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Abstrakt 
 

Bakgrund: Awareness kan definieras som minnen av sinnesintryck under generell anestesi. 

Förekomsten av awareness uppskattas till 0,1-0,2 %. Det finns inget tillförlitligt sätt att mäta 

narkosdjupet på men awareness kan förebyggas genom att om möjligt undvika 

muskelrelaxation, bevara spontanandning och genom en kontinuerlig administration av 

sömnmedel. Syfte: Syftet var att undersöka anestesisjuksköterskans strategier och attityder 

mot awareness under generell anestesi. Metod: en enkätstudie genomfördes på två olika 

sjukhus i södra Sverige. En hypotetiskt- deduktiv ansats användes, och en tvärsnittstudie 

genomfördes. Författarnas nollhypotes var att det inte fanns någon skillnad mellan 

anestesisjuksköterskors perspektiv av awareness mellan de två sjukhusen. Resultat: Ingen 

statistisk signifikant skillnad påvisades mellan sjukhusen gällande strategier och attityder mot 

awareness, således kunde nollhypotesen ej förkastas. Ingen skillnad förelåg mellan sjukhusen 

angående hur anestesisjuksköterskan använder sig av klinisk blick, monitoreringsutrustning, 

och rutiner för patientintervju. Ingen skillnad påvisades heller gällande attityder inför 

användning av monitoreringsutrustning samt end-tidal koncentrationsmätning av anestesigas.  

Konklusion: Med hjälp av studiens resultat skulle anestesisjuksköterskan kunna öka sin insikt 

angående awareness och därmed medvetandegöra hur hen arbetar mot problemet. Ytterligare 

forskning, specifikt riktad mot anestesisjuksköterskor behövs inom området, exempelvis 

studier angående hur erfarenhet kan påverkar anestesisjuksköterskans strategier och attityder 

gällande awareness.  
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Introduktion 

Problemområde 

 

Awareness är ett ovanligt men dock förekommande problem inom anestesisjukvård. 

Awareness kan definieras som minnen av sinnesintryck under generell anestesi (Bodelsson 

2014). Förekomsten av awareness uppskattas generellt till 0,1-0,2 % och feldosering av 

anestesiläkemedel är ofta orsaken. Vid awareness är det oftast ljudintryck som patienten 

postoperativt återger medan minnen av intraoperativ smärta är mer sällan förekommande. Än 

idag finns inget tillförlitligt sätt att mäta narkosdjupet men awareness kan förebyggas genom 

att om möjligt undvika muskelrelaxation, bevara spontanandning och genom en kontinuerlig 

administration av sömnmedel (a a). Awareness kan i värsta fall orsaka posttraumatiska 

stressyndrom såsom sömnsvårigheter med återkommande mardrömmar, oro och 

sjukhusskräck vilka kan leda till en utveckling av fulminant Posttraumatiskt stressyndrom 

(PTSD) (Vulser et al., 2015). Författarna vill med denna uppsats studera 

anestesisjuksköterskans strategier för att motverka awareness samt öka förståelsen för hur 

situationen hanteras.  

 

Flera studier om erfarenhet gällande awareness riktas till anestesiologer och inte till 

anestesisjuksköterskor. Vidare så handlar en stor del av befintlig forskning om incidensen av 

awareness. Författarna vill med denna studie undersöka anestesisjuksköterskors  

strategier mot awareness och om särskilda åtgärder existerar på två olika sjukhus i södra 

Sverige för att upptäcka och i så fall, om möjligt medverka till att förebygga problemet.  

Bakgrund 
 

Teori - sjuksköterskans beslutsfattande 

 

Miljön anestesisjuksköterskan är verksam i kräver snabba beslut och omfattande 

handlingsberedskap för diverse situationer. Ökad kunskap om de faktorer som påverkar 

anestesisjuksköterskans beslutsfattande leder till en ökad förståelse för de sätt som situationer, 
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exempelvis vid awareness, hanteras. Beslutsfattande är en central del av sjuksköterskans 

arbete och består av två faser: en diagnostisk fas då observation och faktainsamling leder till 

problemidentifikation samt en utförandefas där åtgärder och behandling sätts in (Lauri et al., 

2006). Två centrala mekanismer i den beslutsfattande processen är analys och intuition. 

Analysen består av en logisk överblick där situationen utvärderas stegvis. Intuition 

kännetecknas av en snabbare bedömning där igenkänning av situationen leder fram till 

interventioner och åtgärder (a a). Intuition kan även beskrivas som en icke-medveten och 

icke-analytisk kunskap om situationen där minne, uppgiftsspecifik vetskap och igenkänning 

samspelar (Payne, 2015). Sjuksköterskans benägenhet att ta risker vid beslutsfattande beror 

dels på situationens komplexitet men även på hens utbildningsnivå (Kim, 2010). 

Beslutsfattandet skiljer sig åt mellan de fem olika kunskapsnivåerna novis, avancerad 

nybörjare, kompetent, skicklig och expert (Benner, Tanner & Chesla, 2009). Där novisen 

fattar sina beslut på basis av analys och regler skaffar sig den mer erfarna sjuksköterskan 

snabbare en nyanserad helhetsbild och tar snabbare beslut om eventuella åtgärder. På liknande 

sätt kan tänkas att anestesisjuksköterskan arbetar för att upptäcka och förebygga awareness. 

Benner et al. (2009) menar att experten inte förlitar sig på analys och kritiskt tänkande utan 

har istället en djupare och mer intuitiv förståelse för situationen vilket leder fram till ett 

beslutsfattande. I det kliniska beslutsfattandet betyder såväl valet att ingripa som att avstå från 

att göra några insatser att någon sort av resultat uppnås (Thompson & Dowding, 2009).  

 

Attityder gällande awareness 

 

 

Enligt Svenska akademins ordlista (1998) så definieras attityd som en inställning till något. I 

denna studie används samma definition. En omfattande engelsk- irländsk enkätstudie påvisar 

att awareness är mer sällan förekommande än 0,1-0,2 %, endast 1: 15 414 (Pandit, Cook, 

Ronker & O´Sullivan, 2014). Totalt 7125 anestesiologer på sammanlagt 329 sjukhus svarade 

på enkäten huruvida de under det senaste året haft någon patient som upplevt awareness. 

Totalt 153 nya fall upptäcktes under 2011 (a a). I en brittisk studie (Lau, Matta, Menon & 

Absalom, 2006) undersöktes totalt 2170 stycken anestesiologers attityder gällande awareness 

och anestesiövervakning. Studien visade att svarsdeltagarna underskattade existensen av 

awareness jämfört med hur förekomsten skattats i tidigare studier. Endast 4 % av 
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anestesiologerna diskuterade rutinmässigt risken för awareness med patienterna under 

narkosbedömningen. Det var 20 % som tyckte att det var viktigt att diskutera problemet 

postoperativt, men endast 7 % gjorde det rutinmässigt. Forskarna som genomförde studien 

menade att så länge anestesiologer inte rutinmässigt följer upp incidensen av awareness 

postoperativt hos sina patienter kommer de troligen fortsättningsvis anse problemet vara 

sällsynt. Vidare antog forskarna att en överdriven oro för problemet, orsakad av media råder 

hos allmänheten. De poängterar dock att det inte finns någon forskning som tyder på detta och 

att förespå, förebygga, upptäcka och hantera awareness är en fortsatt utmaning (Lau, et al., 

2006). I en polsk observationsstudie från 2014 med 199 anestesiologer observerades 

awareness endast hos en patient (Szostakiewicz, Tomaszewski, Rybicki & Rychlik, 2014). 

Deltagarna ansåg att awareness framför allt motverkas genom den kliniska blicken samt end-

tidal koncentrationsmätning av anestesimedel (a a). Lau et al. (2006) kom fram till att 40 % av 

anestesiologerna i studien upplevde att total intravenös anestesi (TIVA) ökade risken för 

awareness då den end-tidala koncentrationen av anestesimedel ej kan mätas. Vidare fann de 

att hela 86 % tyckte att kliniska parametrar var otillräckliga för att konstatera awareness, 91 % 

upplevde dock att koncentrationsmätning av end-tidal anestesigas reducerade risken för 

problemet (a a).  

 

Användning av monitoreringsutrustning av narkosdjup 

 

Vad som skiljer normal sömn från generell anestesi är graden av stimuli som behövs för att  

väcka hjärnan till medveten uppfattning (Lunde, 2013). Övervakning av anestesidjup innebär 

att bedöma hur djupt patienten sover och detta kan ske på olika sätt. Traditionellt observeras  

kliniska tecken som exempelvis puls, blodtryck, end-tidalt CO2 men det kan även ske med 

hjälp av teknisk utrustning. Det är anestesisjuksköterskan som utifrån sin bedömning avgör  

om narkosdjupet är lämpligt i förhållande till det ingrepp patienten utsätts för (a a). Enligt ett 

flertal studier används monitoreringsutrustning av anestesidjup sparsamt. Enligt Pandit et al.,  

(2014) använde endast 1,8 % av deltagande anestesiologer regelbundet utrustning av olika 

slag för att mäta narkosdjup.  

 

I en studie utförd i Australien uppgav 52 % av 167 anestesiologer att de erfarit patient med  

awareness (Myles, Symons & Leslie, 2003). Av de deltagande anestesiologerna var 51 % 46 

år eller äldre och i 99 % av fallen hade patienten tillförts muskelrelaxantia. Cirka hälften (53 
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%) av deltagarna uppgav att de skulle använda sig av monitorering för nästan alla sina 

patienter om detta var en validerad metod (a a). Ett hjälpmedel för att mäta sömndjup är 

bispektralt index (BIS) (Lunde, 2013). En sensor placerad på patientens panna registrerar 

elektriska impulser och ett datorprogram som uppskattar medvetandenivån ger en siffra 

mellan 0 och 100. Generell anestesi ger värden mellan 40 och 60 medan en patient som är helt 

vaken ger siffran 100 (a a). Enligt studien av Myles et al. (2003) saknas det belägg för att 

BIS-monitorering verkligen är en säker metod för att upptäcka awareness. Det finns snarare 

en risk för att monitorering av narkosdjup istället ökar risken för awareness då det kan leda till 

minskad administrering av anestesiläkemedel (a a). En annan studie visar däremot på 

motsatsen, att BIS-monitorn är den enda apparatur som är godkänd att avläsa awareness hos 

patienten (Leslie & Davidson, 2010). Majoriteten av deltagarna i studien av Lau et al. (2006) 

hävdade att de skulle använda monitoreringsutrustning av anestesidjup om den bara fanns 

tillgänglig. Hos respondenter över 45 års ålder hade dubbelt så många, jämfört med deltagare 

under 45 år, upplevt en patient med awareness (65 % jämfört med 35 %). Deltagare över 45 år 

var därmed mer benägna till att alltid använda monitoreringsutrustning. Flera respondenter 

påstod dock att deras åsikter som anestesiologer inte spelade någon roll i sammanhanget då 

sjukhuscheferna ändå var ovilliga att se behovet av monitoreringsutrustning (a a). 

 

Den kliniska blicken 

 

Klinisk blick definieras av Östlinder, Nordberg, Pilhammar, Andersson & Öhlén, J. (2006) som 

en typ av fingertoppskänsla som bygger på en god teoretisk grund, praktisk erfarenhet samt 

sunt förnuft. Enligt Björlin Norén (2013) kan den kliniska blicken både förbättras och 

försämras med användning av teknisk utrustning. Anestesisjuksköterskans arbete 

kännetecknas av avancerad teknik och därför är det viktigt att behärska den tekniska 

utrustningen som används och förstå dess möjligheter och begränsningar. 

Anestesisjuksköterskor har ofta olika inställning till införande och inlärning av ny teknik på 

avdelningen. Teknik som utvecklats för att förbättra säkerheten kan ibland skapa större 

osäkerhet och medföra ökad risk för patientsäkerheten om anestesisjuksköterskan låter sig 

påverkas allt för mycket av utrustningen samt flyttar fokus från patienten. Utrustningen kan 

på så sätt skapa en klyfta mellan sjuksköterska och patient (a a). Björlin Norén (2013) 

poängterar vidare att för att förbättra patientsäkerheten måste den tekniska utrustningen 

kombineras med den kliniska blicken och endast användas som ett hjälpmedel. På så sätt kan 
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den tekniska apparaturen utveckla den kliniska blicken genom att tekniska mätningar kan 

avslöja tidiga förändringar hos patienten innan kliniska tecken observeras. 

Anestesisjuksköterskan måste förhålla sig till medicinteknisk utrustning på ett patientsäkert 

sätt, därmed blir utrustningen ett hjälpmedel till ökad patientsäkerhet och en integrerad del av 

sköterskans kompetens (Björlin Norén, 2013).  

 

Sammanfattningsvis är följande strategier vanliga för att motverka awareness; observation av 

kliniska tecken (exempelvis oavsiktliga rörelser, oförklarlig hypertension och/eller takykardi, 

tårbildning och oförklarliga svettningar), end-tidalt koncentrationsmätning av anestesigas och 

användning av monitoreringsutrustning exempelvis BIS. Bland SFAI:s (svensk förening för 

anestesi och intensivvård) medicinska råd och riktlinjer för anestesisjukvård saknas specifika 

riktlinjer för hur anestesisjuksköterskan ska arbeta för att motverka awareness. Riktlinjer och 

PM saknades även på de två undersökta sjukhusen. Ytterligare ett sätt att förbygga awareness 

är att genom den preoperativa intervjun förhöra sig om tidigare erfarenheter av awareness, det 

är dock upp till ansvarig anestesisjuksköterska om frågan ställs eller ej.  

 

Uppföljning av patienter som drabbats av awareness 

 

Studier visar att patienter som upplevt awareness inte självmant berättar postoperativt om vad 

de upplevt såvida de ej blir tillfrågade (Aceto et al., 2013). Av de drabbade var det 65 % som 

inte berättade självmant för anestesiologen om vad de upplevt (a a). Vid misstanke om 

awareness bör patienten stimuleras att minnas (Sandin, Enlund, Samuelsson & Lennmarken, 

2000). Frågor bör ställas om det sista och första patienten minns före och efter operationen 

samt om minnen däremellan som ljud och drömmar. Slutligen bör även frågan ställas ifall 

patienten har några skrämmande minnen från operationen (a a). Vid konstaterad awareness 

bör patienten träffa en psykolog eller psykiatriker med erfarenhet att behandla posttraumatiska 

stressyndrom (Aceto et al., 2013). Anestesiologen bör bekräfta att hen tror på patientens 

berättelse och försäkra att detta kommer föras in i journalen inför eventuella framtida 

anestesier (a a). 
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Syfte 

 

Syftet var att undersöka anestesisjuksköterskans strategier och attityder mot awareness under 

generell anestesi. 

Specifika frågeställningar 

 

Vilka strategier råder gällande awareness hos anestesisjuksköterskor på de olika sjukhusen? 

 

Vilka attityder råder gällande awareness hos anestesisjuksköterskor på de olika sjukhusen? 

 

Hur skiljer sig de två undersökta sjukhusen åt gällande anestesisjuksköterskors strategier och 

attityder mot awareness? 

 
Metod  

 

En kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes. Vid genomförandet av en tvärsnittstudie väljs 

personerna som deltar ut slumpmässigt och det är viktigt att dessa representerar den större 

grupp som ska undersökas (Willman, Bahtsevani, Nilsson, Sandström, 2016). En 

tvärsnittsstudie ger en ögonblicksbild över hur det som undersöks ser ut just nu och själva 

tidsaspekten är alltså inte viktig (Ejlertsson, 2003). De flesta enkätstudier är tvärsnittstudier (a 

a). En hypotetiskt- deduktiv ansats användes i studien. Det vill säga, forskaren utgår från en 

teori och presenterar ett antagande om verkligheten i en hypotes (Olsson & Sörensen, 2011). 

Hypotesen kan antingen förkastas eller verifieras. Kvantitativ design innebär att forskningen 

sker efter redan utarbetade och strukturerade frågeställningar (a a). Nollhypotesen var att det 

inte råder någon skillnad mellan anestesisjuksköterskors strategier och attityder gällande 

awareness mellan de två undersökta sjukhusen i södra Sverige. Ett positivistiskt 

forskningsparadigm användes vilket innebär att verkligheten studeras objektivt (Polit och 

Beck 2010). 

 

Urval  

 

Urvalet bestod av anestesisjuksköterskor som arbetar på operationsavdelningar på två olika 

sjukhus i södra Sverige. Slumpmässigt urval skedde genom att de anestesisjuksköterskor som 

ville delta i studien fyllde i enkäten. Sjukhusen benämns som sjukhus 1 och sjukhus 2 i 
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studien, (se figur 1). Båda sjukhusen bedriver verksamhet där liknande kirurgiska, ortopediska 

och gynekologiska ingrepp utförs och båda genomför såväl elektiva som akuta operationer. 

Inga specifika exklusionskriterier såsom ålder eller erfarenhet var aktuella. Ett brett urval 

eftersträvades gällande kön och erfarenhet för att få en bredare svarsvariation, därför 

användes så få avgränsningar som möjligt (Polit & Beck, 2010). Efter godkännande av 

projektplan, togs kontakt med enhetschefer på lämpliga avdelningar för förfrågan om 

deltagande. 

 

 

 

 

 
 

Figur 1. Flödesschema över antal utdelade och insamlade enkäter samt bortfall. 
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Instrument 

 

Enkäten är hämtad från en vetenskaplig artikel publicerad 2006 i European Journal of 

Anaesthesiology (Lau et al., 2006). Syftet var att undersöka anestesiologers attityder gällande 

awareness och monitorering av anestesidjup i Storbritannien. Författarna tog kontakt med 

artikelförfattarna för att be om lov att använda enkäten. Av den ursprungliga enkäten som 

bestod av 26 frågor valde författarna ut, och översatte, elva frågor som ansågs vara av 

relevans för studiens syfte. Av de sammanlagt elva frågorna som kvarstod var tre stycken 

bakgrundsfrågor om kön, arbetsplats och ålder. Frågan om ålder ändrades till antal 

yrkesverksamma år som anestesisjuksköterska. Resterande åtta frågor behandlade rutiner för 

att upptäcka och förebygga awareness. Åtta av frågorna ändrades från flervalsfrågor till ja 

eller nej- frågor, så kallade nominalvariabler och en fråga gällande antal yrkesverksamma år 

var en numerisk variabel. Frågor som behandlade uppskattning av förekomsten av awareness 

samt frågor angående deltagarnas ålder exkluderades. Många frågor var riktade till 

anestesiologer, exempelvis frågor om ordination av anestesimetod, de valde därför att 

exkluderas. Enligt Olsson och Sörensen (2011) innehåller en kvantitativ designstudie ofta ett 

begränsat antal variabler på ett stort antal individer. Eftersom enkäten översattes från engelska 

till svenska samt reviderades genomfördes en liten pilotstudie för att säkerställa tydlighet och 

förståelse av frågorna. Syftet med pilotstudien var även att öka validiteten och reliabiliteten i 

studien. Enkäter delades ut till totalt fem stycken anestesisjuksköterskor och författarna bad 

sköterskorna att anteckna sin kritik på enkäten. De erhöll samtidigt noggranna instruktioner 

om att inte svara på samma enkät när studien väl skulle genomföras för att undvika 

forskningsbias. Enligt Olsson och Sörensen (2011) syftar en pilotstudie till att i liten skala 

pröva undersökningsintrumentets funktion och se så att forskningsprocessens olika delar 

fungerar enligt forskningsplanen. Om flertalet svar i ett frågeformulär består av “vet ej” tyder 

det på att mätinstrumentets validitet är låg (a a). Inga svar i pilotstudien bestod av “vet ej”. 

Efter insamlad kritik från pilotstudie ändrades fråga två från “hur många års erfarenhet har du 

i yrket” till “hur många år har du arbetat som anestesisjuksköterska”. Fråga sju förtydligades 

genom en språkändring. Enligt Polit och Beck (2006) lämpar sig ett instrument av detta slag, 

väl att använda då studieförfattarna i förväg vet vilken typ av data som ska samlas in och vad 

exakt som ska undersökas. Aktuell enkät är bifogad som bilaga 1. 
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Datainsamling 

 

En kvantitativ enkätstudie genomfördes. Enkäterna delades ut till två grupper av  

anestesisjuksköterskor. Den ena gruppen verksam på sjukhus 1, den andra på sjukhus 2.  

Enkäterna delades ut till deltagarna med hjälp av verksamhetschefer på berörda avdelningar 

på de två sjukhusen. Med enkäterna medföljde ett informationsbrev med en presentation av 

studien. I brevet tydliggjordes att besvarad och inlämnad enkät räknades som att informerat 

samtycke var lämnat. 

 

Samtliga chefer fick först via e-mail informationsbrevet som de sedan vidarebefordrade via 

mejl till samtliga anestesisjuksköterskor på sin respektive avdelning. Samtliga deltagare erhöll 

alltså utförlig, skriftlig information angående studiens syfte och metod. Därefter delades totalt 

100 enkäter ut till sammanlagt fyra operationsavdelningar på sjukhus 1 med hjälp av 

enhetschefer, eller av enhetschefer lämpligt utsedda kollegor. Samma procedur fortlöpte på 

sjukhus 2 där ytterligare tre avdelningar tilldelades enkäter. Totalt 200 stycken fysiska enkäter 

delades ut, 100 på vardera sjukhus. Mellanhänderna fick efter erfarenhet självmant bestämma 

var enkäterna skulle placeras. De flesta valde i personalrummet där de ansåg att 

svarsdeltagandet skulle bli störst. Information gavs att deltagarna hade två veckor på sig att 

besvara enkäten innan de samlades in. Efter cirka en vecka hörde studieförfattarna av sig till 

cheferna eller kontaktpersonerna för att kontrollera hur svarsdeltagandet fortgick. Författarna 

och kontaktpersonerna hade kontinuerlig kontakt under hela datainsamlingsperioden. 

Frivilligt initiativ av chefer och kontaktpersoner togs till att då påminna studiedeltagarna att 

besvara enkäten. Detta skedde på exempelvis e-mail, morgonmöte eller muntligen till 

kollegor. Samtliga enkäter samlades in samma dag, efter två veckor. 

 

Analys av data 

 

Analys av data skedde med hjälp av datorprogrammet SPSS 23, Statistical Package for the 

Social Sciences. Samtliga data samlades in och registrerades manuellt i programmet. 

Enkäterna granskades först av båda författarna för att kontrollera bortfall eller ofullständiga 

svar. Samtliga frågor var nominalnivå utom en som var numerisk. Studiens nollhypotes var att 

det inte föreligger någon skillnad mellan anestesisjuksköterskors strategier angående 

awareness samt arbetssätt i att upptäcka och förebygga awareness på sjukhus 1 och sjukhus 2. 
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Nollhypotesen testades med hjälp av Chi-två-test (Ejlertsson, 2003). P-värden ≤ 0,05 

bedömdes som statisktiskt signifikanta. I de fall där en eller flera av frekvenserna i 

fyrfältstabellen understeg 5 användes Fishers exakta test för att räkna ut p-värdet (Olsson & 

Sörensson, 2011). Fischers test användes för att analysera fråga fyra, fem och sex i enkäten. 

 

Forskningsetiska avvägningar 

 

Rådgivande yttrande från vårdvetenskapliga etiknämnden, (VEN) erhölls efter att 

projektplanen godkänts av handledaren och innan enkäterna delades ut. Svaren behandlades 

konfidentiellt vilket innebar en säkerhet för de personer som ingick i undersökningen om att 

deltagare inte kunde identifieras och att obehöriga inte kunde ta del av insamlat material 

(Olsson & Sörensen, 2011). Deltagandet var frivilligt och deltagarna stod inte i någon 

beroendeställning gentemot författarna. Information om frivilligt deltagande samt att 

deltagandet när som helst kunde avbrytas framgick tydligt i informationsbrevet. 

Enkätinsamlingens tillvägagångssätt var planerad på ett sådant sätt att det var nästintill 

omöjligt att koppla svar till enskilda individer. Enligt Polit och Beck (2006) erbjuder 

frågeformulär möjligheten till fullständig anonymitet för studiedeltagarna. Studieförfattarna 

träffade aldrig enskilda svarsdeltagare och deltagarna instruerades i informationsbrevet om att 

de inte skulle skriva sitt namn på enkäten. Frågor som hade kunnat möjliggöra identifikation, 

exempelvis ålder, exkluderades från enkäten då det inte ansågs relevanta för syftet samt att de 

riskerade eventuell identifiering av deltagarna. Insamlat material förvarades inlåst så att 

obehöriga inte hade tillgång till det. Efter godkänd examination kommer materialet att 

förstöras. 

 

Resultat 

 

Det förekom ingen statistisk signifikant skillnad mellan anestesisjuksköterskors strategier och 

attityder gällande awareness på sjukhus 1 och sjukhus 2. Det fanns ej heller någon statistisk 

signifikant skillnad mellan sjukhus 1 och sjukhus 2 gällande hur anestesisjuksköterskor 

arbetar för att upptäcka och förebygga awareness varav studiens nollhypotes verifierades. 

Resultatet presenteras ingående nedan utifrån rubrikerna: Arbetslivserfarenhet. Erfarenhet av 

awareness. Kliniska tecken. Användning av monitoreringsutrustning.  
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Totalt svarade 58 deltagare på enkäten av totalt 200 utdelade enkäter. Detta motsvarar en 

svarsfrekvens på 29 %.  Externt bortfall, det vill säga de som valde att inte delta i studien var 

71 % (n=142). Svarsfrekvensen på sjukhus 1 var 37 % och 21 % på sjukhus 2. På fyra av de 

inlämnade enkäterna har deltagarna missat eller avstått från att svara på frågorna på enkätens 

andra sida. Detta interna bortfall redovisas under respektive enkätfråga. Av samtliga deltagare 

var 20,7 % (n=12) män och 79,3 % (n=46) kvinnor. 

Arbetslivserfarenhet  

 
 

Tabell 1. Antal års erfarenhet som anestesisjuksköterska på respektive sjukhus.  

 

Arbetsplats Antal års erfarenhet som anestesisjuksköterska 

  1-2 år 3-5 år  6-10 år 11-15 år >15 år Total 

Sjukhus 1 Antal 

 

5 2 10 5 15 37 

 % på 

arbetsplats 

13,5% 5,4 % 27, 0 % 13,5 % 40,5 % 100,0 % 

 % av total 

 

8,6 % 3,4 % 17,2 % 8,6 % 25,9 % 63,8 % 

Sjukhus 2 Antal 

 

4  4 4 3 6 21 

 % på 

arbetsplats 

19,0 % 19,0 % 19,0 %  14,3 % 28,6 %  100,0 % 

 % av total 

 

6,9 % 6,9 % 6,9 %  5,2 % 10,3 % 36,2 % 

Total Antal 

 

9 6 14 8 21 58 

 % på 

arbetsplats 

15,5 % 10,3 % 24,1 % 13,8 % 36,2 % 100,0 % 

 % av total 

 

15,5 % 10,3 % 24,1 % 13,8 % 36,2 % 100,0 % 

 

Mer än en tredjedel av deltagarna i studien hade mer än 15 års erfarenhet, (se tabell 1). Minst 

antal deltagare i studien, både på respektive sjukhus samt av totalen, tillhörde gruppen med 3-

5 års erfarenhet av yrket.  

 

Erfarenhet av awareness och rutiner för patientintervju 

 

På sjukhus 1 hade 21,6 % (n=8) av de 37 anestesisjuksköterskorna som deltog i studien 

tidigare sövt en patient där awareness konstaterats postoperativt medan 4,8 % (n=1) av de 21 

deltagarna på sjukhus 2 hade erfarit detta. Av samtliga deltagare var det 15,5 % (n=9) som 
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svarade ja och 84,5 % (n=49) som svarade nej på fråga fyra. Aktuellt P-värde=0,135 visar på 

en icke signifikant skillnad mellan grupperna.  

 

På fråga fem, angående om anestesisjuksköterskan rutinmässigt frågar de patienter, som 

tidigare blivit sövda, om de upplevt någon form av awareness svarade 10,3 % (n=6) ja och 

89,7 % (n=52) nej, av totalt antal deltagare. Vid sjukhus 1 var det 10,8 % (n=4) som 

regelbundet frågade sina patienter om de tidigare upplevt någon form av awareness, 89,2 % 

gjorde det inte. Motsvarande siffra vid sjukhus 2 var 9,5 % (n=2) som regelbundet frågade 

och 90,5 % (n=19) frågade inte. På fråga sex, om anestesisjuksköterskan rutinmässigt frågade 

sina patienter postoperativt om det upplevt awareness under operationen såg siffrorna 

likadana ut som vid föregående fråga vid sjukhus 1, alltså 10,8% (n=4) gjorde det 

rutinmässigt och 89,2 % (n=33) gjorde det inte. Vid sjukhus 2 var siffran något högre för de 

som rutinmässigt frågade, 19 % (n=4) ställde frågan och 81 % (n=17) frågade inte. Av totalt 

antal deltagare frågade 13,8 % (n=8) alltid och 86,2% (n=50) uppgav att de inte rutinmässigt 

frågade. Aktuellt P-värde i fråga fem var p=1 och i fråga sex p=0,443. Resultaten är således 

inte signifikanta. Detta innebär att det inte fanns någon skillnad mellan sjukhus 1 och 2 

angående hur anestesisjuksköterskan arbetar med att rutinmässigt fråga sina patienter om 

erfarenheter av awareness.  

 

Kliniska tecken 

 

 
Tabell 2. Procent av deltagare per arbetsplats som ansåg att kliniska tecken tillförlitligt  

                indikerar förekomsten av awareness  
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På fråga sju som behandlade om anestesisjuksköterskan ansåg att kliniska tecken exempelvis 

oavsiktliga rörelser, oförklarlig hypertension och/eller takykardi, tårbildning och oförklarliga 

svettningar, tillförlitligt indikerar förekomst av awareness, svarade totalt 37,9 % (n=22) ja och 

55,2 % (n=32) nej. Av dessa svarade 40 % (n=14) ja och 60 % (n=21) nej på sjukhus 1. 

Motsvarande siffror på sjukhus 2 var 42,1 % (n=8) för ja och 57,9 % (n=11) för nej, (se tabell 

2). Bortfall i frågan var 6,9 % (n=4). Aktuellt P-värde=0,880 och resultatet var således ej 

signifikant. 

 

Tabell 3. Procent av deltagare per arbetsplats som ansåg att end-tidal koncentrationsmätning  

                av anestesigas reducerar risken för awareness 

 

 

 

På fråga åtta svarade 69 % (n=40) att de ansåg att end-tidal koncentrationsmätning av 

anestesigas reducerar risken för awareness medan 24,1 % (n=14) inte höll med. På sjukhus 1 

ansåg 68,6 % (n=24) att end-tidal koncentrationsmätning reducerade risken och motsvarande 

siffra på sjukhus 2 var 84,2 % (n=16). På sjukhus 1 var det 31,4 % (n=11) som inte ansåg att 

koncentrationsmätning av gas reducerade risken för awareness respektive 15,8% (n=3) på 

sjukhus 2, (se tabell 3). Bortfall 6,9 % (n=4). P=0,331. Resultatet var ej signifikant. 

 

Användning av monitoreringsutrustning 

 
Vid förfrågan om anestesisjuksköterskan någonsin använt monitoreringsutrustning för att 

bedöma anestesidjup som ex BIS (Bispektralt Index) svarade 67,2 % (n=39) ja och 25,9 % 

(n=15) nej. Vid sjukhus 1 var det 74,3 % (n=26) som använt monitoreringsutrustning och 25,7 
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% (n=9) som inte gjort det. På sjukhus 2 hade 68,4 % (n=13) använt monitoreringsutrustning i 

sitt arbete och 31,6 % (n=6) hade inte gjort det. Bortfall 6,9 % (n=4). Aktuellt P-värde =0,646. 

Alltså var det ingen signifikant skillnad mellan grupperna.  

 

Enligt fråga tio upplevde hälften av totalt antal deltagare att monitoreringsutrustning av 

anestesidjup var en bra metod för att upptäcka awareness, alltså 46,6 % (n=27) medan 46,6 % 

(n=27) inte höll med. Av dessa ansåg 51,4 % n=18) på sjukhus 1 att det var en bra metod 

medan 48,6 % (n=17) ansåg att det inte var det. På sjukhus 2 var motsvarande siffror 47,4% 

(n=9) för ja och 52,6 % (n=10) för nej. Bortfall 6,9 % (n=4) p=0,776, således ej signifikant 

resultat. Däremot upplevde fler av totalt antal deltagare, 53,4 % (n=31) att om 

monitoreringsutrustning för att bedöma anestesidjup fanns tillgänglig på avdelningen skulle 

de regelbundet använda den, 39,7 % (n=23) skulle inte göra det. På sjukhus 1 ansåg fler 

deltagare att de skulle använda monitoreringsutrustning om den fanns tillgänglig, 62,9% 

(n=22) enligt fråga elva, trots att de inte bedömde monitoreringsutrustning som en bra metod 

för att upptäcka awareness (se fråga tio). På sjukhus 1 svarade 37,1 % (n=13) att de inte skulle 

använda den. Motsvarande siffror på sjukhus 2 var 47,4 % (n=9) som svarade ja och 52,6 % 

(n=10) svarade nej. Bortfall 6,9 % (n=4) p=0,272. Resultatet var ej signifikant. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

 

Allt material i studien behandlades konfidentiellt. En definition av konfidentialitet är att 

uppgifter som forskarna får fram vid datainsamlingen inte kan härledas till enskilda personer 

eller situationer (Olsson & Sörensen, 2011). Att använda få inklusionskriterier kan leda till en 

bredare svarsrespondens (a a), vilket kan ses som en styrka i studien, men eftersom urvalet 

ändå är begränsat kan det vara svårt att generalisera resultaten. 

 

Det befintliga instrumentet som användes i studien är redan testat och har visat sig uppfylla 

kraven på validitet och reliabilitet i en tidigare genomförd, stor studie (Lau et al., 2006). När 

ändringar och modifieringar genomförs av det befintliga instrumentet kan detta med största 

sannolikhet påverka validiteten och reliabiliteten. Dock så genomfördes en pilotstudie initialt 
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för att säkerställa reliabiliteten och validiteten i studien, vilket kan ses som en styrka. Vid 

enkätstudier är det bättre att använda sig av redan beprövade och validerade instrument än att 

försöka skapa ett eget instrument (Olsson & Sörensen, 2011). Vid omarbetningen av den 

befintliga enkäten beaktade författarna riktlinjer angående hur ett eget formulär/instrument 

bör konstrueras. En regel vid konstruerandet av egna enkäter är att endast variabler intressanta 

för studiens syfte ska inkluderas, ofta blir det för många frågor som skulle kunna vara 

intressanta men som inte svarar på studiens syfte (a a). Enligt Olsson och Sörensen (2011) bör 

konstruktionen av enkäten se inbjudande ut och vara lätt att besvara. Enkäten reviderades 

noggrant av studieförfattarna, bland annat ändrades flera frågor från det ursprungliga 

formuläret från flervalsfrågor till endast ja- och nej- frågor då de ansågs som krångliga för 

deltagarna att förstå. Förtydligande av fråga tre och sju genomfördes också efter erhållen 

kritik från genomförd pilotstudie.  

 

Enligt Polit och Beck (2006) är, så kallade slutna frågor i enkäter mer effektiva. De tilltalar 

flera personer att svara på frågorna, vilket också går snabbare än med öppna frågor. Ofta är 

studiedeltagare också ovilliga att skriva längre och mer utförliga svar på enkäter (a a). Enligt 

rekommendationer från Olsson och Sörensen (2011) ska enkätens frågor vara entydiga, enkla 

och ej vara ledande vilket togs i beaktan vid omarbetningen av enkäten. Trots detta ansågs 

svarsdeltagandet förhållandevis lågt, 29 % vilket är en svaghet i studien. Det finns en 

möjlighet att fler deltagare skulle besvarat enkäten om studieförfattarna även hade informerat 

muntligt på samtliga avdelningar exempelvis i samband med arbetsplatsträffar. 

Studieförfattarna valde dock att, relaterat till tidsbrist, inte ge muntlig information till 

studiedeltagarna utan enbart upprepad skriftlig information. På grund av tidsbrist var det även 

logistiskt svårt att planera in möten med samtliga sju avdelningar. Muntlig information gavs 

enbart till kontaktpersoner och chefer. Studieförfattarna hade upprepad kontakt med 

mellanhänder och chefer via e-mail där det stämdes av hur många som besvarat enkäten samt 

kom överens om att de skulle påminna deltagarna via mejl och möten. Möjligtvis borde 

studieförfattarna varit mer drivande i kontakten med deltagarna, exempelvis genom att själva 

författa ett påminnelsemejl för cheferna att vidarebefordra. Enligt Olsson och Sörensen (2011) 

bör forskaren dock förhålla sig objektiv och neutral samt ha distans till studiedeltagarna i en 

kvantitativ design- studie. Det kan tänkas att en del externt bortfall utgörs av 

anestesisjuksköterskor med mindre än ett års arbetserfarenhet då 1-2 år var lägsta valbara 

alternativ för arbetslivserfarenhet på enkäten. Enkäten borde i stället ha haft 0-2 år som lägsta 

valbara alternativ. Av samtliga inlämnande enkäter var fyra enkäter ej besvarade på baksidan. 
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Troligtvis beror detta på att de fyra deltagarna missat att vända blad på enkäten. Författarna 

hade kunnat motverka problemet genom att förtydliga med skrift på enkäten att den fortsatte 

på andra sidan.  

 

Fördelar med enkätstudier jämfört med intervjustudier är att de är ekonomiska att genomföra 

och att en högre geografisk spridning kan uppnås (Polit & Beck, 2014). Vid enkätstudier kan 

deltagarnas anonymitet i högre grad säkerställas vilket är ytterligare en fördel jämfört med 

intervjustudier. Polit och Beck (2014) menar dock att fördelarna med att genomföra 

intervjustudier är fler. Svarsdeltagandet tenderar att vara högre i intervjustudier då det är 

svårare för en deltagare att tacka nej till en intervjuperson jämfört med att låta bli att fylla i en 

enkät. Låg svarsfrekvens kan leda till bias då respondenterna inte är representativa för 

gruppen som ska undersökas. En annan fördel med intervjustudier är att forskaren får 

ytterligare information genom att observera respondenten vilket gynnar forskarens tolkning av 

svaren (a a). Författarna till denna studie valde att genomföra en enkätstudie då de ansåg att 

studiens syfte och frågeställningar mest korrekt kunde besvaras genom en enkätstudie. 

 

Resultatdiskussion 

 

Beslutsfattande i vården sker stundtals under osäkra omständigheter eftersom sjuksköterskan 

inte med säkerhet kan veta vilket resultat hens insats får (Thompson & Dowding, 2009). 

Anestesisjuksköterskans förmåga till analys och intuition påverkar i högsta grad hens 

strategier mot awareness. Det kan spekuleras i hur anestesisjuksköterskans strategier skiljer 

sig åt med erfarenheten av yrket. En anestesisjuksköterska med 15 års erfarenhet har med 

största sannolikhet andra strategier för att upptäcka och förebygga awareness jämfört med 

exempelvis en nyfärdig anestesisjuksköterska. 

 

Arbetslivserfarenhet 

 

Mer än en tredjedel av deltagarna i studien hade mer än 15 års erfarenhet, (se tabell 1). Minst 

antal deltagare i studien, både på respektive sjukhus samt av totalen, tillhörde gruppen med 3-

5 års erfarenhet av yrket. Vad detta beror på är svårt att säga. Kanske arbetar många erfarna 
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anestesisjuksköterskor ute på avdelningarna eller är dessa bara mer benägna att svara på 

enkäter. Om de flesta varit nyutbildade kanske resultaten hade sett annorlunda ut. Enligt Kim 

(2010) påverkar såväl situationens komplexitet som sjuksköterskans utbildningsnivå vilken 

risk hen är villig att ta i sitt beslutsfattande. Kanske kan detta innebära att nyutbildade är mer 

villiga till att använda teknisk utrustning såsom exempelvis BIS-monitorering medan de mer 

erfarna litar på sin intuition och de kliniska tecknen. Enligt Benner et al. (2009) skiljer sig 

beslutsfattandet åt mellan de fem olika kunskapsnivåerna novis, avancerad nybörjare, 

kompetent, skicklig och expert. Novisen fattar sina beslut baserat på analys och regler, detta 

kan innebära att nyutbildad personal med färsk utbildning förhåller sig mer kritisk mot ny 

forskning och nya hjälpmedel. Experten, vilket i denna studie kan ses som de med mer än 15 

års erfarenhet, förlitar sig inte på analys och kritiskt tänkande utan har istället en djupare och 

mer intuitiv förståelse för situationen vilket leder fram till ett beslutsfattande (a a). Payne 

(2015) definierar intuition som en icke-medveten och icke-analytisk kunskap om situationen. 

Experten som förlitar sig på sin intuition kan därför tänkas vara kritisk till användning av 

tekniska hjälpmedel i sin bedömning.  

 

Erfarenhet av awareness 

 

Förhållandevis många anestesisjuksköterskor, 15,5% totalt, hade tidigare sövt en patient där 

awareness konstaterats postoperativt. På sjukhus 1, 21,6 % och 4,8 % på sjukhus 2. Det var 

betydligt fler på sjukhus 1 som svarade ja på frågan. Dessa motsvarar ca 40 % av totalt antal 

deltagare. Å andra sidan kan tänkas att de anestesisjuksköterskor som vårdat en patient med 

awareness är mer benägna och intresserade av att fylla i enkäten. Incidensen av awareness 

uppskattas till totalt 0.1-0,2 % generellt (Bodelsson, 2011). Då över en femtedel av alla 

anestesisjuksköterskor på sjukhus 1 upplevt awareness kan denna siffra av incidensen verka 

missvisande. På sjukhus två var motsvarande siffra endast 4,8 %. Dock så var andelen 

anestesisjuksköterskor med mest erfarenhet färre på sjukhus 2, ca 28 %. Detta kan tolkas som 

att antal år i yrket påverkar i vilken grad anestesisjuksköterskor erfarit patienter som upplevt 

awareness. Enligt en stor irländsk enkätstudie vilken undersökte årlig förekomst av awareness 

uppskattades årlig förekomst av awareness vara betydligt lägre, 1:15 000 jämfört med andra 

prospektiva studier som visade 1-2:1000 (Jonker, Hanumanthiah, O´sullivan, Cook & Pandit, 

2014). Artikelförfattarna menar att detta beror, dels på patientfaktorer men även på 

organisationsfaktorer. Patientfaktorer innefattar exempelvis upplevd traumatisk händelse som 
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gör att patienten är motvillig till att rapportera händelsen. Organisatoriska faktorer innefattar 

motvillighet från organisationens sida att rapportera händelsen men det kan även vara bristen 

på besök från anestesiologen postoperativt, vid vilket en rapport om upplevd awareness hade 

kunnat lämnas.  

 

Det var förhållandevis låga siffror vad det gäller frågan om anestesisjuksköterskan 

rutinmässigt frågar de patienter, som tidigare blivit sövda, om de upplevt någon form av 

awareness. Siffrorna var likvärdiga på båda sjukhus: 10,3 % och 9,5 %. Vad detta beror på 

kan diskuteras. Frågan kanske känns onödig då det råder en uppfattning ute på avdelningarna 

att awareness är ett sällan förekommande fenomen som blivit mer och mer ovanligt. En del 

anestesisjuksköterskor kanske undviker frågan för att inte oroa patienten i onödan eller för att 

slippa behöva ge krånglig information. Även tidsbrist kan tänkas vara en faktor. 

 

På fråga sex om anestesisjuksköterskan rutinmässigt frågade sina patienter postoperativt om 

det upplevt awareness under operationen skilde det sig åt mellan sjukhusen, på sjukhus 1 

frågade 10,8% och på sjukhus 2 hela 19 %. Detta kan ha att göra med klimatet och rutinerna 

på respektive sjukhus. På en del arbetsplatser kan frågor som denna vara mer rutin än på andra 

avdelningar. Det kan även vara så att på avdelningar där längre och mer komplicerade ingrepp 

utförs väljer personalen att ställa frågan. Resultaten visade sig dock inte vara signifikanta, och 

ingen skillnad rådde mellan hur anestesisjuksköterskan arbetar med att rutinmässigt fråga sina 

patienter om erfarenheter av awareness. Enligt Jonker et al. (2014) saknade samtliga av de 46 

stycken undersökta sjukhusen i tidigare nämnd studie rutiner eller riktlinjer för att förebygga 

eller hantera awareness.  

 

Kliniska tecken 

 

Observation av kliniska tecken utförs ständigt av anestesisjuksköterskan och den kliniska 

blicken kan både försämras och förbättras av teknisk utrustning (Björlin Norén, 2013). På 

fråga sju som behandlade om anestesisjuksköterskan ansåg att kliniska tecken, exempelvis 

oavsiktliga rörelser, oförklarlig hypertension och/eller takykardi, tårbildning och oförklarliga 

svettningar, tillförlitligt indikerar förekomst av awareness, svarade båda sjukhusen likvärdigt. 

Sjukhus 1, 40 % och sjukhus 2, 42,1 %. Varför ca 60 % på vardera sjukhus väljer att svara nej 

på frågan kan kopplas till att anestesisjuksköterskor ofta har olika inställning till införande 
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och inlärning av ny teknik på avdelningen (Björlin Norén, 2013). En del 

anestesisjuksköterskor som arbetat länge väljer kanske att lita på sin kliniska bedömning och 

väljer att inte flytta fokus från patienten medan en del yngre upplever att teknisk utrustning i 

kombination med kliniska tecken är det bästa. Björlin Norén (2013) poängterar vidare att för 

att förbättra patientsäkerheten måste den tekniska utrustningen kombineras med den kliniska 

blicken och endast användas som ett hjälpmedel.  

 

Ett annat kliniskt tecken som frekvent observeras av anestesisjuksköterskan är den end-tidala 

koncentrationsmätningen av anestesigas på ventilatorn. Hela 69 % ansåg att end-tidal 

koncentrationsmätning av anestesigas reducerade risken för awareness. Detta i kombination 

med de andra kliniska tecknen kan ses som ett tillförlitligt sätt för anestesisjuksköterskan att 

upptäcka och förebygga awareness. Enligt en studie av Bischoff och Rundshagen (2011) är 

det däremot ovanligt att awareness hos patienten har visat sig genom kliniska tecken och att 

orsaken till detta ofta är antihypertensiva läkemedel t ex betablockerare. Forskarna hänvisar 

till en amerikansk studie där ökad hjärtfrekvens endast observerats hos 7 % av patienterna 

som drabbats av awareness. Ökat blodtryck sågs bara hos 15 % och oavsiktliga rörelser hos 2 

% av patienterna. Enligt forskarna krävs en sammantagen bedömning av såväl kliniska 

parametrar som, om möjlig, tillgänglig monitoreringsutrustning av narkosdjup (a a). Detta 

visar på hur komplext det är att som anestesisjuksköterska upptäcka awareness.   

 

Användning av monitoreringsutrustning 

 

De flesta av anestesisjuksköterskorna, 67,2 % hade använt monitoreringsutrustning för att 

bedöma anestesidjup som ex BIS (Bispektralt Index) någon gång i sitt arbete. Drygt hälften av 

studiedeltagarna, 46,6% ansåg att monitoreringsutrustning av anestesidjup var en bra metod 

för att upptäcka awareness. Däremot upplevde fler av totalt antal deltagare, 53,4 % att om 

monitoreringsutrustning för att bedöma anestesidjup fanns tillgänglig på avdelningen skulle 

de regelbundet använda den. Fler antal deltagare svarade alltså att de skulle använda 

utrustningen trots att de inte kände någon större tillit till den. På sjukhus 1 var siffran 62,9% 

(n=22) enligt fråga elva trots att de inte bedömde monitoreringsutrustning som en bra metod 

för att upptäcka awareness, under fråga tio. På sjukhus 2 svarade 47,4 % (n=9) ja på fråga 

elva medan 52,6 % (n=10) svarade nej. Varför somliga studiedeltagare inte svarade 

konsekvent på frågan kan diskuteras. Eventuellt menade deltagarna som svarat att de inte litar 
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på BIS-monitorn men som ändå skulle använda den, att verktyget ej ensamt ger tillräckligt 

med information om patienten upplever awareness men ändå är ett komplement till de andra 

tillgängliga bedömningsparametrarna (kliniska tecken och end-tidal koncentrationsmätning). 

 

Skillnader i frekvensen av användning av monitoreringsutrustning för att motverka awareness 

kan mycket väl vara knutet till kulturen på avdelningen och därför skilja sig åt mellan de olika 

sjukhusen och avdelningarna. Enligt Jonker et al. (2014) skiljde sig användningen av BIS 

(bispektralt index) avsevärt åt mellan sjukhus i Irland och i Storbritannien. I Storbritannien 

saknade mer än en tredjedel, 39 % utrustning för att mäta anestesidjup och endast en fjärdedel 

av anestesiologerna hade någonstin använt utrustning för att mäta anestesidjup. I Irland hade 

hela 80 % av sjukhusen möjlighet till att använda monitoreringsutrustning för att mäta 

anestesidjup och majoriteten, 62 % använde den ibland i sitt arbete. Dock saknar studien bevis 

på att den större användningen av monitoreringsutrustning av anestesidjup i Irland leder till 

färre antal fall av awareness per år eller färre antal fall av awareness per anestesiolog under 

sin karriär (a a).     

 

Konklusion och implikationer 
 

Författarnas intention med denna studie var att undersöka anestesisjuksköterskors strategier 

och attityder mot awareness. Resultatet i studien visar ingen skillnad mellan 

anestesisjuksköterskors strategier och attityder gällande awareness mellan sjukhus 1 och 

sjukhus 2, varav studiens nollhypotes verifierades. Dock framkom i befintlig forskning 

intressanta fynd såsom att erfarenheten tycks spela en stor roll gällande 

anestesisjuksköterskans strategier och attityder mot awareness. Med hjälp av studiens resultat 

skulle anestesisjuksköterskan kunna öka sin insikt angående awareness och därmed 

medvetandegöra hur hen arbetar mot problemet. Ytterligare forskning, specifikt riktad mot 

anestesisjuksköterskor behövs inom området, exempelvis studier angående hur erfarenhet kan 

påverkar anestesisjuksköterskans strategier och attityder gällande awareness.  
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  Bilaga 1 (2) 

Awareness – anestesisjuksköterskans 
perspektiv 

1. Kön 

 Kvinna 

 Man 

2. Vid vilket sjukhus arbetar du? 

 Sjukhus 1 

 Sjukhus 2 

3. Hur många års erfarenhet har du som anestesisjuksköterska? 

 1 -2 år 

 3-5 år 

 6-10 år 

 11-15 år 

 Mer än 15 år 

4. Har du någon gång sövt en patient där awareness konstaterats 
postoperativt?  

 Ja 

 Nej 

5. Frågar du rutinmässigt de patienter, som tidigare blivit sövda, om de 
upplevt någon form av awareness? 

 Ja 

 Nej 

6. Frågar du rutinmässigt dina patienter postoperativt om de upplevt 
awareness under operationen? 

 Ja 

 Nej 
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7. Tycker du att kliniska tecken exempelvis oavsiktliga rörelser, oförklarlig 
hypertension och/eller takykardi, tårbildning och oförklarliga svettningar, 
tillförlitligt indikerar förekomst av awareness? 

 Ja 

 Nej 

8. Anser du att end-tidal koncentrationsmätning av anestesigas reducerar 
risken för awareness?  

 Ja  

 Nej  

9. Har du någonsin använt monitoreringsutrustning för att bedöma 
anestesidjup ex BIS (Bispektralt Index)? 

 Ja 

 Nej 

10. Anser du att monitoreringsutrustning av anestesidjup är en bra metod för 
att upptäcka awareness. 

 Ja 

 Nej 

11. Om monitoreringsutrustning för att bedöma anestesidjup fanns tillgänglig på 
avdelningen, skulle du regelbundet använda den? 

 Ja 

 Nej 

 

 


