser var viktiga inslag i jämförelser av 

data och identifiering av viktiga och korrekta mönster och kategorier.  

  

Slutsats och verifiering: Likheter och skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ data  

identifierades och datan integrerades så att kategorier skapades. Genom att sammanfoga 

mönster och likheter och därigenom skapa kategorier kunde dessa abstraheras till en 

högre nivå. Se Bilaga D. 

 

Etiska övervägande 
I vårt etiska övervägande utgår vi från WMA Declaration of Helsinki - Ethical 

Principles for Medical Research Involving Human Subjects - Helsingforsdeklarationen, 

och då det är en litteraturstudie så har vi tillsett att det finns någon form av etiskt 

övervägande i artiklarna. Det är Helsingforsdeklarationens riktlinjer som utgör grunden 

för det forskningsetiska granskningsarbetet i Sverige. När man forskar på människor 

finns det alltid en etisk dimension i relationen mellan forskaren och de utforskade. 

Forskaren hanterar i sitt arbete information om människors liv och hälsa, och har därför 

ett ansvar för hur den används. I alla faser av forskningsarbetet, från val av 

forskningsproblem till hur man publicerar resultaten, finns det etiska överväganden att 



  

12 

göra. Anledningen till deklarationens existens är uppfattningen att forskare som gör 

försök på människor behöver rekommendationer och regler för sin verksamhet. Det 

framstår som mycket viktigt, inte minst för vetenskapens anseende, att inte 

försökspersoner skadas, utnyttjas eller utsätts för humbug. I deklarationen förutsätts 

därför att forskning på människor utgår från allmänt accepterade vetenskapliga 

principer, en grundlig kunskap om den vetenskapliga litteraturen samt att studien 

bygger på ärlighet och att inget fusk förekommer. 

 

6 Resultat 
I denna integrativa litteraturstudie ingick 30 vetenskapliga artiklar kvantitativa och 

kvalitativa, som använts i vårt resultat. Syftet var att belysa hur patienter uppfattade 

awareness under generell anestesi. Vid analysförfarandet fann vi underkategorier och 

därigenom tre stycken kategorier relaterade till syftet. Dessa presenteras i Figur 1: 

Resultatmatris och blev följande; Kategori: Sinnesförnimmelser med fyra 

underkategorierna; Hörsel, Syn, Beröring och Smärta. Drömmar med två 

underkategorier; Behagliga och Obehagliga. Existens med fyra underkategorier; Ångest, 

Panik, Hjälplöshet och Paralys.  

Figur 1: Resultatmatris 

Kategori Underkategori 

Sinnesförnimmelser Hörsel 

Syn 

Beröring 

Smärta  

Drömmar Behagliga 

Obehagliga 

Existens Ångest 

Panik 

Hjälplöshet 

Paralys 

6.1 Sinnesförnimmelser 

Generell anestesi orsakar hämning av sinnesförnimmelser. Vid awareness framkom i 

studierna att patienterna uppfattade sinnesförnimmelser i olika grad. Dessa presenteras i 

fyra olika underkategorier; Hörsel, Syn, Beröring och Smärta. 
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6.1.1 Hörsel 

Utifrån de olika studierna ses hörseln som det sinnet som drabbas mest vid awareness. 

Vid awareness av muskelrelaxerande patient fungerar ändå hörseln som vanligt och 

förekomst av hörsel vid awareness varierade i de olika studierna; En patient beskrev det 

som om endast hjärna och öronen fungerade; "It felt like being in a crypt." (s. 51, 

Andrade, Wang & Pandit, 2014.) Ett flertal av artiklarna beskrev hur patienter 

uppfattade hörselintryck vid awareness (Laukkala et al., 2014.; Kent et al., 2015.; 

Schwender et al., 1998.; Errando et al., 2008.; Osterman et al., 2001.; Sebel et al., 2004.; 

Wennervirta, Ranta & Hynynen, 2002.; Xu, Wu & Yue, 2009). Uppfattningarna av 

ljuden var dock väldigt olika och kunde handla om allt från att ha hört exakt vad som 

sagts till att ha uppfattat hur ett av instrumenten slog emot ett annat instrument, eller hur 

borren sattes igång. I Kent et al. (2015) rapporterade en patient; "I heard one of them 

say… He is coming out of it, give him some more.. I was paralyzed again, but heard and 

felt everything” (s. 118). I studien påvisades också att 91% hörde samtal och 69% hörde 

andra ljud (a.a.). I Schwender et al. (1998) visade studien att av 45 patienter som ingick 

hade 100% hörselintryck vid awareness. En patienten återberättade hur hon hörde 

kirurgen säga; "how can a woman be so fat?” (s. 134), samt andra kommentarer och 

skämt om hennes övervikt. Även i Samuelsson et al. (2007) uppfattade 70% av 

patienterna med awareness hörselintryck, samtal, röster och andra ljud kunde uppfattas. 

En patient berättade; ”Heard talking and instruments. ”We must tie his arms.”” (s.29, 

a.a.). Från Ghoneim et al. (2009) visar resultatet på att 17% hörde ljud och 66% hörde 

röster under deras awareness episod.  Xu, Wu och Yue (2009) fann att 25 patienter av 

46 med awareness hade hörselintryck; "Heard the doctor was talking about something, 

and it was all dark around", "Heard somebody said "- need blood transfusion?"" (s. 

876.). En patient som genomgick en CABG operation återgav; "Recollects hearing a 

rattling noise, which he attributed to the sawing of his sternum. Recollects thinking that 

one should not hear this." (s. 89. Laukkala et al., 2014). . I en omfattande nationell 

Brittisk och Irländsk sammanställning, NAP5 2014, av patientupplevelser rörande 

awareness, återfanns 141 patienter med awareness varav 37% rapporterade att de hört 

ljud. En patienten beskrev sig kunna ha höra allt som sades på operationssalen och 

kunde i efterförloppet återberätta precis vad det var som hade sagts;  "heard  some 

hammering and someone saying -that´s a good fit, I wasn´t afaraid and wasn´t in pain" 

(s. 106 Andrade, Wang & Pandit, 2014.). I Sebel et al. (2004) framkom att 48% 

uppfattat hörselförnimmelser under awarenessepsioden. En kvinna beskrev; "heard the 
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chief surgeon or a male voice saying “careful, careful” and “to the left.” The voices 

“faded in and out.” (s. 835). Domino et al. (1999) fann att av 61 patientklagomål med 

awareness, så var det 18 patienter som hört ljud i operationssalen, bl.a. konversationer 

mellan personalen. 

 

6.1.2 Syn 

Synintryck var ovanligt vid awareness, men förekommer. Förnimmelsen handlade om 

att se ljus i olika nyanser och styrkor, samt siluetter av människor (Ho, 2001.; 

Szostakiewicz et al., 2014.; Sandin et al., 2000). Szostakiewicz et al. (2014) fick ur sin 

studie fram att 2,5% av patienterna mindes starka ljus. I Sandin et al. (2000) återfanns 

12 patienter som uppfattat syn och/eller hörselintryck under awarenessepisoden (av 

totalt 18 patienter med awareness). En patient återgav; "Heard a voice call for “more 

anaesthetics”. Saw a lamp." (s. 709). I Ho (2001) återges ett case gällande en 60 årig 

kvinna, som dagen efter operation berättade att hon varit vaken under operationen. Hon 

hade tittat upp mot taket och kunnat se människor runt omkring henne och att det var 

mycket oljud i rummet. I NAP5 (2014) återfanns 141 patienter med awareness varav 

3% hade synintryck och en beskrev på följande vis; "I saw a man at my head, he kept 

pushing the thing in my mouth and I heard him say: “This has been a really busy day 

and there´s still more to come.” I tried to lift my hand up but someone at my side held 

my arm down. I felt everyone was rushing.” (s. 66). 

 

6.1.3 Beröring 

Beröring var en underkategori där all form av förnimmelse av beröring utan smärta 

inkluderats. Det var vanligt att patienten uppfattade incisionen i början av operationen 

eller vid suturering, samt endotrachealtuben. Patienter uppfattade även värmeutstrålning 

från personalen, samt tryck på olika ställen (Samuelsson et al., 2007.; Ekman et al., 

2004.; Sebel et al., 2004.; Wang et al., 2013.; Domino et al., 1999.). I Samuelsson et al. 

(2007) upplevde 72% av patienter med awareness beröring. I Ekman et al. (2004) fanns 

2 patienter av 4945 som hade awareness. I studien beskrevs dessa två fall som 

patientcase varav den ena var en 17 årig kvinna som kände hur hon blev intuberad 

nasalt, vilket inte var smärtsamt för henne, men fruktansvärt obehagligt; "Felt her neck 

was bent and that something was placed in her left nostril." (s. 23.) Kvinnan hade inga 

syn- eller hörselintryck. Den andra patienten var en 22 årig man som även han känt 

intuberingen, dock utan smärta och utan hörselintryck (a.a.).  I Sebel et al. (2004) 
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rapporterades att 8% av patienterna uppfattade beröring utan smärta. En kvinna berättar; 

"waking up during the operation and felt the surgeons working on her eye and could 

hear them talking. She tried to move and talk but could not and felt helpless. There was 

no pain"(s. 835). Av de 25 rapporterade awarenessfallen uppfattade 24% trackealtuben 

(a.a). Domino et al. (1999) fann att 61 patientklagomål som gällande awareness, så var 

det 9 patienter som uppfattade intubationen. I Wang et al. (2013) var det 5 patienter (av 

totalt 920) som uppfattade awareness med sensation av beröring utan smärta; ”Felt 

doctor suturing the skin but no pain, tried to open eyes, but failed." (s. 139.). I Enlund 

och Hassan (2002) kunde endast en patient, av 5053, med awareness konstateras och till 

och med den patienten var osäker på om han kände smärta eller en beröring i 

operationsområdet. Andrade, Wang och Pandit (NAP5, 2014) rapporterade 141 fall av 

awareness varav 21% uppfattade beröring utan smärta, 21% kände intuberingen och 9% 

uppfattade förflyttning. En patient berättade efter sin operation; "next time you try to put 

the tube down could you please make sure that I´m a sleep. I could feel some pressure 

on my neck, some pocking around my throat and then something larger coming down." 

(s. 66.). 

 

6.1.4 Smärta 

Patienter med awareness erfor smärta i varierande grad. Studierna tog upp att 

patienterna kände incision med smärtsensation eller då kirurgen skar i operationssåret. 

Även smärtsamma intuberingar beskrevs i flera av studierna (Myles et al., 2000.; 

Osterman et al., 2001.; Sandin et al., 2000.; Wang et al., 2011.; Sebel et al., 2004.; 

Errando et al., 2008.; Avidan et al., 2008). I vissa fall beskrevs smärtan som det värsta 

tänkbara någonsin med ord som; skärande, huggande och brännande. Payne (1994) 

presenterade patientcase varav en 29 årig kvinna som genomgick ett kejsarsnitt och 

upplevde awareness. Hon vakande av en fruktansvärd brännande smärta som utgick från 

hennes vänstra sida till höger vilket hon beskrev; "...like a redhot needle burning into 

and pulling at the same time " (s. 40, a.a.), Hon kände fruktansvärd smärta i sin mage, 

hur det högg, brände och drog samtidigt och varenda stygn kändes (a.a.). Ett annat 

patientcase rörde en 45 årig man, som hade en fraktur i benet och under awareness 

episoden kände en fruktansvärd brännande smärta som han var säker på kom från 

ingreppet, det följdes av fruktansvärda stötar av smärta som kom från hans ben; 

"Terriabel shocks of pain was carried out on his bones and in the lull between them he 

heard someone say "- the drill was working"". (s.42, a.a.). I NAP5 2014 uppfattade 18% 
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smärta, en patient återgav; ”Experienced severe pain…a sharp, agonising pain of knife 

slicing into the skin with flest pulled apart…” (Nimmo, Jonker & Pandit, 2014, s. 162) 

och även i Osterman och van der Kolk (1998) beskrevs; ”…feeling the pain of the 

incision…” (s. 275). Errando et al. (2008) fann i sin studie att 39 patienter haft en 

awareness episod varav 11 patienter uppfattade smärta. I Kent et al. (2012) 

rapporterades att 78% av patienterna kände smärta och i Sandin et al. (2000) 

rapporterade 7 patienter smärta under awarenessepisoden (varav totalt 18 patienter med 

awareness). I Schwender et al. (1998) var det 34 av sammanlagt 45 patienter som inte 

kände smärta, men 3 kände moderat smärta och 8 svår smärta, samtliga patienter med 

smärta kunde lokalisera exakt vart de hade ont någonstans. En 63 årig kvinna 

berättade;" Felt skin incision and touch, unbearable pain…” (s. 134. a.a.). 

 

Xu, Wu och Yue (2002) hade i sin studie 22 (av 46 totalt) patienter med 

smärtupplevelse, rädsla eller kände obehag på annat sätt; "A tube was inserted into my 

throat when I was still awake, hurt badly..." (s. 876.). I Laukkala et al. (2014) upplevde 

2 (av 9) patienter smärta under awareness episoden; "Recollects waking with much pain 

in his chest "- like the chest was opened with a saw." (s. 89.), patienten rapporterade 

även smärta i nacken. Den andra patienten genomgick en gynekologisk laparoskopi och 

kände smärta i buken intraoperativt (a.a.). Domino et al. (1999) fann att 61 

patientklagomål gällande awareness, så var det 13 patienter som uppfattade smärta 

interoperativt och 15 patienter som kände operationen, men utan smärta. Pollard et al. 

(2007) fann i sin studie 6 fall av awareness och i samtliga fall användes 

muskelrelaxantia. I 4 av dessa fall skedde episoden under hjärtkirurgi varav en man 

återger följande; “I knew no one could hear me.” Also reported extreme pain: “When 

they were pulling on my chest it hurt so bad.” (s. 273.). I Sebel et al. (2004) 

rapporterades 28% (av totalt 25 patienter med awareness) upplevde smärta under 

awarenessepisoden. En patient återgav; “Yes, feeling pain, cutting, someone asking for 

scalpel, feeling of cutting.” Worst thing was “waking up in OR while paralyzed.” “I 

woke up during the procedure and could hear the doctors talking and I could feel the 

pain in my wound. I was not able to move or speak and it is one of the worst scares I’ve 

had in my long history of serious illness.”(s.835 a.a). 
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6.2 Drömmar 

Drömmar urskiljdes i studierna från awareness även om det fanns samband mellan de 

som drömmde med risken för att uppfatta awareness.. Drömmarna under generell 

anestesi berodde ofta på lättare anestesi. Patienter som drömde under anestesin var 

yngre och ofta kvinnor vad gäller både behagliga och obehagliga drömmar. Drömmarna 

var ofta samma som vid vanlig sömn, men det fanns behagliga eller obehagliga 

drömmar beroende på läkemedel och typ av operation (Errando et al., 2008.; Wang et 

al., 2011.; Samuelsson et al., 2008.; Wennervirta et al. 2002). Drömmar presenterades i 

två underkategorier; Behagliga och Obehagliga.  

 

6.2.1 Behagliga drömmar 

Det förekom att patienter drömde under generell anestesi. Det kan vara svårt att avgöra 

om det var drömmar eller awareness (Errando et al., 2008.; Samuelsson et al., 2007.; 

Wang et al., 2011.; Xu et al., 2009.; Osterman et al. 2001) I studien av Errando et al. 

(2008) rapporterades drömmar hos 52,6% av patienterna i studien. I denna studien var 

det ingen skillnad mellan vilken form av anestesi och vilken slags dröm patienterna 

hade (a.a). Neutrala/behagliga drömmar korrelerades med lågt BMI, kvinnor och kort 

duration av anestesin (Samuelsson et al., 2007). I Wennervirta et al. (2002) jämfördes 

akuta mot elektiva patienter. I akutgruppen rapporterades drömmar av 22%, vilka var 

neutrala eller behagliga och i den elektiva gruppen var det 14% som hade neutrala eller 

behagliga drömmar under den interaoperativa fasen, där en patient återberättar; "Had a 

dream: doctor said it was appendicitis, felt relief knowing there was an explanation for 

the pain...". (s.75, a.a.) I Wang et al. (2011) var incidensen av möjlig awareness och 

drömmar 8,91% av alla intervjuade patienter, som var sammanlagt 2300 stycken. 

Patienter med awareness kunde inte minnas händelsen helt klart. De drömmande 

patienterna kunde minnas att de drömt under operationen, men inte vad drömmen 

handlat om (a.a). Likande resultat påvisades i andra studier bl.a. Xu et al. (2009) och 

Szostakiewicz et al. (2014), där 8,5% rapporterade drömmar. Från Osterman et al. 

(2001) studie återgav en patient; "...heard "gossip" and laughter...intermittently escaped 

into a pleasant dream." (s. 201). 

 

6.2.2 Obehagliga drömmar 

Obehagliga drömmar var associerat med muskelrelaxantia, samt användandet av 

Tiopental och även högre BMI (Russell & Wang., 1997.; Wennervirta et al., 2002.; 
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Samuelsson, Brudin & Sandin, 2008.) I Samuelsson, Brudin och Sandin (2008) 

rapporterades 3,3% av patienterna drömma under anestesin där obehagliga drömmar var 

signifikant vanligare när Tiopental läkemedlet användes. Awareness var 19 gånger 

vanligare då patienten under operationen minns att hen drömt. I Wennervirta et al. 

(2002) fanns sammanlagt 9 kvinnor (7 elektiva och 2 akuta) som rapporterade 

mardömmar. En 25 årig kvinna beskrev sin dröm på följande vis; ”Had a dream: woke 

up during the procedure, got more medicine and fell asleep again. Thought it was 

funny, insists that the dream occured during anesthesia.” (s. 75. a.a.). I Russell och 

Wang (1997) framkom att i RSG gruppen återfanns 3 kvinnor som hade minne från 

radiomusiken under den interaoperativa perioden samt 3 kvinnor rapporterade 

obehagliga drömmar. I CG gruppen återfanns 3 kvinnor med awareness, 2 kvinnor med 

obehagliga drömmar och 1 kvinna rapporterade behaglig dröm. En av kvinnorna med 

awarness återgav; "Aware of someone opening her eyelid." (s. 5. a.a.). Samuelsson, 

Brudin och Sandin (2008) rapporterade att 232 patienter av totalt 6991 drömde 

drömmar och av dessa kunde awareness identifieras hos 10 st, samt påvisades också att 

awareness var mer påtagligt hos de patienter som drömde än hos de som inte drömde 

och där 25% som hade awareness med drömmar upplevde drömmarna obehagliga. Då 

muskelrelaxerande läkemedel användes påvisades risken för obehagliga drömmar vara 

större. Samband sågs också vid kvinnligt kön, lågt BMI och obehagliga drömmar (a.a.). 

I NAP5 2014 där 141 patienter hade awareness var de 5% som rapporterade olika typer 

av drömmar. I Sebel et al. (2004) där incidensen av awareness studerades framkom att 

6,04% (av totalt 19575patienter) hade intraoperativa drömmar.  Drömmar var vanligare 

hos yngre patienter med lägre ASAklass samt där kirurgin var elektiv;  "feeling pain in 

hip and having a dream that “was interrupted by the pain.”(s.835 a.a). 

 

6.3 Existens 

Patienten i den intraoperativa miljön överlämnar sin kropp i någon annans händer och 

därmed har hen inte full tillgång till sin kropp och existens. Då patienten uppfattade 

awareness kunde ett hot mot existensen erfaras. Kroppen lämnades ut och utlämnandet 

genomsyrade existensen eftersom den privata sfären reducerades och hotade patientens  

självbild och integritet. Existensen presenteras i fyra underkategorier; Ångest, Panik, 

Hjälplöshet och Paralys. En ung tjej fick vid redan 12 års ålder uppleva alla dessa 

känslor då hon vaknade ofrivilligt under sin ganska vanliga tandoperation och trodde att 

hennes sista stund i livet var kommen; ”Suddenly, I was aware something had gone 
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very wrong. I could hear what was going on around me, and I realised whit horror that 

I had woken up in the middle of the operation, but coulden´t move a muscle. … While 

they fiddled, I lay there, frantically trying to decide wheter I was about to die, and what 

options were open to me.” (s. 11, NAP5, 2014). 

 

6.3.1 Ångest 

Patienterna kännde ångest och stress över att inte kunna påverka situationen av att vara 

instängd i en immobil kropp (Avidan et al., 201l.; Osterman et al., 2001.; Sebel et al., 

2004). Awareness beskrevs också i känslor av dödsångest, i Osterman et al. (2001) 

berättade en kvinna under akut kejsarsnitt; ”I was dying, couldn’t breathe, heard 

doctors comment on her blue color of her nails, heard their panic, felt terror, helpless.” 

(s. 201). Från Pandit och Cook (2014) påvisades att ångest var mest vanligt när smärta 

och paralys upplevdes tillsammans, 77% har denna sammankoppling i rapporten. "The 

patient was distressed, feared death and developed a new anxiety state related to a 

"near death experience" (s. 68.). Det finns ingen klar association mellan ångest och 

durationen av awareness, inget som kunnat påvisats. Att uppleva ångest under 

awareness var stark associerat med långsiktiga psykiska följdsjukdomar och detta 

tillstånd rapporterades hos 79% av patienterna (a.a.). I Sebel et al. (2000) rapporteras att 

6 patienter upplevde ångest under awernessepisoden (av totalt 18patienter med 

awareness). En patient som fick muskelrelaxantia innan insomningen berättade; 

"Realised something was wrong, although didn´t understand what. Tried to move but 

was unable" (s.709). Ångestsymtomen försvann gradvis under två veckor (a.a). I 

Osterman et al. (2001) följdes patienter som upplevt awareness upp efter nästan 18 år 

för att undersöka de långsiktiga psykiska följdsjukdomarna. De fann att 56% av de 16 

patienterna mötte de diagnostiska kriterierna för PTSD (a.a). I Kent et al. (2015) 

upplevde 93% ångest och har återberättat; "I was screaming in my head things like -

don´t they know I´m awake, open your eyes to signal them… I was afraid of dying and 

my family having to be notified and how sad i felt…” (s. 118). Även Kent et al. (2012) 

påvisade att 94%av patienterna upplevt ångest. I Lennmarken et al. (2002) 

presenterades total 9 patienter med awareness vara av 4 stycken upplevt extrem ångest 

med recall och en av dessa erhöll psykiatrisk hjälp. Alla 4 hade symtom av 

tillbakablickar och panikångest och detta 2 år efter inträffad awarenessepisod. 

Schwender et al. (1998) påvisade att 22 av 45 patienter hade känsla av ångest och rädsla 

varav en 33 årig kvinna återgav följande ”Heard:” -She is awake” saw silhouttes, 
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unable to open eyes, felt unbearable pain, paralyzes, helpless, in panic, tried to alert 

someone” (s. 134.). Även i Osterman och van der Kolk (1998) återgav en kvinna; 

”…felt the incision of her emergency Cesarean section along with a sensation of not 

being able to breathe… and believing she was dead” (s. 275). 

 

6.3.2 Panik 

När patienterna uppfattade awareness och då situationen innebar ångest, paralys, 

kvävnings känsla och smärtsensation beskrevs känslan av panik och kunde ge 

dödsångest (Payne, 1994.; Avidan et al., 2008.; Sebel et al., 2004.; Schwender et al., 

1998). Errando et al. (2008) hade totalt 22 patienter med i sin studie som påvisade 

awareness och utav de var det 11 patienter som kännt panik varav 2 upplevt en känsla 

av att de kommer dö. Samuelsson et al. (2007) presenterade rädsla i 25 fall varav panik 

upplevdes hos 20 av dessa. 30 patienter beskrev att de upplevde en akut emotionell 

reaktion och en 39 årig manlig patient återger; ”The mouth full with instruments. 

Suffocation feeling…”(s.29 a.a.) I Schwender et al. (1998) påvisades att 18 patienter 

upplevt panik och en 37 årig kvinna återgav ”Heard sounds and voices – Can we start 

with the operation now? Tried to alert someone, felt paralyzed, helpless, in panic!” (s. 

135). Payne (1994) återgav en 35 årig kvinnas berättelse som under en hysterorektomi 

upplevde awareness. Hon gavs en injektion och somnade, vaknade av att hon hörde 

olika alarm och upplevde en känsla av att kvävas samtidigt som hon förstod att hon inte 

kunde röra sig. Hon kände en panikkänsla och överväldigande rädsla att något gått fel 

och att hon skulle dö; "being in hell and not being able to run away." (s. 42), hon 

upplevde att hon höll på att kvävas och i samma stund kände hon hur magen slets upp 

och kände operatörens hand inut i henne; "The sensation that big hockes were inside her 

abdomen and pulling her apart. The pain was very seveare she could feel tears runing 

down her cheaks."  (s. 42). Kvinnan kunde också återberätta hur hon hört operatören 

kommentera att hennes urinblåsa var full och hur han klämde på den tills den tömt sig, 

vilket upplevdes otroligt genant från kvinnans sida (a.a.). Domino et al. (1999) fann av 

61 patientklagomål så var det 7 patienter som uppfattade awareness med svår panik. 

84% fick i relation till detta svår emotionell stress symtom varav 10% utvecklade 

PTSD. I Sebel et al. (2004) rapporterade att 36% upplevt stress, ångest vid awareness 

episoden, där en patient berättade; “I remember trying to talk to them and telling that I 

was awake.” “I woke up during surgery enough to know that I was in surgery and was 
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trying to figure out a way to tell them I was awake. I knew my arms were tied and my 

eyes were taped shut. PANIC!!” (s.835 a.a). 

 

6.3.3 Hjälplöshet 

I flera studier beskrev patienterna hur de upplevt sig hjälplösa och utlämnade då de 

under awarenessepisoden inte kunnat kommunicera eller förmedla sig på något sätt då 

de varit paralyserade eller uppfattat en slang i halsen  (Avidan et al, 2011.; Avidan et al, 

2008.;  Errando et al, 2008.;  Osterman et al, 2001.; Schwender et al, 1998). I Osterman 

et al. (2001) påvisades upplevelser av hjälplöshet, känsla av otrygghet, rädsla för 

smärta, smärta och paralys. Otrygghet och hjälplöshet var de mest förekommande och 

de som hade högst signifikant vid denna undesökning. Detta resulterade i en känsla av 

övergivenhet och svek från vårdpersonalen. ”Felt paralyzed, helpless, terror, trapped, 

burning and cutting pain, desperate to escape…” (s. 201). Flera deltagare i studien 

upplevde sig själva som ”the living dead” (s. 203). I Vulser et al. (2015) beskrev en 22 

årig manlig patient awareness med en känsla av att kvävas och oförmåga att röra sig 

vilket gav en djup känsla av hjälplöshet och stor emotionell stress. I Samuelsson et al. 

(2007) kunde 37 patienter av 46 förstå händelsen och 31 försökte kommunicera på ett 

eller annat vis förmedla något. Även i Schwender et al. (1998) påvisades att alla 45 

inkluderade patienter förstod att händelsen var verklig, varav 31 försökte förmedla sig 

till omgivningen. En 44 årig man återgav ”Heard voices, felt painful skin incision, 

paralysed, helpless, tried to alert someone.” (s. 135. a.a.). Payne (1994) återgav ett 

patientcase, där en 37 årig kvinna under ett kejasarsnitt upplevde awareness och kände 

smärta då ingreppet startade. Hon försökte stoppa det som skedde och upplevde att hon 

skrek och skrek, men ingen hörde henne; "felt that she was screaming and screaming 

but no one was paying attention...She know they were there because she could feel the 

heat from there bodies..tryed to open her eyes but couldn´t..." (s. 40, a.a.). 

 

6.3.4 Paralys 

Vid generell anestesi där awareness uppstod var oftast nervblockade inblandade och 

gjorde patienten oförmögen att röra sig,  paralys. Inträffade awareness vid ett sådant 

tillfälle och där patienten märkte att hen inte kunde förmedla sig på något vis infann sig 

ett hot mot existensen och kunde ge uttryck i känslor som i form av överväldigande 

känsla av ångest och panik samt oförmågan att förmedla sig, gjorde att patienten kände 

sig hjälplös. En vanlig upplevelse vid awareness var känslan av svaghet eller paralys 
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(Vulser et al., 2015.; Wang et al., 2011.; Kent et al., 2015.). I Kent et al. (2015) 

upplevde 75% smärta och paralys och i studien av Wang et al. (2011) var det totalt 

0,91% med definitiv awareness, av dessa upplevde 61,9% paralys. Dessa klagade över 

att de var oförmögna att röra sig och hade en fruktansvärd känsla relaterad till paralysen 

(a.a.). I Vulser et al. (2015) diskuterades patientfall där en 73 årig kvinna beskrev 

”…the inability to move and a feeling of timelessness, as id this condition would never 

change.” (s. 94). Att inte kunna undkomma upplevelsen ledde till att patienten gav upp; 

"I remember trying to cough, talk, open my eyes, and do anything to signal that I was 

awake. I was crying inside, but no one noticed my tears. The sensation and memory 

were similar to what I have read about people being buried alive." (s. 558, Spitellie et 

al. 2002). Att vara vaken med paralys beskrevs som en fruktansvärd känsla. Patienterna 

ville och försökte förmedla sig, vilket var av vanlig uppfattning vid paralys (Errando et 

al., 2008.; Kent et al., 2012.; Andrade, Wang & Pandit, 2014.; Xu et al., 2009.). Kent et 

al. (2012) visade i sitt resultat att 96% av patienterna med awareness som sövts under 

generell anestesi kände paralys. Xu, Wu och Yue (2002) hade 23 patienter i sin studie 

som uppfattade paralys under awareness episoden och försökte öppna sina ögon och 

förmedla sig till omgivningen; "Tried to move my hands but felt paralyzed, felt very 

painful, could neither talk, nor move."  (s. 877). Domino et al. (1999) fann att 61 

patientklagomål gällande awareness, så var det 12 patienter som uppfattade awareness 

med paralys. Andrade, Wang och Pandit (2014) kom i NAP5 rapporten 2014 fram till 

att 141 patienter med olika grader av awareness, varav 42% upplevde oförmåga till röra 

sig, 41% hade oförmåga till att kunna förmedla sig och 11% kände att de hade svårt att 

andas eller hade kvävningskänsla; "It was really horrible, I could hardly see them 

moving and talking around me, I was unable to talk and move, felt that my chest was 

too tight. I was very scared, I thought I will be paralysed and unable to move, it was 

really bad experience" (s. 162.). I Sebel et al. (2004) rapporterade 48% av patienter med 

awareness paralys (av totalt 25st patienter med awareness). En patient återgav; “During 

this surgery I became conscious. I was in total darkness; I was paralyzed. I felt as if I 

wanted to take a few breaths, but I couldn’t. It was a terrible experience. After a few 

minutes I lost consciousness.” (s.835 a.a). I Sandin et al. (2000) rapporterade 11 

patienter att de inte kunde röra sig under awareness episoden, en patient återgav; 

"Realised she was awake when she should not be. She tried to get attention, tried to talk 

and move but was unable". (s. 709). 
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7 Diskussion 
Syftet med den integrativa litteraturstudien var att belysa hur patienter uppfattade 

awareness vid generell anestesi. Resultatet presenteras i Figur 1: Resultatmatris, och 

blev följande; Kategori: Sinnesförnimmelser med fyra underkategorierna; Hörsel, Syn, 

Beröring och Smärta. Drömmar med två underkategorier; Behagliga och Obehagliga. 

Existens med fyra underkategorier; Ångest, Panik, Hjälplöshet och Paralys. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Studien valdes att genomföras som en integrativ litteraturstudie. Detta val gjordes för att 

i denna metod kunde kvantitativa och kvalitativa studier kombineras, vilket stöds av 

omvårdnadsforskare och genom att integrerar fynden från de olika metoderna till en 

helhet för att svara an till syftet (Polit & Beck, 2012. s.673). Ambition var på 

planeringsstadiet att studien skulle vara kvalitativ för att nå ett större djup och förståelse 

för patientens uppfattning kring awareness,  men få kvalitativa studier är gjorda på 

ämnet. Därför valdes den integrativa litteraturstudien eftersom det mesta material 

handlade om kvantitativa studier, men i studierna finns även patientberättelser i 

samband med olika intervjumanual. Styrkor med metodvalet var ett bredare material, 

flera infallsvinkar gällande forskningsproblemet samt studier från olika länder, de flesta 

västerländska vilket gör att resultatet har hög överförbarhet och generaliserbarheten 

ökar då en variation av metoder sammanställs (Whittemore & Knafl, 2005). Svagheter 

som vi upplevde var att metoden var ovan för oss och det var till en början svårt att 

förstå hur materialet skulle analyseras. Whittemore och Knafl (2005) anser en nackdel 

att använda kvantitativa metoder ett minskat djup i omvårdnadsforskningen. 

 

Då urvalet enligt metoden kunde innehålla både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

inkluderades 23st kvantitativa artiklar samt 7st kvalitativa artiklar relaterat till syftet för 

studien. Detta ses som en styrka, då det i de kvantitativa artiklarna återfanns bifynd i 

form av patientberättelser t.ex. citat och meningar där patienterna återgav upplevelser 

och uppfattningar kring awareness. Detta gjorde att bristen på kvalitativa studier har 

vägts upp av de bifynd som presenterats i de kvantitativa materialen. I materialet fanns 

ett stort antal deltagare och ett förhållandevis lågt bortfall vilket också borde ses som en 

styrka. En svaghet gällande urvalet var att fyra artiklar inkluderats, som fick låg poäng 

på kvalitetsgranskningen, men innehöll patientberättelser, citat och meningar som var 
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av värde för vår förståelse. I Ho (2001) diskuterades ett patintcase där patintens 

upplevelse kring awarenessepisoden framkom. I Spitellie et al. (2002) diskuterades 

bland annat de psykiska följdsjukdomarna efter awareness och en patient återgav sin 

skrämmande upplevelse av awareness som gav djup i den kvalitativa aspekten av vår 

studie. I Payne (1994) tas fem patientcase upp där patienterna återgav sin upplevelse 

och var därför viktigt, samt i Vulser et al. (2015) som tar upp ett patientcase där 

patienten också återgav sin awarenessupplevelser och gav djup åt den kvalitativa 

aspekten i den integrativa analysen. Då kravet från universitetet var ett minimun på 30 

vetenskapliga artiklar vid litteraturstudie bestämdes det att inte ha någon 

tidsbegränsning vad gäller artikelns utgivningsår som inklusionskriterier. Då artiklarna 

söktes som peer-rewied samt granskades enligt en kvalitetsgranskningsmall ses 

tillförlitligheten som styrkt.  

 

En svaghet i datainsamlingsmetoden var att all sökning gjordes utan att ta hjälp av 

någon kunnig, vilket kunde påverkat resultatet utfall. Styrkan i att finna likartade 

artiklar var att utföra sekundärsökning i funna artiklars referenslistor, som kunde 

uteblivit vid sökning i använda databaser. En svaghet kunde vara att artiklarnas titel var 

missvisande eller utlämnade det faktiska innehållet, vilket begränsar en fullständig 

täckning vid denna form av sökning. 13st artiklar återfanns vid databassökningar, samt 

17st vid sekundärsökningen. Engelska språket är inte vårt modersmål och kan ha haft 

inverkan både vid sökning och urval. Ett engelskt ord i svenska ordlexikon kan ha mer 

än en betydelse. I dessa fall gjordes en tolkning utifrån lexikon och textmassa av ordets 

innebörd. Detta kan ha påverkat resultaet genom tolkningsfel av orginalartiklarna 

resultat. Dessutom kan en del relevanta artiklar ha sorterats bort vid det första urvalet 

som gjordes på titlar p.g.a misstolkning vid översättning. Sökningar genomfördes med 

fulltext på grund av tidsaspekten, vilket kan ses som en svaghet, då artiklar av relevans 

kan ha missats. 

 

I analysen av studien relaterat till syfte följdes Whittemore och Knafl (2005), då de har 

en utförlig beskrivning av integrativ analysmetoden, vilket ses som en styrka för 

studien. Till en början fanns en viss svårighet att förstå hur de kvalitativa och 

kvantitativa artiklarna skulle integreras. Däremot tydliggjordes kategorierna och 

underkategorierna till resultatet relaterat till syftet. Vilket kan bero på att awareness är 

sällan förekommande samt att flera studier genererat ett likvärdigt resultat.  



  

25 

 

Reliabilitet och trovärdighet för resultatet anses vara relaterat till syftet och det som 

skulle undersökas anses framkommit. Användandet av koncept för att beskriva 

trovärdighet skiljer mellan kvantitativ och kvalitativ forskartradition. Long och Johnson 

(2000) menar att trovärdighet och validitet har samma betydelse oavsett forskartradtion.   

En integrativ studie ger en omfattande förståelse och ökat lärande om ämnet av 

forskningsfrågan, vilket ses som en styrka. Då olika metoder kombineras blir det också 

komplext och utmanande för författarna, vilket kan ses både som en styrka och svaghet 

(Whittemore & Knalf, 2005). Risken för bias är liten då författarna, som blivande 

anestesisjuksköterskor, endast flyktigt hört talas om awareness och har ingen klinisk 

erfarenhet av detta. Validitet anses uppnådd då studien innehåller ett stort antal 

deltagare i studierna, samt att artiklarna är kvalitetsgranskade. Det som minskar 

validiteten är de artiklar som utifrån vår kvalitetsgranskningsmall inte uppnådde kvalité, 

däremot fanns de i databassökning för peer-rewied artiklar. Resultatets överförbarhet 

ses som en viktigt kunskapskälla för anestesipersonal och för att medvetandegöra detta 

sällan förekommande tillstånd. Överförbarheten av resultatet anses uppnådd genom att 

sttudien innehåller ett brett urval, en väl beskriven analys samt ett väl beskrivit resultat 

återfinns (Polit & Hungler, 1999).  

  

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med den integrativa litteraturstudien var att belysa hur patienter uppfattar 

awareness vid generell anestesi. Efter att ha analyserat 30 vetenskapliga artiklar 

framkom 3 övergripande kategorier och som döptes till Sinnesförnimmelser, Drömmar 

och Existens. Det är väldigt få patienter som drabbas av awareness, men av de patienter 

som uppfattade awareness under generell anestesi blev psykiskt och fysiskt lidande i 

olika grad. 

 

Awereness är sällan förekommande och många gånger är det svårt att följa upp de 

patienter som drabbas. Detta kan bero på att awareness inte tas upp efter anestesin, att 

patienten faktiskt skäms, misstar awarenessepisoden för en mardröm eller att de inte vill 

belasta vårdpersonalen . En annan anledning att patienterna som upplever awareness 

ofta är mycket sjuka med hög mortalitet och i de fallen inte kan sövas för djupt pga. 

hemodynamisk påverkan. Leslie och Davidson (2010) beskriver  flera av de som 

drabbas av awareness är svårt sjuka och drabbade av just denna anledning, då deras 
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anestesi blir mer komplicerad och riskfylld, vilket leder till att många har en kort 

överlevnad postoperativt och per automatik inte kan följas upp. I det förebyggande 

arbetet mot awareness kan den perioperativa dialogen tillämpas. Genom kontinuitet 

skulle kanske redan i det första mötet mellan patient och anestesisjuksköterska 

uppdagas att denna patient är en riskpatient för awareness även om tidigare anamnes 

inte påvisar detta. Sker vårdandet i patientenperspektivet och genom patientens livsvärld 

kan anestesisjuksköterskan stödja och stärka patienten i de resurser hen har. Att lyssna 

till patientens berättelse och vårda utifrån dennes livsvärld och perspektiv på 

sjukdom/hälsa, är en avancerad vårdhandling som kräver stor lyhördhet och 

professionalism hos sjuksköterskan. Genom den perioperativa dialogen följs även 

patienten upp postoperativt och då kan de få  fall av awareness fångas upp och patienten 

kan erhålla adekvat psykiatrisk behandling. Den perioperativa dialogens utformning kan 

även eliminera det vårdlidande som patienten kan utsättas för genom att uppleva 

awareness. 

 

Hörselintryck var den vanligaste sinnesförnimmelse som framkom i resultatet. En 

anledning till det kan vara att det inte går att muskelrelaxera hörseln. Andra studier 

gjorda bekräftar vårt resultat. En reveiw gjord av Ghonheim, Block, Haffarnan och 

Mathews (2009) där 271 patientfall mellan 1950-2005 studerat. Studien inriktade sig på 

sensationer och komplikationer av awareness.  I den artikeln har 77 % av patienterna 

som haft awareness under generell anestesi hört instrument eller personalens prat, 38 % 

(Ghoneim et al, 2009). I en studie av Plourde et al (2006) framkom att under 

Propofolanestesi reagerade primära- och sekundära hörselcortex på hörselstimuli (a.a). 

Resultatet är viktig kunskap för anestesipersonalen att vara medveten om. I patienters 

berättelser beskrivs det hur de genom hörseln blivit kränkta av personalen genom 

diskussion kring patientens vikt eller utseende. Att medvetandegöra att patienten under 

narkos faktiskt kan höra är av vikt och att behandla patienten med respekt. Vårdandet 

sker genom patientens livsvärld och patientens integritet försvaras genom att vårdandet 

sker i patientperspektivet, oavsett personalens egna åsikter och värderingar. 

 

I en äldre studie Evans (1987), påpekades betydelsen av att ha upplevt smärta 

intraoperativt. Av totalt 21 patienter i studien var det 20 som känt smärta eller obehag. 

Utan tvekan spelar andra faktorer också en roll i utvecklingen av emotionella störningar 

efter en awareness episod, men både Evans (1987) och Moerman, Bonke och Oosting 
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(1993) studier kan tyda på att upplevelse av smärta är en differential viktig faktor 

mellan dem som gör och de som inte upplever obehagliga efterverkningar. 

I Moerman, Bonke och Oosting (1993) nämns det att hälften av patienterna I deras  

studie med efterföljder minndes smärta, men endast en av patienterna utan efterföljder  

gjorde också det. I Ghonheim et al. (2009) påvisades dock att smärta inte hade någon 

påverkan på efterföljderna vid awareness.  

 

Drömmar under sömn kan definieras som;  någon typ av kognitiv aktivitet under sömn, 

drömmar under anestesi definieras av Leslie och Skrzypek (2007) som; någon 

upplevelse (awareness exkluderat) som en patient kan minnas som en dröm och vilken 

hen tror inträffade mellan induktion av anestesin och det första ögonblicket av vakenhet 

postoperativt. Awareness definieras som postoperativa minnen av intraoperativa 

händelser (a.a).  Drömmar är en vanlig biverkan av anestesin (Hellwagner et al, 2003.; 

Bradner et al, 1997.; Oxorn et al., 1997). Leslie och Skrzypek (2007) indelar drömmar 

under anestesin i två typer. En är - "recovery" dreams som är vanligast och innebär att 

drömmandet sker under normal fysiologisk sömn postoperativt, den andra - "near-

awareness" drömmar som karakteriseras av att drömmar innehåller intraoperativa 

händelser, hörsel- eller sensoriska förnimmelser. Denna typ av dröm kopplas av studier 

gjorda på fenomenet ihop med för ytligt sövda patienter (a.a). I vårt resultat framkom att 

drömmar uppstod vid ytlig anestesi,  Leslie et al. (2007) som hade som hypotes att 

drömmar uppstod vid för ytlig anestesi. De studerar i detalj relationen mellan 

anestesidjup och drömmar. Det framkom att drömmar inte var relaterat till för ytlig 

anestesi, utan drömmar uppstod även vid djup anestesi enligt BISmätning. I studien 

drömde 22%, vilket överensstämmer med tidigare studier (Leslie et al. 2007.; 

Hellwagner et al., 2003). Drömmarna var ofta meningsfulla och inte underligt för 

patienten, oftast behagliga men i vissa fall obehagliga, precis som visas i vårt 

litteraturgranskning (Leslie et al., 2007). Propofolanestesi har i studier associerats med 

drömmar vilket i sig kan bero på att patienten vaknar snabbare och minns på så vis 

drömmarna (Hellwagner et al., 2003.; Bradner et al., 1997).  Precis som framkom i vårt 

resultat drömmer kvinnor med normalt BMI samt ASA1 oftare än män, vilket beror på 

att kvinnor har större benägenhet att minnas drömmar samt återhämtar sig ifrån 

anestesin fortare (Schredl, 2002.; Leslie et al., 2005). Drömmar kan ibland vara 

stressande för patienten och minska på så vis tillfredsställelsen av vården och påverka 
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den postoperativa vården genom att patienten tror att de varit inadekvat sövda och blivit 

utsatta för awareness vilket ger ett onödigt vårdlidande för patienten. 

 

Awareness kan innebära stor negativa konsekvenser för patienten, så som psykiskt 

lidande med påverkan av vardagen i form av rädsla, ångest och oro, som kan leda till 

posttraumatiska stressyndrom. I reveiw av Ghoneim et al. (2009) tas de negativa 

känsloupplevelserna upp. Det framkommer att om patienten under awareness episoden 

upplevt oförmåga att röra sig, känslor av hjälplöshet, ångest, panik, dödsångest samt 

känslor av katastrof var det stor risk för psykiatriska följdsjukdomar, i värsta fall PTSD. 

Däremot framkom att hörselförnimmelser och smärta var inte relaterade med PTSD, 

vilket  även framkom i studien av Guerra (1980). Sömnsvårigheter var vanligt, 19%, 

mardrömmar 21%. 20% av patienterna kände rädsla och minskat förtroende inför 

framtida operationer och dagligt ångest upplevdes av 17%. Symtom relaterade till 

PTSD beskrevs först av Meyer och Blacher (1961), i Ghoneim et al. (2009) framkom att 

22% av patienterna uppvisade dessa symtom. Leslie et al. (2010) påvisar genom 

uppföljnings intervjuer i sin studie att 5 år efter inträffad awareness episod hade 71%, i 

den ena gruppen och 12% i den andra gruppen PTSD. Leslie et al. (2005), samt 

Ghoneim et al. (2009), tar även upp vikten av att arbeta preventivt mot awareness. Då 

Leslie et al. (2005) påvisade att 7 av 8 patienter med PTSD rapporterade att deras 

symptom framkom 3 veckor efter operation, så oavsett tidigare postoperativt 

psykiatriskt status efter att ha rapporterat awareness borde på något vis följas upp.  

 

I Ghoneim et al. (2009) framstod två riskfaktorer för awareness. Den första handlar om 

för lätt anestesi och den andra om patienten har haft awareness vid tidigare operationer. 

I Bergman, Kluger och Short (2002) visade studien att det största problemet orsakande 

awareness var läkemedelsrelaterat och de flesta av fel inblandade byten av sprutor när 

två läkemedel utarbetades i en spruta av samma storlek (a.a). Vad gäller hjärtsjuka samt 

gravida finns de överrepresenterad vid awareness pga. att i de fallen är anestesin lättare 

och risken för awareness större. Det framkom också att kvinnor upplever awareness mer 

än män. Kvinnor vaknar snabbare ur anestesin och en trolig anledning är mindre 

känsliga för anestesins påverkan på hjärnan (Ghoneim et al, 2009.; Buchanan et al., 

2006.; Gan et al., 1999.; Hoymork & Reader, 2005). I studier av b la Ghoneim (2007) 

och Guerra (1986) diskuteras att obesa patienter löper större risk för awareness pga 

större mängs fett, mer svårintuberade etc. I Ghoneim et al. (2009) bekräftas inte det 
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(a.a). Att upprätthålla rutiner för kontroll av anestesiapparater, kontrollistor för 

anestesiprocedurer, mäta endtidal koncentration av narkosgas, alarm bör finnas som 

berättar när gasen håller på att ta slut. Användandet av BIS kan reducera incidensen av 

awareness (Ghoneim, 2001). I studien av Bergman, Kluger och Short (2002) som 

genomfört en reveiw av 81 patientfall framkom att vid användandet av BIS kunde 

awareness förebyggas i 42 fall av 81. 

 

Slutsats 

Genom att medvetandegöra awareness i det postoperativa samtalet, genom den 

perioperativa dialogen, kan patienten vid framtida symtom av awareness förstå 

innebörden av de symtom som möjligen kan framträda långt senare, samt känna 

trygghet i att ha upprättat en vårdande relation till anestesisjuksköterskan. Att erhålla 

mer kunskap kring awareness som nybliven anestesisjuksköterska är av vikt och kunna 

vägleda patienten till rätt vård vid awarenesssymtom och på så sätt förhindra de 

långvariga psykiatriska sjukdomar och det vårdlidande det innebär för patienten.  

 

Genom att få ökad kunskap kring hur patienten uppfattar awareness och öka 

medvetenheten hos anestesisjuksköterskan under anestesin, finns det möjlighet att 

minska vårdlidandet ur två aspekter, dels genom att bättre bemöta patienten samt att få 

kunskap kring riskfaktorer för awareness och för att kunna förebygga uppkomsten av 

awareness. 

 

Klinisk implikation 

Som vår slutsats beskriver så ser vi att den kliniska implikationen av vårt resultat som 

sammanställer hur patienten uppfattar awareness är viktig kunskap att medvetendegöra 

för anestesisjuksköterskan i sitt dagliga arbete vid sövning av patienter. 
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      Explicit recall   58   9   

Cinahl *   
   

20160116   Generalanaesthe
sia    

175      

      AND         
      Awareness   102   1   

Pubmed*   20150912   Awareness         
      AND         
      Nurseanesthetic  36   0   

SwePub*   20150912   Awareness           
      +Anesthesia  

nurse   
0   0   

Cinahl*   20150912   Awareness          
      AND         
      Perioperative         
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      AND         
      Nurse   25   0   

Cinahl*   20150912   Awareness          
      AND         
      Perioperative         
      AND         
      Nurse 

anesthetic   
      

      AND         
      Experience   0   0   

Pubmed*   20150913   Experience         
      AND         
      Nurse          
      AND         
      Awareness 

under 
anesthesia   

3   0   

Pubmed*   20150913   Experience         
      AND         
      Awareness 

under 
anesthesia   

41   1   

Pubmed*   20150913   Nurses 
experience    

      

      AND         
      Awareness 

under surgery   
3   0   

Pubmed*   20150913   Nurses          
      AND         
      Awareness 

under surgery   
14   0   

Pubmed*   20150913   Nurses         
      AND         
      Awareness 

under 
anesthesia   

7   0   

Artiklarna är avgränsade enligt följande;   
*Fulltext, Peer reviewed, engelska.   
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Bilaga B – Inkluderade artiklar 
Författare  Schwender, D., Kunze-Kronawitter, H., Dietrich, H., Klasing, S.,  Forst, H. Madler, C.  
Land / År  Tyskland /1998  
Titel  Conscious awareness during general anaesthesia: patients´perceptions, emotions, cognition and reactions. British Journal of 

Anaesthesia, 80:133-139  

Syfte  Undersöka, jämföra och bedöma upplevelsen av Awareness mellan två grupper och inom grupperna.  

Urval /   
Datainsamlingsmetod  

45patienter n=21 n=24  
Retrospektiv, deskriptiv med kvalitativ ansats.   

Genomförande/Analys
  

Strukturerade intervjuer med standardiserar formulär på patienter som erfarit awareness under operation med generell anestesi.  

Resultat  Data visade  av en stor del upplevde sinnesintryck, särskilt hörselintryck, förståelse och återkallande av samtal under intraoperativ 
Awareness. Resultaten illustrerar behovet av narkos och operationssalen personal får en ökad medvetenhet att awareness kan 
förekomma under generell anestesi  

Kvalitet  Grad 2  

 
Författare  Ho, A.M.   
Land / År  Kina/2001  
Titel  Awareness and recall during emergence from general anaesthesia. European Journal of Anaesthesiology,18: 623-625.  
Syfte  Ett patientcase presenteras i vilket minne av Awareness under anestesi resulterade i allvarliga psykologiska följder.  
Urval /   
Datainsamlingsmetod  

Patientcase   
Kvalitativ  

Genomförande/Analys
  

Narrativ  

Resultat  Kommunikation med patienter bör inledas nästan omedelbart efter anestesi har avslutats och bör ha förhindrat denna olyckliga 
händelse  

Kvalitet  Lägre än Grad 3, 18poäng men tillför information till vår studie.  
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Författare  Kent, C.D., Posner, K.L., Mashour, G.A., Mincer, S.L., Bruchas, R.R., Harvey, A.E., Domino, K.B.   
Land / År  USA/2015  
Titel  Patients perspectives on intraoperative awareness with explicit recall: report from a North American anaesthesia awareness registry. 

British Journal of Anaesthesia, 114-121  
Syfte  Utvärdera oavsiktlig Awareness från patientens perspektiv med tonvikt på deras upplevelser och vilka förväntningar de har på 

sjukvården.  
Urval /   
Datainsamlingsmetod  

 68patienter son själv rapporterar awareness till Anesthesia Awareness Registry of the ASA.  
Kvantitativ/Kvalitativ  

Genomförande/Analys
  

Strukturerade intervjuer, kopior av journaler samt enkäter.  

Resultat  75procent av patienterna var missnöjda med hur deras behov hanterades av vårdgivare . Problem som patienter upplevde var brist på 
oro, brist på en ursäkt, och inga hänvisningar till uppföljnings rådgivning. Patienterna uttryckte att de ville ha en försäkran av sina 
erfarenheter, förklaringar, och en ökad diskussion och uppföljning. Awareness har allvarliga effekter på vissa patienter och mer 
systematiska åtgärder och uppföljning behövs.  

Kvalitet  Grad 3  
 

Författare  Avidan, M. S., Zhang, L., Burnside, B. A., Finkel, K. J., Searleman, A.C., Selvidge, J. A., Saager, L., Turner, M.S., Rao, S.,  Bottros, 
M., Hantler, C., Jacobsohn, E., & Evers, A. S.  

Land / År  USA/2008  
Titel  Anesthesia Awareness and the Bispectral Index. The New England Journal of Medicine, 358(11), 1097-108.  
Syfte  Att jämföra om användandet av BISmätning kontra mätning av end-tidal gaskoncentration (ETAG) är en bättre metod för att minska 

förekomsten av awareness hos högriskpatienter.  
Urval /   
Datainsamlingsmetod  

967 BIS-grupp 974 ETAG-grupp   
Patienter 18 år och äldre i generell anestesi med en eller flera riskfaktorer för awareness.   
Prospektiv, randomiserad.  

Genomförande/Analys
  

 Postoperativ intervju inom 24 timmar samt uppföljning efter 1-3 dygn samt 30 dagar.   
BIS-protokoll, ETAG-protokoll.  
 Chi 2 test. Fishers exact test.  t-test. MannWhitney test. P-värde <0,05 betraktas som statistiskt signifikant   

Resultat  Ingen signifikant skillnad i förekomst av awareness mellan de två kontrollgrupperna. Totalt rapporteras två fall med förekomst av 
definitiv awareness i respektive grupp.   

Kvalitet  Grad1  
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Författare  Xu, L., Wu, A.S.,  Yue, Y.    
Land / År  Kina/2009  
Titel  The incidence of intra-operative awareness in China: a multicenter observational study. The Acta Anaesthesiologica Scandinavia 

Foundation, 53, 873-882.  
Syfte  Att undersöka skillnaden av förekomst av awareness i Kina kontra västvärlden samt undersöka möjlig orsak.  
Urval /   
Datainsamlingsmetod  

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.  

Genomförande/Analys  Prospektiv, multicenter, ickerandomiserad deskriptiv kohortstudie  
SPSS 16,0. x2 test, t-test. P-värde <0,10 betraktas som statistiskt signifikant.  

Resultat  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.   

Kvalitet  Grad2  
 
 
 
 
 
Författare  Osterman, J.E & van der Kolk, B.A.   
Land / År  USA/1998  
Titel  Awareness during anesthesia and posttraumatic stress disorder. General Hospital Psychiatry, 20:274-281.  
Syfte  Kunskap kring  psykologiska effekter och psykiatrisk efterverkningar av awareness.  
Urval /   
Datainsamlingsmetod  

5 patientcase  
Datasökningar, artiklar samt böcker.  

Genomförande/Analys  Kvalitativ sammanställning  
Resultat  Fördelarna med lätt anestesi måste  balanseras mot risken för awarenessinduced PTSD.  
Kvalitet  Grad 3  
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Författare  Vulsner, H., Airagnes, M.D., Lahlou-Laforet, K., Galliot, A.M., Limosin, F., Cholley, B., Lemogne, C., Consoli, S.M.  
Land / År  Frankrike/2014  
Titel  Psychiatric consequences of intraoperative awareness: short review and case series. General Hospital Psychiatry, 37,94-95  
Syfte  Trots att Awareness förekommer relativt sällan är  medvetenhet kring Awareness betydelsefull på grund av frekventa negativa 

psykiatriska följdsjukdomar.  
Urval /   
Datainsamlingsmetod  

Rapporter av tre patienter som remitterats till en   
konsultation med psykiater   
efter att ha utvecklat psykiatriska följdtillstånd efter   
awareness.   
  
Kvalitativ.  

Genomförande/Analys  Narrativ   
Resultat  Viktigt att  tidigt upptäcka förekomst av Awareness samt ge vård till de som drabbats.  
Kvalitet  Lägre än Grad 3.   

16poäng. Inkluderas då den innehåller patienters uppfattning av awareness.  
 
 
Författare  Ekman, A., Lindholm, M. L., Lennmarken, C., & Sandin, R.    
Land / År  Sverige/2004  
Titel  Reduction in the incidence of awareness using BIS monitoring. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 48(1), 20-26.  
Syfte  Att undersöka om BISmätning kan minska risken för awareness.   
Urval /   
Datainsamlingsmetod  

5057 (112) Patienter 16 år och äldre i generell anestesi.   
Prospektiv, randomiserad.   

Genomförande/Analys  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.  

Resultat  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.  

Kvalitet  Grad 2  
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Författare  Wang E., Ye, Z., Pan, Y., Song, Z., Huang, C., Luo H., Guo Q.    
Land / År  Kina/2011  
Titel  Incidence and risk factors of intraoperative awareness during general anesthesia. Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban, 36(7), 

671-675.  
Syfte  Att undersöka förekomst och riskfaktorer av awareness under generell anestesi  
Urval /   
Datainsamlingsmetod  

2300 patienter  
Patienter 18 år och äldre utan psykiatrisk åkomma som genomgått kirurgiskt ingrepp under generell anestesi.  
  
Prospektiv studie  

Genomförande/Analys  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.   

Resultat  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.  

Kvalitet  Grad 2  
 
Författare  Russel, I.F & Wang,M.   
Land / År  England/1997  
Titel  Absence of memory for intraoperative information during surgery under adequatte general anaesthesia. British Journal of 

Anaesthesia, 78:3-9  
Syfte  Att utröna om patienten under generell anestesi kan emottaga kommando som de minns då de vaknar upp.  
Urval /   
Datainsamlingsmetod  

 n=34, n=34.  
Single-blind sequential block design.  

Genomförande/Analys  Två grupper av kvinnor som hörde olika inspelningar, antingen kommandon och information eller Radio.  
t test, Chi-square test, signal detection test  

Resultat  Fyra kvinnor (två radio statisk, två kommando) hade otvetydiga bevis på uttrycklig återkallelse för en period nära början eller 
slutet av förfarandet. Vid lätt generell anestesi med lustgas, Halotan samt muskelrelaxantia fanns ingen explicit eller implicit recall 
av den information som presenterats under narkosen.  

Kvalitet  Grad 2  
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Författare  Spitellie, P.,  Holmes, M.A., Domino, K.B.  
Land/År  USA/2002  
Titel  Awareness during anesthesia. Anesthesiol Clin North America,20 (3), 555-570.  
Syfte  Ökad kunskap kring incidens, etiologi, psykiska efterverkningar, rättsliga efterverkningar och framtida förebyggande av 

awareness.  
Urval/  
Datainsamlingsmetod  

Patientcase   

Genomförande/Analys  Kvalitativa / Kvantitativ  
Resultat  Awareness har en incidens på 0,10- 0,20% och de vanligaste orsakerna är lätt anestesi, inte tillgodosett anestesibehovet eller 

tekninska problem. Awareness är en skrämmande upplevelse och kan resultera i PSTD. Det finns ingen fullgod monitorering för 
att kontrollera vakenhet.  

Kvalitet  14 poäng  denna artikel innefattar kunskap kring Awareness där tidigare forskning tas upp och diskuteras. Inkluderas då den 
innehåller patienters uppfattning av awareness.   

 
 
Författare  Payne, J   
Land / År  England/1994  
Titel  Awareness and its medicolegal implications. British Journal of Anaesthesia,  73,38-45.  
Syfte  Kunskap kring Awareness och dess effekter  
Urval /   
Datainsamlingsmetod  

Patientcase 5st   
Kvalitativ  

Genomförande/Analys  Narrativa.  
Resultat  Problemen kring PTSD till följd av Awareness är inte lättlösta, det åligger iställer anestesiologerna att tillse att deras patienter är 

ordentligt sövda.  
Kvalitet  0 poäng pga denna artikel innefattar kunskap kring Awareness där tidigare forskning tas upp och diskuteras. Inkluderas då den 

innehåller patienters uppfattning av awareness.  
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Författare  Lennmarken, C., Bildfors, K., Enlund, G., Samuelsson, P., Sandin, R.  
Land / År  Sverige/2002  
Titel  Victims of awareness. Acta Anaesthesiologi Scandinavica, 46,229-231.  
Syfte  Utforska risken för att utveckla psykisk sviter efter awareness, och den genomsnittliga svårighetsgraden och varaktigheten av 

symptomen.  
Urval /   
Datainsamlingsmetod  

Nio patienter bland 18 konsekutiva, prospektivt identifierade fall av intraoperativ awareness med recall kunde hittas efter ungefär 
två år och enades om att en intervju om eventuella kvarstående problem.  

Genomförande/Analys  Intervju  
Resultat  Fyra av de nio intervjuade patienterna fortfarande gravt handikappade på grund av psykiatriska / psykologiska följder. Alla dessa 

patienter hade upplevt ångest under perioden av awareness, men bara en hade klagat över smärta. Ytterligare tre patienter hade 
mindre allvarliga, övergående psykiska symtom, även om de kunde klara av dessa i det dagliga livet. Två patienter förnekade 
någon följdtillstånd från deras medvetenhet episod.  

Kvalitet  Grad 2  
 
Författare  Wennervirta, J., Ranta, O.V., Hynynen, M.  
Land / År  Finland/2002  
Titel  Awareness and recall in outpatient anesthesia. Ambulatory Anesthesia, 95,  72-7.  
Syfte  Att beskriva om det finns skillnader i frekvens av awareness under generell anestesi hos patienter som genomgår elektiv kirurgi i   

jämförelse med patienter som opereras akut.  
Urval /   
Datainsamlingsmetod  

3843 (2343 akut, 1500 elektiv)  
Patienter 15 år och äldre som genomgått kirurgi i generell anestesi. Hjärt-, transplantations- och neurokirurgi ej inkluderat  
Prospektiv, tvärsnittsstudie.   

Genomförande/Analys  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  

Resultat  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.  

Kvalitet  Grad 2  
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Författare  Samuelsson, P., Brudin, L., Sandin, R.H.  
Land / År  Sverige/2007  
Titel  Late psychological symptoms after awareness among consecutively included surgical patients. Anesthesiology, 106, 26-32.  
Syfte  Att bedöma förekomsten och allmänna svårighetsgraden av omedelbara och fördröjda problem på grund av awareness.  
Urval /   
Datainsamlingsmetod  

Cohort av 2,681 patienter planeras genomgå narkos, 98 ansåg sig har varit medvetna under föregående operation.    

Genomförande/Analys  Intervju per telefon, och journaler kontrollerades i osäkra fall. Intervjun följde ett strukturerad protokoll.  
Tre medarbetare med erfarenhet av studier av awareness gjorde en oberoende bedömning intervjuerna för awareness-  
klassificering. Klassificeringsbeslutet var enhälligt alla fall utom tre. I dessa tre fall, en 2-1 majoritet ansågs vara awareness efter 
diskussion. Resultatet, åtgärder för parametrarna var antingen ja eller nej svar, med undantag för tre. De tre parametrarna som 
mäter akuta känslor, de sju mätning sent psykologiska symptom och smärtparameter var också semi kvantifierade: 0: ingen, 1: lätt 
till måttlig, och 2: svår. Detta ger en maximal total svårighetsgrad av 6 för akuta känslor och 14 för sena psykologiska symptom. 
Akuta känslor och sena psykologiska symptom var också klassificeras som ingen (totalpoäng- 0) och ja (totalpoäng- 1-14). På 
grund av de små siffrorna, logistisk regression ansågs inte lämpligt. Fishers exakta test (Två-tailed) användes på parametrar som 
betraktas som intressanta i förväg, nämligen sex, relaxant anestesi, smärta under kirurgi, akuta känslor under medvetenheten 
episoden, och sena psykologiska symtom.  

Resultat  I den slutliga analysen ingår 46 patienter. Tjugo (43%) hade upplevt smärta, och 30 (65%) som beskrivs akuta   
emotionella reaktioner under awareness episod. Femton (33%) patienter hade upplevt sena psykologiska symptom efteråt. I sex av 
dessa fall symptomen varade mer än 2 månader, och en patient hade diagnosen posttraumatiskt stressyndrom.   
Akuta känslomässiga reaktioner var signifikant relaterade till sena psykiska symtom (P <0,05)  

Kvalitet  Grad 1  
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Författare  Pandit, J.J & Cook, T.M.  
Land / År  England/2014  
Titel  Accidental Awareness during General Anaesthesia in the United Kingdom and Ireland. NAP5 5th National Audit Project of  The 

Royal College of Anaesthetists and the Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland.  
Syfte  Denna studie är kulmen på nästan fyra års arbete av ett stort antal tvärvetenskapliga bidragsgivare inklusive specialiserade 

anestesiologer, psykologer, patienter och medicinsk juridiska experter. En studie som erkänner allvaret oavsiktlig awarenessunder 
narkos, ger viktiga nyauppgifter om dess frekvens, som syftar till att förstå varför det sker, och informera   
yrke bidra till att ytterligare minska dess förekomst.  

Urval /   
Datainsamlingsmetod  

400 kontakter från personer som vill anmäla fall av AAGA. Efter  uteslutningar 300 rapporter granskades i sin helhet: dessa ingår 
141 . 

Genomförande/Analys  NAP5 studien är den största någonsin studie av awareness i världen. Vi tror dess slutsatser är robusta som ett resultat av sin 
storlek. Data från varje offentligt sjukhus i Storbritannien och Irland och omfattar detaljerad prospektivt förvärvade rapporter och 
tvärvetenskapliga strukturerad analys av deras innehåll och teman. Först och främst, är NAP5 en rapport för patienter eftersom det 
är helt baserad på patienternas rapporter om deras�upplevelser.  
 
Vissa / troliga eller Möjliga orsaker till AGA; 17 fall av vaken förlamning på grund av fel i anestesiadministreringen; 7 fall AAGA 
i ICU och 32 rapporter om AAGA efter sedering. Den 141 Vissa / sannolika och möjliga rapporter låg till grund för vår mest 
djupgående analys. Andra kategorier analyserades separat.   

Resultat  Den uppskattade incidensen av patientrapporter av  Awareness var 1: 19.000.   
Två högrisk kirurgiska specialiteter var cardiothoracic anestesi (1: 8600) och kejsarsnitt (~ 1: 670).    
Det fanns ett brett utbud av patientens upplevelser från det triviala till något som liknar en känsla av tortyr och ett brett spektrum 
av psykologiska konsekvenser. Från ingen till livsförändrande. 

Kvalitet  Grad 1  
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Författare  Kent, C.D., Mashour, G.A., Metzger, N.A., Posner, K.L., Domino, K.B.  
Land / År  England/2012  
Titel  Psychological impact of unexpected recall of events occuring during surgery performed under sedation, regional anaesthesia, and 

general anaesthesia: data from the Anaesthesia. Awareness Registry.British Journal of Anaesthesia, 1-7.  
Syfte  Studie undersökte den psykologiska följden av oväntad explicit recall av händelser under GA / RA som rapporterades till 

Anesthesia Awareness Registry  
Urval /   
Datainsamlingsmetod  

Inklusionskriterier var en patientrapporterad awareness erfarenhet 1990 eller senare och tillgång till journaler.Ålder över 13år, 
engelsktalande.  

Genomförande/Analys  Strukturerade intervjuer med följdfrågor och egen berättelse kring upplevelsen.  
Chi 2 test, Z-test för proportioner, t test 0,05 för statisktisk signifikance, Fisher´s exakt test. För att testa skillnaden i psykologiska 
följder efter awrenessepisoden vad gäller fem typer av psykologiska följdsjukdomar används P-värde 0,01. All statistisk analys 
utfördes med IBM SPSS Statistics 18.0.3 för Windows.  

Resultat  Bland de patienter som uppfyllde kriterierna för inkludering, journalsystem översyn identifierat 27 sedering / RA och 50 GA fall. 
De flesta patienterna upplevde ångest (78% av sedering / RA vs 94% av GA). Ungefär 40% av patienter med sedering / RA hade 
ihållande psykologiska följdtillstånd , liknande GA patienter.   
Vissa sedering / RA-patienter rapporterade en negativ inverkan på deras arbetsprestation (15%), familjerelationer (11%), och 
vänskap (11%), och 15% rapporterade att diagnostiseras med PTSDPatienter som själv rapporteras till registret med oväntade 
explicit recall av händelser under sedering / RA upplevde ångest och ihållande psykologiska följd jämförbara med dem som hade 
rapporterat awareness under GA.Ytterligare studier är motiverat att avgöra om patienter rapporterar ångest med explicit recall efter 
sedering / RA kräver psykiatrisk uppföljning.  �  

Kvalitet  Grad 1  
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Författare  Osterman, J.E., Hopper, J., Heran, W.J., Keane, T.M., Van der Kolk, B.A.    
Land / År  2001  
Titel  Awareness under anesthesia and the development of posttraumatic stress disorder. General Hospital Psychiatry, 23,198-204.  
Syfte  Undersöka förekomsten av PTSD  hos patienter som tidigare upplevt Awareness.  
Urval /   
Datainsamlingsmetod  

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.  
Retrospektiv fallkohortstudie  

Genomförande/Analys  Intervjuer samt ett standardiserat frågeformulär som är baserat på en Likert skala 0-4 som utvärderar patientens upplevelse såsom 
fysiskt tillstånd, känslor och tankar. T-test och Chisquare test. P-värde < 0,05 betraktas som statistiskt sigifikant.    

Resultat  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. Att utsättas för Awareness under generell anestesi är en traumatisk upplevelse som kan resultera i PTSD.  

Kvalitet  Grad 2  
 
Författare  Sebel, P.S., Bowdle, A.T., Ghonrom, M.M., Rampil, I.J., Padilla, R.E., Gan, T.J., Domino, K.B.  
Land / År  USA/2004  
Titel  The incidence of Awareness During Anesthesia: A multicenter United States Study. Economics, Education, and Health systems 

research, 99,833-839.  
Syfte  Att undersöka förekomsten av awareness under generell anestsi i USA samt att se vid vilka BIS-värden som awareness uppstår.  
Urval /   
Datainsamlingsmetod  

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 vårdats på intensivvårdsavdelning postoperativt.  
  
Prospektiv, ickerandomiserad deskriptiv kohortstudie  

Genomförande/Analys  Deskriptiv statistik. Fishers exact test eller x2 test. SPSS. Pvärde < 0,05 betraktas som statistiskt signifikant.   
Resultat  Av 19575 patienter hade 0,13 % upplevt definitiv awareness, 0,23 möjlig awareness. Detta stämmer överrens 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 endotrachealtuben. Ingen signifikant skillnad på BIS-mätningarna.  

Kvalitet  Grad 1  
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Författare  Szostakiewicz, K.M., Tomaszewski, D., Rybicki, Z., Rychlik, A.   
Land / År  Polen/2014  
Titel  Intraoperative awareness during general anaesthesia: results of an observational study. Anaesthesiology  Intensive Therapy, 46(1), 

23-28.  
Syfte  Undersöka incidensen av awareness hos patienter som genomgår generell anestesi.  
Urval /   
Datainsamlingsmetod  

263 varav 199 inkluderades.73 män, 126kvinnor. Medelålder 46år  
Inkluderade patienter (i åldern> 16 år, utan neuropsykologiska störningar hindrar dem från att svara på enkäten) som var planerad 
för kirurgiska ingrepp på militära Medical Institute i Warszawa enligt narkos i departementen allmän kirurgi, gynekologi, 
neurokirurgi , traumatologi, ortopedi och halssjukdomar. Observationsenkätbaserad studie utfördes under en period av 8 månader. 
Anestesi djup övervakades kliniskt med hjälp av mätningar av end-tidal koncentration av gasanestesimedel . Efter anestesi, står 
patienter om möjligt intraoperativ awareness analyserades . Awareness definierades som minns händelser bekräftas eller har en 
hög sannolikhet att inträffa i intraoperativ period.  

Genomförande/Analys  Förekomsten av intraoperativ awareness bedömdes med hjälp av Brice frågeformulär , som modifierats för studien.  
Statistisk analys utfördes med användning av R programvara, . Fördelning av uppgifter om intervallskala var  
analyseras med hjälp av Shapiro-Wilk testet.  

Resultat  Data från 199 patienter analyserades . Ingen av dem upplevde awareness under narkos  
(Kategori A). Möjlig intraoperativ awareness observerades hos en patient (0,5%) (kategori B), och 17 patienter  
(8,5%) upplevde intraoperativ drömmar.  
  
Förekomsten av intraoperativ awareness i studie var låg. Intraoperativ övervakning inklusive  
klinisk analys av bedövade patienten samt mätning av sluttidvatten koncentration av flyktig bedövningsmedel  
medlet verkar vara tillräcklig för förebyggande av episoder av medvetenhet under allmän anestesi.  

Kvalitet  Grad 2  
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Författare  Errando, C.L., Sigl, J.C., Robles, M., Calabuig, E., Higueras, R., Del Rosario, E., Lópes, D., Peiró, C.M., Soriano, J.L., Chaves, S., 

Gil, F., Garcia-Agudo, R.  
Land / År  Spanien/2008  
Titel  Awareness with recall during general anaesthesia: A prospective observational evaluation of 4001 patient. British Journal of 

Anaesthesia, 101,178-85.  
Syfte  Att utvärdera förekomsten och egenskaper AWR awareness with recall, hos patienter som genomgår narkos,I en oselekterad 

population I ett sjukhus I Spanien.  
Urval /   
Datainsamlingsmetod  

I studien ingick 4001 patienter   
Prospektiv observations- undersökning av AWR hos patienter som genomgår narkos.   

Genomförande/Analys  Strukturerade intervjuer genomfördes i postanesthesia vårdenhet på postoperativ dag 7 och dag 30.   
Patientkarakteristi, perioperativ och narkosrelaterade faktorer undersöktes. Patienterna klassificerades som inte vaken under 
operationen, AWR, AWR-möjligt, AWR-inte kunde utvärderas. Den upplevda kvaliteten på awarenessepisoden med intraoperativ 
drömmar, och följdsjukdomar undersöktes. Anestesi har granskats för att söka efter data som kan förklara awareness.  

Resultat  Förekomst av AWR var 1,0% (39/3921 patienter). Om hög risk för AWR patienter exkluderades var incidensen 0,8%. Efter 
intervjun på den sjunde dagen, förnekade sex patienter som har varit medveten under anestesi; därmed förekomsten av AWR i 
elektiv kirurgi var 0,6%. Faktorer som är förknippade med AWR var: förekomst anestesi med 1,1% TIVA-propofol vs 0,59% 
balanserad anestesi vs 5,0% O2 / N2O-baserade anestesi vs 0,9% andra anestesi tekniker (främst propofol-piller för korta 
förfaranden), P = 0,008; ålder (AWR 42,3 år gamla vs 50,6 år gammal, P = 0,041), avsaknad av i.v. bensodiazepin 
premedicinering (P = 0,001), kejsarsnitt (C-avsnitt) (P = 0,019), och kirurgi utförs på natten (P = 0,013). Mer än 50% av 
patienterna rapporterade intraoperativ drömmer i början intervjun, främst trevliga. Påverkbara mänskliga faktorer detekterades från 
anestesi register över de flesta patienter. Subjektiva hörsel uppfattningar rådde, tillsammans med att försöka flytta eller 
kommunicera och röra eller smärtupplevelse.  
En relativt hög förekomst av AWR och drömmar under allmän anestesi hittades. Tekniker utan halogenerade läkemedel visade fler 
patienter. Användningen av bensodiazepinpremedicinering var associerad med en lägre förekomst av AWR. Ålder, C-sektionen 
med narkos och operation som utförts på natten är riskfaktorer.  
  

Kvalitet  Grad 2  
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Författare  Enlund, M & Hassan, M.G.    
Land / År  Sverige/2002  
Titel  Intraoperative awareness: detected by the structured Brice interview? Acta Anaesthesiol Scand, 46,345–349.  
Syfte  Att utvärdera vår standard-anestesiteknik avseende Awareness.  
Urval /   
Datainsamlingsmetod  

5053 var intervjuade 2722män/2331 kvinnor medelålder 42,9år.  
Som en del av ett kvalitetssäkringsprogram för alla patienter som utsatts för narkos rutinmässigt utsätts för en Brice intervju.   
Brice intervjun användes prospektivt i 5216 patienter som fick en propofol / opioid bedövningsmedel .  
Neuromuskulära block användes endast för kirurgiska behov, inte rutinmässigt, I 7,1% av fallen.  

Genomförande/Analys  Alla patienter intervjuades om ansvarsfrihet från uppvakningsavdelningen. En andra intervju, enligt Brice, genomfördes per   
telefon 3- 7 dagar senare i fallet med en noterbar intraoperativ awareness, eller på annat sätt efter postoperativa klagomål från 
patienter. Alla patienter intervjuades också per telefon 1-2 dagar efter operationen.  

Resultat  Ingen av patient intervjuerna indikerade awareness. Detta var också fallet i fem icke-avslappnad patienter som hade en incident av 
ljus anestesi med att öppna ögonen och grovmotoriska respons utan förvarning.Neuromuskulär blockad användes i 7% av 
patienterna.  

Kvalitet  Grad 2  
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Författare  Sandin R.H., Enlund G., Samuelsson P., Lennmarken C.   
Land / År  Sverige/2000  
Titel  Awareness during anaesthesia: a prospective case study. Lancet ,355(9205),707-711.  
Syfte  Bedöma awareness under generell anestesi.  
Urval /   
Datainsamlingsmetod  

11 785 patienter som hade genomgått generell anestesi. Inklusion: narkos med larynxmask luftvägarna , intubation, eller jet 
ventilation, ålder av minst 16 år; förmåga att kommunicera på svenska eller engelska. Exklusion: psykotisk störning anses störa 
den tillförlitlighet intervjun, oförmåga att delta i åtminstone en av de efterföljande intervjuer.  
Prospektiv fallstudie.  

Genomförande/Analys  Patienter intervjuades om awareness vid tre tillfällen: innan de lämnade efter anestesisjukvård enhet, och 1-3 dagar och 7-14 dagar 
efter operationen. Briceformulär användes.  

Resultat  18 fall av awareness identifierades och ett fall av oavsiktlig muskelblockad som hade inträffat innan medvetslöshet. Förekomst av 
awareness var 0,18% i de fall där neuromuskulära blockerande droger användes, och 0 ,10% i frånvaro av sådana läkemedel. 17 
fall av awareness identifierades vid sista intervjun, men inte mer än 11 skulle ha upptäckts om en intervju hade gjorts endast när 
patienterna lämnade efter anestesi vårdenhet. Fyra icke-förlamade patienter mindes intraoperativa händelser, men ingen hade 
ångest under vakenhet eller hade försenat neurotiska symptom. Detta konstaterande står i kontrast med anestesi med 
muskelavslappnande medel, under vilken 11 av 14 patienter hade smärta, ångest eller fördröjda neurotiska symptom. Efter 
upprepad diskussion och information, de fördröjda neurotiska symtom försvann inom 3 veckor i alla patienter. Analys av enskilda 
fall tyder på att en minskad förekomst av minnen av intraoperativ händelser inte skulle kunna uppnås genom kontroll 
av  narkosgaskoncentration eller mer frekvent användning av bensodiazepiner.  

Kvalitet  Grad 1  
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Författare  Laukkala, T., Ranta, S., Wennervirta, J., Henriksson, M., Suominen, K., Hynynen, M.   
Land / År  Finland/2014  
Titel  Long-term psychosocial outcomes after intraoperative awareness with recall. Anesthesia patient safety foundation, 19.(1).  
Syfte  Undersöka förekomsten av PTSD och andra psykiska störningar och psykosociala utfall bland patienter som uppfattat  

Intraoperativ awareness, med hypotesen att det skulle finnas en högre prevalens av psykiatriska störningar, såsom PTSD, och nöd i 
grupp med en intraoperativ medvetenhet upplevelse än i kontrollgruppen.  

Urval /   
Datainsamlingsmetod  

Personer som tidigare deltagit i våra forskarnas studier med utvärdering av intraoperativ  
Awareness och hade bestämt explicit återkallande av en period av narkos, mellan juni 1992 och december 1998.  
Totalt 26 varav 9 inkluderades samt 9 i kontrollgruppen   

Genomförande/Analys  En psykiatrisk diagnostisk intervju och enkät genomfördes på 9 matchade kontroller och 9 försökspersoner , en median på 17,2 år 
från deras dokumenterade awareness. Ämnena och matchade kontroller avslutade ett batteri av frågeformulär i samband med 
psykosocial välbefinnande, varefter de deltog i en diagnostisk strukturerad klinisk intervju för Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, Fourth Edition Axel I störningar.  
Poweranalys visade att 13 fall-kontrollpar skulle behövas för att testa hypotesen med en betydelse  
nivå på 5% och en effekt av 90%.  

Resultat  Patienter med awareness inte tycks skilja sig från sina matchade kontroller i efterföljande psykosocial resultatet, psykiatrisk 
sjuklighet eller livskvalitet.  
  
Ingen indikation på att intraoperativ medvetenhet med återkallelse hade några skadliga långtidseffekter på patienternas 
psykosociala utfall.  

Kvalitet  Grad 1  
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Författare  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.   
Land / År  USA/2012  
Titel  Prevention of intraoperative awareness with explicit recall in an unselected surgical population. Anesthesiology, 117.  
Syfte  Intraoperativ awareness med explicit recall förekommer hos cirka 0,15% av alla kirurgiska fall. Effektstudier baserade på 

Bispectral Index® (BIS) övervaka (Covidien, Boulder, CO) och anestesi koncentrationer har fokuserat på högriskpatienter , men 
det finns inga effektivitet data som gäller för en omarkerad kirurgisk befolkning, varav denna studie.  

Urval /   
Datainsamlingsmetod  

21601 patienter varav 18836 (9460 BIS gruppen, 9376 anestesikoncentrationsgruppen)  
Patienter inkluderades från tre sjukhus.  
Inklusionskriterier var ålder> 18 år och tillgänglighet för uppföljande intervjuer. Exklusionskriterier var intrakraniella procedurer,  
klisterallergi, psykos, eller historia av traumatisk hjärnskada.   
Alla patienter som ingick i studien fördelades blint och hade BIS elektroden appliceras på den vänstra sidan av  
pannan av en medlem av forskningspersonalen före in i operationssalen .  
Randomiserad kontrollerad studie  

Genomförande/Analys  Utbildad intervjuare använde modifierade Brice intervjun som användes i andra studier  
av intraoperativ awareness för att undersöka patienter 28 till 30 dagar efter operationen via telefon.  
En enda intervju utfördes i kontrast till tidigare studier på grund av det stora antalet patienter rekryteras; den 28- till 30-dagars 
intervju valdes eftersom det sannolikt skulle upptäcka mest kliniskt signifikanta händelser awareness. För de patienter som 
rapporterade awareness, tre experter oberoende bestämde om den rapporterade händelsen var definitivt möjligt, eller ingen 
awareness baserad på data erhållits från de två första intervjuerna. Det jämfördes reliabilitet med hjälp av Fleiss Kappa statistik 
för  de tre  bedömningar av awareness som visade rättvis överenskommelse (0,25). I händelse av en konflikt, en fjärde förblindad 
expert granskare från en annan institution gjorde den slutliga bestämning; Detta expertrecensioner fall för American Society of 
Anesthesiologists Anestesi awareness registret. De kvalitativa aspekterna av awereness klassificeras enligt Michigan medvetenhet 
Klassificering Instrument.  
Det genomsnittliga antalet personsökning varningar genereras i grupperna jämfördes med incidensen av bestämd eller 
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awarenesshändelser med användning av en linjär regression R-Squared test.  
   
Kolmogorov Smirnov statistik användes för att bestämma normaliteten för de två kontinuerliga variabler (ålder och  
body mass index). Om p-värdet var signifikant (<0,05), antagandet om normalitet var  
kränks och nonparametric analys (t ex Mann-Whitney U-test) användes. Totalt 22 jämförelser baserat på antalet inbäddade Mann-
Whitney U-test, som utfördes för Kruskal-Wallis test med betydande omnibus tester. Endast de parvisa  
Jämförelser med ett p-värde <0,002 rapporterades i tabell 2 som statistiskt signifikant skillnader. Om det inte fanns inga statistiskt 
signifikanta parvisa jämförelser. Data presenteras som median och parametriska data presenteras som medelvärde ± 
standardavvikelse. För kategoriska variabler, en två-tailed Pearsonchi-kvadrat-test användes, där ett p-värde på <0,05 ansågs vara 
statistiskt signifikant. Alla kategoriska data presenteras som antal  
Statistisk programvara IBM SPSS Statistics version 19 (IBM Corp, Somers, NY) användes.  

Resultat  Studien avslutades på grund av meningslöshet. Vid interimsanalys förekomsten av definitiv awareness var 0,12% (11/9376) (95% 
CI: 0,07-0,21%) i anestesikoncentrationsgruppen och 0,08% (8/9460) (95% CI: från 0,04 till 0,16%) i BIS-gruppen (P = 0,48). Det 
fanns ingen signifikant skillnad mellan de två grupperna när det gäller att uppfylla kriterierna för uppvakningsavdelningen utsläpp 
eller förekomst av illamående och kräkningar. Per post hoc sekundär analys, var BIS-protokollet i samband med en 4,7-faldig 
minskning i bestämda eller möjliga händelser awareness jämfört med en kohort emot någon intervention (P = 0,001; 95% CI: 1,7 
till 13,1).  
  
Denna negativa prov kunde inte upptäcka någon skillnad i förekomsten av bestämd awareness eller recall variabler mellan 
övervakningsprotokoll baserade på antingen BIS-värden eller bedövningsmedel koncentration. Per post hoc-analys, ett protokoll 
baserat på BIS övervakning minskade incidensen av definitiv eller möjlig intraoperativ medvetenhet jämfört med rutinmässig 
vård.  

Kvalitet  Grad 1  
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Författare  Samuelsson, P., Brudin, L., Sandin, R.H.  
Land / År  Sverige/2008  
Titel  Intraoperative dreams reported after general anaesthesia are not early interpretations of delayed awareness  
Syfte  Utforska om introperativa drömmar kan associeras med awareness eller förutsäga awareness, även huruvida drömmar kan relateras 

till fallspecifika parametrar.  
Urval /   
Datainsamlingsmetod  

En kohort av 6991 prospektivt inkluderade patienter intervjuades för drömmar och medvetande vid tre tillfällen; innan de lämnade  
efteranestesisjukvård enhet, dagar 1-3 och dagar 7-14 efter operationen.  

Genomförande/Analys   En- och multivariant statistiska relationer mellan drömmar, awareness och orsaksspecifika parametrar  
Bedömdes. Multipla logistiska regressioner användes. Kopplingen mellan awareness och drömmar (NP och U tillsammans)  
analyserades med univariat logistisk regression. Fishers exakta test används i en instans.  

Resultat  232 patienter av 6991 patienter (3,3%) rapporterade en dröm. Fyra av dem rapporterade också awareness och mindes verkliga 
händelser som var urskiljbara från deras dröm. Awareness var 19 gånger mer vanligare bland patienter som efter operation 
rapporterade en dröm [1,7% mot 0,09%; odds ratio (OR) 18,7; P 5 0.000007], men minnen av drömmar inte föregå  
minnen av awareness i någon av de 232 patienter som rapporterade en dröm. Mardrömmar var betydligt vanligare  
när tiopental användes jämfört med propofol (OR 2,22; P 5 0,005). Neutrala eller trevliga drömmar var  
relaterade till lägre BMI, kvinnligt kön och kortare anestesi.  
  
Statistiskt signifikant association mellan drömmar rapporterats efter narkos och awareness, även om intraoperativ drömmar var 
inte en tidig tolkning av fördröjd awareness i alla fall. En typiska drömmare i denna studie är en mager kvinna som har en  
kort procedur.  

Kvalitet  Grad 1  
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Författare  Domino, K.B., Posner, K.L., Kaplan, R.A., Cheney, F.W.  
Land / År  USA/1999  
Titel  Awareness during anesthesia. Anesthesiology, 90, 1053-61.  
Syfte  Djupanalyser av patientfall från databasen American Society Anesthesiologist closed claim projekt för att utforska hur awareness 

bidrar till det professionella yrkesansvaret inom anestesi.  
Urval /   
Datainsamlingsmetod  

I databasen fanns 79 awareness varav 18 med paralys.  
Databasen består av felbehandlingar som har samlats in på ett standardiserat sätt.   

Genomförande/Analys  Alla ansökningar om intraoperativ awareness granskades av granskarna att identifiera mönster av orsakssamband och 
vårdstandard. 
Logistisk regressionsanalys användes för att identifiera oberoende patient och anestesi faktorer som är förknippade med awareness 
under narkos jämfört med andra narkos felbehandling.  

Resultat  Awareness anmälningar uppgick till 79 (1,9%) av 4.183 anmälningar i databasen, varav 18 ansökningar om vaken förlamning, dvs 
oavsiktlig förlamning av en vaken patient, och 61 ansökningar om recall under narkos, det vill säga., Återkallelse av händelser 
samtidigt som han får narkos. Majoriteten av awareness hävdar inblandade kvinnor (77%), yngre än 60 år av ålder (89%), 
American Society of Anesthesiologists fysisk klass I-II (68%), som genomgick elektiv kirurgi (87%). De flesta (94%) krav på 
vaken förlamning representerade undermålig vård omfattar fel i märkning och administration, medan vård var undermåliga i 
endast 43% av de ansökningar om återkallande under narkos (P <0,001). Anspråk på återkallande under narkos var mer benägna 
att involvera kvinnor (oddskvot [OR] = 3,08, 95% konfidensintervall [CI] = 1,58, 6,06) och anestesiteknik med hjälp av 
intraoperativ opioider (OR = 2,12, 95% CI = 1,20, 3,74), intraoperativa muskelavslappnande (OR = 2,28, 95% CI = 1,22, 4,25), 
och ingen flyktiga bedövningsmedel (OR = 3,20, 95% CI = 1,88, 5,46).Brister i märkning och vaksamhet var vanliga orsaker till 
vaken förlamning. Awareness under narkos var mer benägna hos kvinnor och kvävenarkotiskt avslappnande teknik.  

Kvalitet  Grad 2.  
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Författare  Myles, P.S., Williams, D.L., Hendrata, M., Anderson, H., Weeks, A.M.  
 
Land / År  

Australien/2000  

Titel  Patient satisfaction after anaesthesia and surgery: results of a prospective survey of 10,811 patients  
Syfte  Genom analys av sjukhusets anestesidatabas finna faktorer relaterade till missnöje  
Urval /   
Datainsamlingsmetod  

10811 patienter  
Postoperativ undersökning från ett register där patienter intervjuats 24h efter sin operation i kvalitetssäkringssyfte.  
Data från registret var patientdata, anestesiform, komplikationer, typ av operation, ev kritiska händelser under operation, 
postoperativtväl mående etc  

Genomförande/Analys  Patienter fick värdera sin tillfredställelse, smärta, illamående.  
Olika variabler jämfördes genom chi-square test, t test  
SPSS v8,0 Windows användes. P värde <0,01 användes för statisktisk signifikance.  

Resultat  Den totala nivån av tillfredsställelse var hög (96,8%); 246 (2,3%) patienter "något missnöjd" och 97 (0,9%) var "missnöjd" med 
sin anestesisjukvård . Efter justering för patienten och kirurgiska faktorer, det fanns ett starkt samband mellan patientens missnöje 
och awareness (oddskvot (OR) 54,9, 95% konfidensintervall (CI) 15,7-191);  måttlig eller svår postoperativ smärta (OR 3,94, 95% 
CI 3,16-4,91);  kraftigt illamående och kräkningar (OR 4,09, 95% CI 3,18-5,25); och andra postoperativa komplikationer (OR 
2,04, 95% CI 1,61-2,56). Flera faktorer som är förknippade med missnöje kan förebyggas eller bättre behandlas.  

Kvalitet  Grad2  
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Författare  Pollard, R.J., Coyle, J.P., Gilbert, R.L., Beck, J.E.  
Land / År  USA/2007  
Titel  Intraoperative Awareness in a Regional Medical System  
Syfte  Förekomsten av intraoperativ awareness rapporteras till förekomma hos mellan 0,1% och 0,9% av cases.1-5 Denna incidens  

har inte prospektivt bekräftats i en stor samhällsbaserad amerikanska befolkningen av patienter som genomgår narkos. De flesta av 
de rapporterade studierna har utförts utanför USA, och alla har utförts i akademiska centra. Denna studie är resultaten av en studie 
utförd vid en stor regional sjukvård systemet tittar på data som samlats in under en 3-års period i en mängd olika 
patientpopulationer.  

Urval /   
Datainsamlingsmetod  

211842 anestesier  Fall ingick inte i studien om patienten var yngre än 18 år, inte har narkos, eller hade en terminal händelse under 
sjukhusvistelsen.  Med Institutional Review Board godkännande författarna granskade data kontinuerlig kvalitetsförbättring från 3 
år (2002-2004) på åtta sjukhus.  Hjärnfunktionmonitorer användes inte i inställningen operationssalen.  Samtliga fall som 
uppfyllde kriterierna för awareness undersöktes genom kontinuerlig kvalitetförbättring kommitté att ändra anestesi och  
inkluderades i denna studie  

Genomförande/Analys  Kvalitetssäkringen (QA) process samlar in information på alla kirurgiska patienter vid ett antal gånger under  
sjukhusvistelsen. Dessa data verktyg utgör mer än 50 kvalitetsindikatorer och täcker patientens anestesierfarenhet. Patienter 
intervjuades två gånger under en 48-h postoperativa perioden och som en del av denna process, genomgick en modifierad Brice 
intervju för att bestämma intraoperativ awareness.  

Resultat  Data från 211,842 patienter som genomgår anestesi. Av dessa kontinuerlig kvalitetsförbättring  
processen följs upp 177.468 (83,1%).Med dessa kriterier, totalt 87,361 patienter följt av kontinuerlig förbättring processkvalitet 
var i riskzonen för awareness. Sex patienter rapporterade fall av recall. Slutsats: Förekomsten av intraoperativ medvetenhet Detta 
stort antal patienter från en regional vårdcentral genomgår narkos var 0,0068%, eller en per 14.560 patienter, väsentligen mindre 
än den som rapporterats i den senaste litteratur.  

Kvalitet  Grad 1  
 
 
 
 



  

61 

 
 
 
 
Författare  Wang, J., Ren, Y., Zhy, Y., Chen, J.W., Zhu, M.M., Xu, Y.J. ,Tan, Z.M.  
Land / År  Kina/2013  
Titel  Effect of penehyclidine hydrochloride on the incidence of intra-operative awareness in Chinese patients undergoing breast cancer 

surgery during general anaesthesia  
Syfte  Hypotes att PHC penehyclidine hydrochloride kan minska förekomsten av intraoperativ awareness. en  

sekundärt syfte var att bedöma om preoperativ stress är relaterade till medvetenhet. I denna studie, Bispectral  
index (BIS) användes för att övervaka djupet av anestesi.  

Urval /   
Datainsamlingsmetod  

920 kvinnor, ASA 1-3, 15-75år som genomgick bröstcancer operation. Exklusion var graviditet, hyperthyreodism, psykos, 
minnesstörning, hjärnskada. Prospektiv randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie  

Genomförande/Analys  Patienterna delades slumpmässigt att erhålla 0,01 mg/kg penehyclidine klorid eller saltlösning intravenöst 30 min före  
kirurgi. Pre-administration, preoperativa ångestnivå bedömdes med användning av en 100-mm visuell analog skala.  
Intra-operativ awareness definierades som återkalla inom operativa händelser med en modifierad Brice intervju utfördes  
2-6 h postoperativt, och i nästa 24-48 timmar. En kommitté bestående av tre experter, blinda för studieförhållanden,  
oberoende granskning alla rapporterade minnen.  

Resultat  Inga skillnader i djup anestesi och patienter, preoperativa ångestnivåer mellan de två grupperna. Förekomsten av awareness med 
penehyclidine hydroklorid (0/456 patienter; 0%) var signifikant lägre än med koksaltlösning (5/452; 1,1%), p = 0,030. Vi drar 
slutsatsen att penehyclidine hydroklorid reducerade incidensen av intraoperativ awareness hos patienter som genomgår 
bröstcanceroperation under generell anestesi.  

Kvalitet  Grad 2  
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Bilaga C. Bedömningsmall enligt Eiman & Carlsson (2003)    
 

Poängsättning     0   1   2   3   

Abstrakt   
syfte,metod,resultat    

Saknas   En av tre   Två av tre   Samtliga   

Introduktion      Saknas   Knapphändig   Medel   Välskriven   
Syfte   Ejangivet   Otydligt   Medel   Tydlig   
Metod               
-Metodval adekvat till 
fråga    

Ej angivet   Ej relevant   Relevant      

-Metodbeskrivning     Ej angivet   Knapphändig   Medel   Utförlig   
-Triangulering      Saknas   Finns         
-Urval (antal, 
beskrivning,   
representaivitet)   

Ej   Låg   Medel   Utförlig   

-Bortfall   Analys 
saknas/ja   

Nej         

-Kvalitet på analysmetod    Saknas   Låg   Medel   Hög   
-Etiska aspekter      Ej angivna   Angivna         
Resultat                  
-Frågeställning besvarad     Nej   Ja         
-Resultatbeskrivning       
(redovisning, kodning)   

Saknas   Otydlig   Medel   Tydlig   

-Tolkning av resultatet       
(citat,kod,teori)     

Ejacceptabe
l     

Låg   Medel   God   

Diskussion                 
-Problemanknytning   Saknas   Otydlig   Medel   Tydlig   
-Diskussion av 
egenkritik      

Saknas   Låg   Medel   God   

-Anknytning till tidigare 
forskning    

Saknas   Låg   Medel   God   
 

Slutsatser          
Överensstämmelse med       
resultat      

Slutsats 
saknas    

Låg  Medel   God 

Total poäng Max43p          
   
 
   
   
Grad I:     80% (34,4 poäng)       
Grad II:    70% (30,1 poäng)     
Grad III:  60% (25,8 poäng)   
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Bilaga D - Analysförfarande 
Kategori: Sinnesförnimmelser 

Kvantitativ data  
Visualisering av data                                                       Koder                                               Underkategorier                             Kategori   

91% hörde samtal och 69% hörde andra ljud.  
100% hörselintryck vid awareness.  

-------------------------------------------------------- 
I NAP-5 2014 återfanns 141 patienter med 

awareness varav 3% hade synintryck.  
-------------------------------------------------------- 

5 patienter (av totalt 920) som uppfattade 
awareness med  sensation av beröring utan smärta.  

-------------------------------------------------------  
 34 av sammanlagt 45 patienter som inte kände 
smärta, men 3 kände moderat smärta och 8 svår 

smärta, samtliga patienter med smärta kunde 
lokalisera exakt vart de hade ont någonstans  

  

Uppfattning av omgivningen  
  

--------------------------------------- 
Uppfattning av omgivningen  

 
--------------------------------------- 

Uppfattning av beröring  
  

 
--------------------------------------- 

Uppfattning av smärta  

Hörsel   
  

------------------------------  
Syn   

 
------------------------------  

Beröring   
  

 
------------------------------  

Smärta  
  

  
  
  
  
  

Sinnesförnimmelser  
  
  
  

Kvalitativ data  
Meningsbärande enheter                                                        Kod                                                   Underkategori                             Kategori  
"I heard one of them say… He is coming out of it, 
give him some more..I was paralyzed again, but 

heard and felt everything”  
 
 
------------------------------------------------------------- 

"Being able to see the surgeon cutting into their 
limb" 

-------------------------------------------------------------- 
"Felt doctor suturing the skin but no pain, tried to 

open eyes, but failed."  
-------------------------------------------------------------  

" Felt skin incision and touch, unbearable 
pain…”   

Uppfattning av omgivningen  
  

 
 

 
------------------------------------------- 

Uppfattning av omgivningen  
 

------------------------------------------- 
Uppfattning av beröring  

 
------------------------------------------- 

Uppfattning av smärta  

Hörsel   
  

 
 

 
-------------------------------------  

Syn   
 

-------------------------------------  
Beröring   

 
--------------------------------------  

Smärta  

  
  
  
  

Sinnesförnimmelser  
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Kategori  Drömmar 
Kvantitativ data  
 
Visualisering av 
data                                                                                                                 Kod                                              Underkatergori                      Kategori                                               
                                                
 
 I akutgruppen rapporterades drömmar av 22%, vilka var neutrala eller 
behagliga och i den elektiva gruppen var det 14% som hade neutrala 

eller behagliga drömmar under den interaoperativa fasen.  
------------------------------------------------------------------------------------- 
 3,3% av patienterna drömde under anestesin där obehagliga drömmar 

var signifikant vanligare när Tiopental läkemedlet användes.  
  

Drömmar under narkos  
  
  
------------------------------
-Drömmar under narkos  

Behagliga drömmar  
  
  

---------------------------------  
Obehagliga drömmar  

  

  
  
  

Drömmar  

 
 
Kvalitativ data  
 
Meningsbärande enheter                                                                                    Kod                                      Underkategori                                   Kategori  
 
”Had a dream: woke up during the procedure, got more medicine and 
fell asleep again. Thought it was funny, insists that the dream occured 

during anesthesia.”.  
------------------------------------------------------------------------------------- 
"feeling pain in hip and having a dream that “was interrupted by the 

pain.”  
  

Drömmar under narkos  
  
 
------------------------------ 
Drömmar under narkos  

Behagliga drömmar  
  
 

---------------------------------  
Obehagliga drömmar  

  
  

Drömmar  
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Kategori Existens 
Kvantitativ data  
Visualisering av 
data                                                                                                                                                                Kod                                     Underkategori          Kategori    
 
 total 9 patienter med awareness varav 4 stycken upplevde extrem ångest med recall   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11 patienter (22 totalt) som kände panik varav 2 upplevde en känsla av att de kommer dö.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I Osterman et al. (2001) påvisas upplevelser av hjälplöshet, känsla av otrygghet, rädsla för smärta, 
smärta och paralys. Otrygghet och hjälplöshet var de mest förekommande och de som hade högst 
signifikans vid denna undersökning.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 totalt 0,91% med definitiv awareness och av dessa upplevde 61,9% paralys  

Känslan av ångest  
---------------------------- 

Känsla av panik  
---------------------------- 
Känslan av hjälplöshet  
  
  
---------------------------- 

Förlamningskänsla  

Ångest   
----------------------  

Panik   
----------------------  

Hjälplöshet   
  
  
 ----------------------- 

Paralys  
  

  
  
  

Existens  

 
 
Kvalitativ data  
Meningsbärande enheter                                                                                                                                                   Kod                                   Underkategori          Kategori  
 
 "I was screaming in my head things like -don´t they know I´m awake, open your eyes to signal 
them… I was afraid of dying and my family having to be notified and how sad i felt…”  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Heard sounds and voices – Can we start with the operation now? Tried to alert someone, felt 
paralyzed, helpless, in panic!”  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
”Felt paralyzed, helpless, terror, trapped, burning and cutting pain, desperate to escape…”   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
"I remember trying to cough, talk, open my eyes, and do anything to signal that I was awake. I was 
crying inside, but no one noticed my tears. The sensation and memory were similar to what I have 
read about people being buried alive."  

Känslan av ångest  
  
---------------------------- 

Känsla av panik  
  
---------------------------- 
Känsla av hjälplöshet  
---------------------------- 

Förlamningskänsla  

Ångest   
  
------------------------ 

Panik   
  
------------------------ 

Hjälplöshet   
------------------------

-Paralys  
  

  
  
  
  

Existens  
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