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Abstrakt 
 
Bakgrund: Forskning visar att generell anestesi kan bidra till kognitiv dysfunktion 

postoperativt. En alltför djup anestesi och/eller en lång duration av anestesi är två faktorer som 

kan inverka på kognitionen med besvär såsom minnesproblem och koncentrationssvårigheter. 

Anestesisjuksköterskans roll är att individanpassa anestesin för att inte orsaka för djup anestesi 

och därmed har det blivit alltmer vanligt att monitorera anestesidjupet för att minska på onödigt 

lidande för patienten. Syfte: Syftet är att kartlägga anestesidjup och anestesiduration  hos 

patienter med självskattad  kognitiv svikt efter elektiv ortopedisk operation. Metod: För att 

kartlägga detta valdes en retrospektiv observationsstudie med tvärsnittsdesign med insamlad 

data från kvalitetsregister. Resultat: Av 920 patienter var det 116 patienter som uppgav kognitiv 

dysfunktion dag 1 postoperativt och upp till över 16 dagar postoperativt med  ett 

genomsnittsvärde på 37,7 i entropy och 104,4 minuter i anestesiduration. Slutsats: Desto längre 

duration av anestesin och ju djupare anestesi desto mer kognitiv påverkan postoperativt. 

Anestesidjupsmonitorering bör användas mer frekvent och önskvärt är att bedöma kognition 

preoperativt med ett mätinstrument för att kunna se om skillnad finns postoperativt. 

 

Nyckelord: Anestesidjup, anestesiduration, kognitiv dysfunktion, postoperativt och elektiva ortopediska 

patienter 
 

Keywords: Depth of anesthesia, duration of anesthesia, cognitive dysfunction and elective orthopedic 

patients. 
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Introduktion 

I takt med att anestesidjupsmonitorering ökar på kliniker runt om i världen växer även intresset 

att forska kring anestesidjupets eventuella konsekvenser för patienten. Det har de senaste åren 

därför blivit mer vanligt att monitorera anestesidjup. Operationskliniken i Gävle, Region 

Gävleborg, har under några år monitorerat anestesidjup och samlat in information från 

patientrelaterade (PROM) enkäter där bland annat självskattad §§ kognitiv funktion  

postoperativt besvarats. Tanken bakom denna studie är därför att inkludera anestesidjup och 

anestesiduration i en kartläggning av ortopediska patienter. 
 

Bakgrund 

Att arbeta som anestesisjuksköterska innebär att säkerställa god omvårdnad för patienten före, 

under och efter anestesi. Anestesi kommer ifrån grekiskan och är ett annat ord för bedövning. 

Med anestesi kan man på olika sätt upphäva förmågan att uppfatta smärta, tryck, värme, kyla 

eller beröring (Lindskog, 2004, s. 49) vilket är en förutsättning för att kirurgiska ingrepp ska bli 

möjliga att genomföra. Det finns två huvudformer av anestesi nämligen regional- och generell 

anestesi, som i folkmun kallas narkos. Det finns två sätt att genomföra generell anestesi, dels 

genom inhalationsanestesi dels via intravenös administrering. Idag kombineras ofta de två 

tillvägagångssätten och fysiologiska effekterna blir smärtfrihet (analgesi), dämpning av 

ogynnsamma reflexer samt sömn/medvetslöshet. När generell anestesi används påverkas främst 

hjärnbarken vilket medför att smärtkänslan och medvetandegraden gradvis sjunker. Ryggmärgen 

påverkas med  hämmade eller förlamade reflexer som följd. Vid djup anestesi når effekterna 

även hjärnstammen och den förlängda märgen där vi bland annat hittar vårt vasomotoriska- och 

respiratoriska centrum (Stanghelle & Knutsen, 2013, s. 463). Hur kognitiva funktioner som 

exempelvis minnet påverkas efter anestesi har forskare idag inte riktigt svar på. Däremot vet 

man att det framförallt är hjärnbarken och signaler mellan hjärnans olika lober som är 

involverade när det kommer till vår kognitiva funktion (Hall, 2016, s. 745). Eftersom anestesi 

påverkar områden i hjärnan som exempelvis hjärnbarken, vilket är ett område för minne, kan 

man anta att patienten löper en risk att drabbas av kognitiva dysfunktioner postoperativt. 

 

Kognitiv funktion innebär bland annat förmåga att minnas, tala, lösa problem eller ta beslut 

(Burkauskas et al., 2018). Efter operation kan patienten drabbas av kognitiv dysfunktion, vilket 

vidare benämns KDF. Det innebär att den kognitiva förmågan blir nedsatt vilket i det 

postoperativa sammanhanget framförallt avser förändringar på minne, koncentration och 

förmågan att tänka som vanligt (Tsai, Sands & Leung, 2010). I en kohortstudie som gjorts på 
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461 patienter över 65 år var det 80% som upplevde någon form av KDF ett dygn efter operation 

(Youngblom, DePalma, Sands, & Leung, 2014). Dysfunktionen kan leda till förlängda vårdtider, 

förseningar i funktionell återhämtning samt en påverkan på patientens vardag och livskvalité. 

Vissa patienter drabbas så svårt att de har bekymmer att utföra sitt vanliga arbete. KDF noteras i 

vanliga fall inte i direkt anslutning till operationen utan ofta är det anhöriga eller arbetskamrater 

som lägger märke till personen  inte är som den brukar vara (Wang et al., 2014). 
 

Postoperativt delirium innebär också en kognitiv påverkan och är en relativt vanlig komplikation 

hos den äldre patienten. Skillnaden mellan delirium och KDF är att delirium beskriver ett mer 

akut, förvirrat tillstånd med störningar i uppmärksamhet och disorientation (Tsai, Sands & 

Leung, 2010). Dessa störningar kan åtföljas av hallucinationer, hypo/hyperaktivitet eller andra 

psykomotoriska beteendeförändringar. Enligt Deiner och Silverstein (2009) visar sig deliriums 

klassiska symtom oftast inte på den postoperativa enheten utan dröjer 1-3 dagar innan de 

framkommer. Exempel på riskfaktorer som har ett samband med delirium är BMI 

(bodymassindex), högt blodtryck, kvinnligt kön och operation av höftfraktur (Oh et al., 2015). 

Från 65 år och äldre beräknas 20% av 12,5 miljoner patienter i USA vara drabbade av delirium 

postoperativt. Kostnaderna för att vårdas på sjukhus på grund av delirium beräknas vara 6,9 

miljarder dollar (Inouye, 2006). Delirium och KDF kan drabba patienten enskilt eller i 

kombination (Tsai, Sands & Leung, 2010). 
 

De som löper större risk att drabbas av KDF är patienter över 60 år eller patienter som genomgår 

en mer omfattande operation (Berger et al., 2015; Monk et al., 2008). En studie av Wang et al. 

(2014) visar att frekvensen av KDF 3 månader efter operationen var 7% hos patienter i åldern 

60-69 och 14% hos de över 69 år. Andra riskfaktorer är tidigare alkoholmissbruk, tidigare 

cerebrovaskulär sjukdom, respiratoriska komplikationer eller att genomgå en andra operation. 

Forskning visar även att välutbildade mer sällan drabbas av KDF (Wang et al., 2014). Att 

diagnostisera KDF kan vara svårt och det behövs därför  preoperativa verktyg om det skall vara 

möjligt att detektera postoperativa symtom (Deiner & Silverstein, 2009). De preoperativa 

verktyg som finns idag är inte tillräckligt specifika eller känsliga för att detektera mindre 

förändringar i hjärnfunktioner eller kognitiv förmåga och skulle därför behöva utvecklas (Wang 

et al., 2014). 
 
 

Det är som tidigare nämnts oklart vad det är som bidrar till kognitiv påverkan postoperativt. 

Forskare har intresserat sig för om det existerar någon skillnad i påverkan efter regional 
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respektive generell anestesi eller om val av anestesiläkemedel kan ha någon betydelse. Hittills 

har det inte påträffats resultat som talar för att någon av dessa faktorer skulle ha postoperativ 

kognitiv påverkan. Under den senare tiden har därför intresset av att mäta anestesidjup ökat 

(Steinmetz, Funder, Dahl, & Rasmussen, 2010). Det är viktigt utifrån många aspekter att 

patienten har ett lämpligt anestesidjup. Om patienten inte är tillräckligt sövd innebär det att hen 

inte är helt medvetslös, vilket kan innebära en risk för medvetenhet (awareness) under 

operationen. Djup anestesi kan öka riskerna för postoperativt illamående och kräkningar, 

anestesirelaterad ökad dödlighet eller påverkan på den kognitiva funktionen. Detta kan i sin tur 

leda till förlängda vårdtider och förhöjda sjukvårdskostnader (Shepherd et al., 2013). 
 

Det finns oklarheter i om durationen av anestesi är det som påverkar KDF postoperativt. I en 

studie av Johnson et al. (2002) visade resultatet på ett samband mellan duration av anestesi och 

KDF medan en studie av Steinmetz, Funder, Dahl och Rasmussen (2010) inte visade ett 

samband. Även Marieke et al., (2003) påstår att delirium och anestesiduration inte har någon 

inverkan på varandra. Däremot har Zhang, Peng och Wang (2017) gjort en kontrollerad klinisk 

studie på skolbarn där de mätt preoperativ IQ-nivå hos barn i åldrarna 6-12 år som sedan 

jämförts med postoperativa resultat. I gruppen med anestesiduration >3 timmar ingick 79 

stycken barn vars IQ nivå visade signifikant påverkan efter operation och den kognitiva 

förmågan var i vissa av dessa fall påverkad i upp till 3 månader. Det saknas dock studier som 

undersöker om det är anestesidurationen som är den bakomliggande orsaken till kognitiv 

påverkan eller om det egentligen rör sig om mängden anestesiläkemedel som tillförs (Kotekar, 

Shenkar, & Nagaraj (2018). 
 

Det kan finnas ett signifikant samband mellan anestesidjup och kognitiv påverkan i form av 

delirium. Relationen mellan anestesidjup och KDF är däremot inte lika frekvent undersökt och 

motstridiga resultat finns. I en studie (Escallier, Nadelson, Zhou & Avidan, 2014) hävdar 

forskare dock att monitorering av anestesidjup minskade frekvensen av KDF upp till ett år 

postoperativt. I en studie på patienter som genomgått kardiovaskulära operationer hade 42% av 

de som deltog i uppföljningen fortfarande påverkan på KDF efter en femårsperiod (Newman et 

al., 2001).  
 

Med hjälp av anestesidjupsmonitorering (BIS eller entropyvärde) är det möjligt att styra och 

optimera anestesin, det vill säga optimera dos av anestesiläkemedel och därmed också optimera 

tiden under narkos, vilket är viktiga faktorer för att minska risken för postoperativ kognitiv 
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påverkan. Det finns olika sätt att mäta anestesidjupet. Elektroencefalografi (EEG), som är 

frekvent använt i kliniken, registrerar elektriska signaler från hjärnan och mäter 

spänningsskillnader. När ett fullständigt EEG används placeras ca 20 elektroder på skalpen 

vilket gör att tecken till olika typer av funktionsstörningar kan ses såsom epilepsi, encefalit eller 

cerebral ischemi. Trots att EEG inte visat sig vara helt optimalt för att mäta anestesidjup alla 

gånger har olika metoder av anestesidjupsmonitorering med modifierade elektroder utvecklats. 

Den första processade EEG-signalen för att mäta anestesidjup i kliniskt bruk var Bispektralt 

Index (BIS) med sina fyra elektroder som placeras på patientens panna. Elektroderna tar emot 

elektriska signaler som sedan konverteras till en siffra mellan 0-100 där 100 är en fullt vaken 

patient. Ett värde på 60-80 ses förenligt med sedering och ett värde mellan 40-60 anses innebära 

generell anestesi (Heini, Eriksson & Fagerlund Jonsson, 2016, s.154-155). Internationellt är BIS 

det verktyg som oftast används för att monitorera så patienten inte är för lätt eller för djupt sövd. 

I ett flertal RCT studier påstås BIS kunna minska postoperativt delirium troligtvis på grund av 

att mindre mängd anestesiologiska läkemedel används (Bordi, 2018, s. 1141; Escallier, 

Nadelson, Zhou & Avidan, 2014; Zhou, Li & Wang, 2018). Å andra sidan har BIS sina 

nackdelar som gör att metoden ifrågasätts. Bland annat kan BIS värdet vara lättpåverkat på 

grund av att vissa av kirurgens instrument stör den elektriska signalen och patienten kan 

förefalla mer vaken är vad hen egentligen är. Användaren bör därför vara observant på SQI-

värdet (signal quality) för att kunna utvärdera informationen som visas på monitorn (Duarte & 

Saraiva, 2009). 
 

Entropy är en metod  som är mycket snarlik BIS, som även den mäter anestesidjup mellan 0-100 

där ett värde mellan 40 och 60 anses vara generell anestesi. Entropy analyserar 

oregelbundenheter i EEG-signalen. Precis som med BIS placeras elektroder på patientens panna 

och i takt med att koncentrationen av anestesiläkemedel ökar blir det minskade utslag av dessa 

oregelbundenheter (Heini, Eriksson & Fagerlund Jonsson, 2016, s. 155). Forskare har börjat 

intressera sig för om anestesidjupet kan vara relaterat till den nedsatta kognitiva förmågan som 

vissa drabbas av postoperativt men det finns däremot inte tillräckligt med studier utförda inom 

området för att kunna bekräfta hypotesen. 
 
 
Rational 

Genom att minska KDF postoperativt kan samhällskostnader som uppstår på grund av förlängda 

vårdtider reduceras samt att lidande kan  minskas för både patient och anhöriga. Enligt Eriksson 

(1994, s. 19-22) är målet med all omvårdnad att minska fysiskt eller psykiskt lidande och att 
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främja välbefinnande. Anestesisjuksköterskan har i samband med operation en viktig roll när det 

gäller att identifiera riskfaktorer och att ge patienten den bästa vård utifrån individuella 

förutsättningar. Forskningsresultat har visat att anestesiduration och anestesidjup är faktorer som 

kan kopplas till postoperativ kognitiv dysfunktion. På senare tid har det blivit vanligare att mäta 

anestesidjup med hjälp av anestesidjupsmonitorering och genom att tillgodose adekvat 

anestesidjup kan personalen sträva efter att minska onödigt lidande för patienten. Vi skulle 

genom vår studie vilja bidra till ytterligare kunskap kring hur anestesidjup och anestesiduration 

inverkar på kognitiv postoperativ funktion hos ortopediska patienter som genomgår en elektiv 

ortopedisk operation. 
 

Syfte 

Syftet är att kartlägga anestesidjup och anestesiduration  hos patienter med självskattad kognitiv 

dysfunktion efter elektiv ortopedisk operation.  

 

Metod 

Design  

För att besvara studiens syfte valdes en kvantitativ ansats. Studien är en retrospektiv 

observationsstudie med tvärsnittsstudiedesign. Designen valdes därför att Region Gävleborg har 

ett kvalitetsregister som redan innehåller postoperativ data från ortopediska patienter. 

Tvärsnittsstudie valdes därför att den lämpar sig för en kartläggningsstudie. Ett totalt urval inom 

den valda gruppen utfördes för att fånga in de patienter som uppfyllde författarnas kriterier 

(Ejlertsson, 2012, s. 21-37).  

 

Datainsamling 

Datainsamling skedde genom registret Provisio. Provisio är ett dokumentationssytem där bland 

annat operationsjournal, anestesi förlopp, komplikationer under operation  registreras. Av cirka 

5000 ortopediska operationer mellan september 2016 och november 2018 inom Region 

Gävleborg har omkring 20% (n 920)  patienter (345 män och 575 kvinnor) som genomgått en 

elektiv ortopedisk operation under anestesi på en högteknologisk operationsavdelning i Region 

Gävleborg svarat på en enkät postoperativt. Enkäten mäter så kallad patientrapporterat 

utfallsmått (Patient Reported Outcome Measures - PROM). PROM-enkäten var i elektroniskt 

format och patienten fick inbjudan att delta via sms eller mejl. Genom att logga in med BankID 

på 1177, mina vårdkontakter, fick de tillgång till enkäten. Information som framgick var 

studiens syfte vilket var att förbättra återhämtningen för patienter samt att kvalitetsförbättra 
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arbetet för operationspersonalen. Dessutom informerades om samtycke och frivillighet till att 

besvara enkäten. Originalenkäten innehöll 33 frågor som handlade om illamående, smärta, 

infektion, rökning, minne, förvirring, komplikationer, neurologi, vårdnivå och bemötande. 

Anestesijournalen innehåller bland annat mätning av anestesidjup (data av entropyvärde) från 

patientens operation, operationstyp samt anestesins duration.  
 

Urvalsprocess 

Urvalet av data till den här studien baseras på sex frågor från enkäten (tabell 1) som relaterar till 

kognitiv funktion och förvirring. Svarsalternativen till frågorna är ja-nej. Etthundrasexton 

patienter som genomgått en elektiv ortopedisk operation som besvarat någon av frågorna nedan 

med ja från och med dag 1 postoperativt inkluderades. Data vad gäller anestesidjup (via 

entropyvärde) för respektive patient hämtades från anestesijournalen av person behörig att ta del 

av journaldata. 
 
 
 
Tabell 1. Frågor ur PROM-enkäten som relaterar till kognitiv förmåga

 
17. Hade du svårt att komma ihåg saker eller koncentrera dig dagarna efter operation? 

○ Ja 

○ Nej 

18. Hur många dagar tog det innan koncentrationsförmågan blev som vanligt igen? 

 
19. Har du fortfarande koncentrationssvårigheter? 

○ Ja 

○ Nej 

 20. Kunde du läsa som vanligt efter operation? 

○ Ja 

○ Nej 

21. Hur många dagar tog det innan du kunde läsa som vanligt igen? 

 
22. Har du känt dig förvirrad någon period efter operation? 

○ Ja 

○ Nej 
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Procedur 

Verksamhetsansvarig kontaktades med förfrågan om att genomföra studien och gav sitt 

godkännande att använda insamlad data. Efter att studiens syfte formulerats valdes aktuella 

frågor ut. En beställning gjordes via systemförvaltare på sjukhuset i Gävle som har rättigheter att 

inhämta en sammanställning från enkätundersökningen. Ur denna identifierades och 

extraherades de patienter som svarat Ja på frågorna om kognitiv funktion och förvirring. Sedan 

avidentifieras dess patientdata av behörig person från kliniken. Sammanställd data presenterades 

i ett exceldokument som tillåter att filtrera utifrån önskemål.  
 

Dataanalys 

Data har analyserats genom deskriptiva analyser. Beräkning av frekvenser, antal och procent har 

genomförts. Båda centralmåtten, medel- och medianvärde har beräknats och redovisats på 

kvotdata. Genom att jämföra medelvärde och medianvärde kan (approximativt) variabelns 

fördelning bedömas (normal eller icke-normal fördelning). Dessutom har spridningsmått som 

standardavvikelse (kopplat till medelvärde) också beräknats (Ejlertsson, 2012, s. 93-94). 

 
 
Etiska överväganden 

Studien är godkänd av lokal etikgrupp, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska 

universitet. Författare till studien har utgått ifrån Belmontrapporten där följande etiska riktlinjer 

tydliggörs; respekt för den enskilde individen, att göra gott och inte skada samt rättvisa. Respekt 

för den enskilde individen handlar om värdighet och självbestämmande. Personen skall bibehålla 

sin självständighet vilket innebär att deltagandet skall vara frivilligt och att individen 

närsomhelst har rätt att dra sig ur. Deltagandet i enkätundersökningen som vår studie bygger på 

var frivilligt och styrker självbestämmandet (Polit & Beck, 2012, s. 154). Dock kan det vara 

svårt för deltagarna att dra sig ur vidare forskning när de väl skickat in enkäten och en gång 

godkänt sitt deltagande, vilket kan tyckas bryter något mot självbestämmandet. Den andra 

principen är att göra gott och inte skada vilket innebär en skyldighet för forskaren att minimera 

skada eller obehag och optimera fördelar och vinster. Skada/obehag kan för den medverkande 

individen upplevas på många olika sätt. Den kan vara fysisk, emotionell eller till och med 

finansiell och det är upp till oss som forskare att göra allt vi kan för att minimera dessa obehag, 

trots att de kanske bara är tillfälliga (Polit & Beck, 2012, s. 152-153). Vidare innebär begreppet 

rättvisa att deltagarna skall behandlas rättvist och att integriteten skall bevaras (Polit & Beck, 

2012, s. 155-156). I den ursprungliga enkätundersökningen erbjöds samtliga som genomgick en 

elektiv ortopedisk operation att medverka och ingen patientgrupp uteslöts. Även vår aktuella 

analys av registerdata kommer att inkludera samtliga deltagare som svarat på angivna frågor, 
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vilket styrker rättvis behandling. De flesta studier som görs på människor innebär oftast på ett 

eller annat sätt att forskaren gör intrång i deltagarnas privatliv. För att bevara deltagarnas 

integritet är forskaren därför skyldig att säkerställa faktan så den inte är mer personlig än vad 

studien kräver. Deltagaren har i sin tur rätt att förlita sig på att datan som samlas in hanteras med 

strikt sekretess och i förtroende (Polit & Beck, 2012, s. 156).  

  

Resultat 
Resultatet kopplat till studiens syfte inkluderade 116 personer (12,6%) av 920 patienter varav 66 

kvinnor (57,0%) och 50 män (43,0%) med en medelålder för gruppen på 50 (±14,3) år. Flest 

operationer var relaterade till knäoperationer samt osteosyntes av frakturer. Fördelningen mellan 

kvinnor och män skilde sig gällande höftplastikoperationer (tabell 2). Övrig bakgrundsdata se 

tabell 2. Resultatet visade att patienter som skattat kognitiv dysfunktion, det vill säga svarat “ja” 

på någon av frågorna som relaterade till kognitiv funktion, efter operation hade i medeltal en 

anestesiduration på 104,4 minuter och ett entropyvärde på 37,7. 

 

Tabell	2.	Beskrivning	av	bakgrundsdata	för	gruppen	respektive	för	kvinnor	och	män. 
 

Variabel Gruppen	totalt	 
n	=116 

Kvinnor	n	(%) 
	=	66	(57)	 

Män	n	(%) 
	=	50	(43) 

Ålder,	m (sd) 
	md 

50.0	(14.3) 
51.0 

47.0	(13.1) 
49.0 

52.0	(15.3) 
53.0 

Anestesi	duration	min,	m (sd) 
																																										md	 

104.4	(58.1) 
91.0	 

95.7	(59.1) 
85.0 

117.0	(54.4) 
109.0	 

Entropy, m (sd) 
																md	 

37.6	(9.3) 
37.0	 

37.8	(10.7) 
40.0	 

37.0	(8.6) 
37.0	 

Typ	av	ortopedisk	operation	n	(%) 
● Knäledsoperationer 
● Osteosyntes	av	fraktur 
● Fot/handoperationer 
● Höftplastik 
● Övriga	ortopediska	operationer 

 
28.0	(24,1%) 
28.0	(24,1%) 
27.0	(23,3%) 
10.0	(8,6%) 
23.0	(19,8%) 

 
15.0	(54%) 
15.0	(54%) 
14.0	(52%) 
		8.0	(80%) 
14.0	(61%) 

 
13.0	(46%) 
13.0	(46%) 
13.0	(46%) 
		2.0	(20%) 
		9.0	(39%) 

Fet	stil=	medelvärde	och	standardavvikelse 
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På frågan om minne och koncentration hade 78 patienter svarat “ja” med ett medelvärde i 

anestesiduration på 112,7 minuter och entropy på 38,0. På samtliga frågor hade kvinnorna i genomsnitt 

kortare duration av anestesi än männen. Tjugoen personer har uppgett sig ha besvär med 

koncentrationssvårigheter i mer än en dag och entropy värdet ligger likvärdigt hos män och kvinnor med 

ett medeltal på 32,0. På frågan att kunna läsa tidningen postoperativt har 37 patienter ur vår studie svarat 

att deras förmåga att läsa efter operationen varit nedsatt. Entropyvärdet hos kvinnor låg på 25,9 medan 

männen 54,3 (Tabell 3). 

 

 
Tabell	3.	Anestesiduration	och	entropy	värde,	centralmått	och	spridningsmått	för	frågor	relaterade	till	kognitiv	funktion	
som	besvarats	med	svarsalternativen	Ja.	Gruppen	totalt,	kvinnor	respektive	män. 
 

Anestesiduration	i	min 
m	(SD) 

																															md	 

Entropyvärde 
m	(SD) 

																											md 
 

Gruppen	
totalt 

kvinnor män Gruppen	
totalt 

kvinnor män 

Hade	du	svårt	att	komma	ihåg	saker	eller	
koncentrera	dig	dagarna	efter	operationen?	 
Ja	n=	78	(män:	42%,	kvinnor:	58%) 
 

112.7	(55.5) 
95.5			 

106.0	(62.6) 122.0	(43.4) 38.0	(1.7) 38.5	(2.1) 37.0	(8.8) 

Har	du	fortfarande	koncentrationssvårigheter?	 
Ja	n=21	(män:	47%,	kvinnor:	53%) 
 

108.6	(54.4) 
95.0										 

91.9	(54) 127.0	(51.2)	 32.0(11.3) 
32.0	 

32.0	(11.3) - 

Kunde	du	läsa	som	vanligt	efter	operation?	 
Nej	n=37	(män:43%,	kvinnor:	57%) 
 

95.7	(58.0) 
86.0	 

93.2(58.1) 99.1	(59.6) 35.3(16.5) 
27.7	 

25.9	(2.6) 
25.9	 

54.3	(-) 
-											 

Har	du	känt	dig	förvirrad	någon	period	efter	
operationen?	Ja	n=41	(män:	41%,	kvinnor:	59%) 
 

95.1	(55.5) 
89.0 

82.6(48.3) 112.6	(61.6) 36.6	(7.5) 
37.2 

35.2	(7.8) 
37.2 

39.6(8.5) 
39.6 

Fet	stil=	medelvärde	och	standardavvikelse	 
   (-) = ej tillräckligt med värden för statistisk analys 

 

Femton personer angav att problem med koncentrationen kvarstod i mer än 16 dagar, med en 

genomsnittlig anestesiduration på 124,7 min och med ett medelvärde i entropy på 30,2. Detta 

innebär att de sex personer som angav att problemen kvarstod i mer än 16 dagar hade längre 

genomsnittlig anestesiduration och en djupare grad av anestesi än de som uppgav sig ha problem 

med koncentrationen i mindre än 16 dagar. På frågan som relaterar till kognitiva funktioner som 

minne och koncentration svarade 78 personer, några fler kvinnor jämfört med män, att de hade 

besvär med minnet och sin förmåga att koncentrera sig dagarna efter operation. Entropyvärdet 

hos kvinnorna låg på 24 (Tabell 4). 
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Tabell	4.	Anestesiduration	och	entropy	värde,	centralmått	och	spridningsmått	för	2	frågor	relaterade	till	
återhämtningstid av kognitiv	funktion.	Kategoriserat utifrån	antal	dagar.	Gruppen	totalt	och	kvinnor	respektive	
män. 

 

Anestesiduration	i	min 
m	(SD) 

																																				md	 

Entropyvärde 
m	(SD) 

																										md	 
 Gruppen	totalt kvinnor män Gruppen	

totalt 
kvinnor män 

Hur	många	dagar	tog	det	innan	
koncentrationsförmågan	blev	som	
vanligt	igen?	n=76 
  
1	-	>16	dagar 

  
 
  
113.3	(55.8) 
95.5	 

 
 

107.6	(63.5) 

 
 

121.8	(43.4) 

 
 

39.6	(10.6) 
37.0	 
 

 
 

37.0	(13.0) 

 
 

37.0	(xx) 

Antal	dagar,	kategorier 
 

															1-7	dagar	(n=51) 
															(män:	43%,	kvinnor:	57%) 

 

113.7	(60.3) 
95.0 
 

 

115.0	(71.4) 

 

112.1	(43.1) 

 

42.7	(8.4) 
41.6	 

 

44.0	(6.4) 

 

41.7	(10.3) 

																8-15	dagar	(n=10) 
															(män:	40%,	kvinnor:	60%) 

94.4	(42.4) 
90.5	 
 

73.5	(29.6) 125.8	(41.7) 39.7	(6.2) 
37.0 

37.0	(-) 41.0	(8.2) 

																>	16	dagar	(n=15) 
																(män:	47%,	kvinnor:	53%) 

124.7	(46.5) 
110	 
 

102.4	(43.9) 150.1	(30.2) 30.2	(8.8) 
30.2 

24.0	(-) 36.4	(-) 

Hur	många	dagar	tog	det	innan	du	
kunde	läsa	tidningen	som	vanligt	igen?	
n=	17	 
 
1 - >16	dagar 

 

 
 
 
 
111.7	(59.8) 
95.0	

 
 
 

117.9	(59.1) 

 
 
 

104.0	(66.5) 

 

 
 
 

39.2	(21.4) 
39.2 

g 
 
 
 
 
24.0	(-) 

 
 
 

54.3	(-) 

 

 
Antal	dagar,	kategorier 
 

																	1-7	dagar	(n=10) 
																(män:	60%,	kvinnor:	40%) 

 
 

113.3	(71.5) 
83.5 
 

 
 

139.0	(65.4) 

 
 

96.2	(75.9) 

 
 

54.3	(-) 
54.3 

 
 

- 

 
 

54.3	(-) 

																	8-15	dagar	(n=1) 
																(män:	0%,	kvinnor:	100%) 

90.0	(-) 
90.0 
 

90.0	(-) - - - - 

																>	16	dagar	(n=6) 
																(män:	33%,	kvinnor:	67%) 

129.3	(34.7) 
127.5	 
 

126.0	(42.1) 
 

127.5	(26.2) 
 

24.0	(-) 
24.0	 

24.0	(-) - 

       

Fet	stil=	medelvärde	och	standardavvikelse	 
			(-)	=	ej	tillräckligt	med	värden	för	statistisk	analys 
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Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att kartlägga anestesidjup och anestesiduration hos patienter som upplevt 

kognitiv svikt efter elektiv ortopedisk operation. Resultatet visade att patienter som skattat 

kognitiv dysfunktion, det vill säga svarat “ja” på någon av frågorna som relaterade till kognitiv 

funktion, efter operation hade i medeltal en anestesiduration på drygt 100 minuter och ett 

entropyvärde på 38. Vidare visade resultatet att längre anestesiduration och lägre entropyvärde 

kan kopplas till längre, mer än 16 dagar, självskattad kognitiv återhämtningstid. Resultatet är i 

linje med Ballard et al., (2012) och Monk et al., (2008) som fann att patienter som genomgått en 

ortopedisk elektiv operation löper en ökad risk för lidande på grund av kognitiv dysfunktion i 

det postoperativa förloppet. Vi kan inte utesluta att andra faktorer har bidragit till kognitiv 

påverkan och med tanke på svag intern validitet bör resultatet tolkas med viss försiktighet. En 

studie av Alam, Hana, Jin, Suen och Ma (2018) visar att postoperativ kognitiv dysfunktion är 

vanligast och allvarligast hos äldre patienter som genomgått en större och mer avancerad 

operation. Studien indikerar att den inflammatoriska processen ligger bakom många av de 

kognitiva besvären, framförallt minnessvårigheter. De inkluderade patienterna i vår studie hade 

en medelålder på 50 (±14) år	vilket inte kan ses som äldre patienter.  
 

Av de 920 aktuella patienter i studien svarade 116 personer (12,7%) ja på någon av frågorna 

relaterade till kognitiv svikt postoperativt. Andelen 12,7 % är lägre jämfört med resultatet från 

en prospektiv longitudinell studie av Monk (2008) där 27,4 % av patienter i ålder 40-59 år 

uppvisade postoperativ kognitiv dysfunktion testat cirka en vecka efter operation. En tänkbar 

förklaring till skillnaden kan vara att i studien av Monk inkluderades till största andelen 

intraabdominal och toraxkirurgi  med en medelanestesi duration på över 200 minuter vilket är 

dubbelt så lång tid som i denna studie. I studie av Moller et al. (1998) är större andelen patienter 

som haft en längre anestesiduration påverkade i sin kognition. 
 

På frågan som relaterar till kognitiva funktioner som minne och koncentration svarade 78 

personer, några fler kvinnor jämfört med män, att de hade besvär med minnet och sin förmåga 

att koncentrera sig dagarna efter operation. Mycket tyder på att hjärnans kontroll över minne och 

koncentrationsförmåga påverkas i olika utsträckning efter kirurgiska ingrepp och anestesi 

(Eriksson & Sandin, 2016, s. 349). Ballard et al. (2012) påstår att det är framförallt de första 40 

minuterna efter operation som minnet är påverkat men att minnessvårigheter redan började 

förbättras någon timme postoperativt. I vår studie anger deltagarna att de haft besvär med minne 
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och koncentration som varat i mer än 40 min upp till flera dagar. Vidare visar resultatet i 

Ballards studie att anestesidjupsmonitorering med exempelvis BIS kan minska risken att drabbas 

av minnessvårigheter och kognitiv svikt postoperativt  efter generell anestesi. Med hjälp av 

anestesidjupsmonitorering (BIS eller entropyvärde) är det möjligt att styra och optimera 

anestesin, det vill säga optimera dos av anestesiläkemedel och därmed också optimera tiden 

under narkos, vilket är viktiga faktorer för att minska risken för postoperativ kognitiv 

påverkan.  I vår studie visade resultatet att ju lägre entropyvärde, det vill säga djupare anestesi, 

desto längre tid till återhämtning av koncentrationsförmågan. De personer som i vår studie angav 

> 16 dagar innan koncentrationsförmågan var som vanligt hade i genomsnitt ett entropyvärde på 

30 vilket kan värderas som ett värde på djupare anestesi. Resultatet kan indikera på vikten av att 

optimera anestesidjup och därmed minska risken för över - eller underdosering av 

anestesiläkemedel.   
 

Tjugoen personer har uppgett sig ha besvär med koncentrationssvårigheter i mer än en dag och 

entropy värdet ligger likvärdigt hos män och kvinnor med ett medeltal på 32. Anestesidurationen 

i den totala gruppen ligger på ett medelvärde på 108 minuter. Kotekar, Shenkar och Nagaraj 

(2018) framför vikten av att förebygga KDF genom att minska på olika riskfaktorer och här 

benämns KDF vara långvarig och speciellt relaterad till generell anestesi. I en studie av Moller 

et al. (1998) framkommer att desto längre tid i anestesi ju fler patienter med kognitiva besvär i 

en vecka upp till tre månader postoperativt. Detta styrker resultatet i vår studie där en grupp om 

15 patienter med en anestesiduration på 124,7 minuter uppger sig ha kvarstående besvär med 

koncentrationen i mer än 16 dagar. 
 

På frågan att kunna läsa tidningen postoperativt har 37 patienter ur vår studie svarat att deras 

förmåga att läsa efter operationen varit nedsatt. Sex stycken uppger sig ha besvär i mer än 16 

dagar varav 67 % var kvinnor. Medeltalet på entropyvärdet hos dessa kvinnor låg på 24 och med 

en anestesiduration på 102,4 minuter. Needham, Webb och Bryden (2017) har studerat 

anestesidjup relaterat till påverkan på kognitiv dysfunktion efter operation. Äldre patienter (n 

921) genomgick en större, icke-kardiell, operation där man använde sig av 

anestesidjupsmonitorering. Det eftersträvades ett anestesidjup mellan 40-60 och hos de patienter 

som ingick i monitoreringsgruppen var KDF lägre; 10,2% jämfört med 14,7 % i gruppen där 

man inte använda sig av någon form av EEG mätning.  
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Att övervaka anestesidjup eller cerebral syremättnad optimerar generell anestesi och kan minska 

riskerna att drabbas av postoperativ desorientering. Det finns oklarheter om 

anestesidjupsmonitorering skall användas för att minska risker för KDF däremot används 

monitoreringen ofta i syfte att minska på förvirring (Zywiel, Prabhu, Perruccio, & Gandhi, 

2014). Deiner och Silverstein (2009) beskriver att under begreppet kognitiv funktion inkluderas 

flera olika förmågor såsom inlärningsförmåga, minne, verbal förmåga, uppfattning, 

uppmärksamhet och abstrakt tänkande med mera. Vidare förklarar studien att det inte behöver 

vara alla förmågor som påverkas och blir dysfunktionella postoperativt efter anestesi utan att det 

ibland endast är någon enskild färdighet som blir lidande. 
 

Metoddiskussion 

En kvantitativ ansats med retrospektiv tvärsnittsstudie design ansågs vara mest lämplig för att 

besvara studiens syfte. Eftersom data fanns insamlad anses därför designen vara ett adekvat val. 

Polit & Beck (2012, s. 13-14) beskriver tvärsnittsdesign som lämplig när forskaren önskar ge en 

bild av en population vid en viss tidpunkt som t.ex. prevalensen av KDF postoperativt.  
 

Polit & Beck (2012, s. 180) beskriver att kvalitet på en kvantitativ studie bedöms genom 

begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Validitet används för att avgöra om en 

studie kan räknas som trovärdig. Det står för att mätinstrumenten som används mäter det som 

avses att mätas. Frågorna i PROM-enkäten är inte validitetstestade det vill säga  att de verkligen 

mäter kognitiv funktion, vilket är en svaghet i vår studie. De aktuella frågorna använder sig dock 

av begrepp som har med kognition att göra exempelvis “ Hade du svårt att komma ihåg saker 

eller koncentrera dig dagarna efter operation?”. Däremot anser vi att frågorna är tydliga. De är 

utformade med ord som kan kopplas till kognition. Värdena på entropy och anestesiduration är 

siffror tagna från validitetstestade mätmetoder som används på daglig basis inom 

operationskliniken. Det saknas dock registrerade entropyvärden på en del patienter eftersom det 

inte är ett krav på användning av monitorering under operation. Detta är en svaghet i studien och 

resultatet måste därför tolkas med viss försiktighet eftersom entropyvärdet är en central variabel 

i vår studie och önskvärt vore att samtliga deltagare haft registrerade entropyvärden.  
 

Något som kan ses som ytterligare en svaghet är att det inte gjordes någon preoperativ 

bedömning på kognitiv funktion hos patienterna. Detta medför att det är svårt att kartlägga om 

KDF kan relateras till operation eller fanns där innan operation. Om det görs en preoperativ samt 
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en postoperativ bedömning av kognitiv funktion kan eventuell kognitiv påverkan 

uppmärksammas efter operation. Forskning trycker på vikten av att arbeta in ett preoperativt 

verktyg för att kunna hitta nedsatt kognitiv förmåga postoperativt (Wang et al., 2014). Om 

studien hade designats som en jämförande studie av anestesidjup och anestesiduration mellan 

gruppen som svarat ”ja” och gruppen som svarat ”nej” hade man eventuellt kunna tolka om 

skillnad fanns att anestesi kan påverka kognitiv förmåga. Valet att inte genomföra en jämförande 

studie baserades på bristande resurser, både tidsmässigt och ekonomiskt, för att 

inhämta den stora mängd data (920 personer) från anestesijournaler som hade behövts. 
 

God reliabilitet i sin tur innebär att mätningen är  tillförlitlig och vi får samma resultat vid varje 

mätning (Gunnarsson & Billhult, 2012, s. 153). Frågorna i PROM-enkäten är inte 

reliabilitetstestade. I enkäten framgår det inte heller hur lång tid efter operation patienterna har 

svarat på frågorna. Resultatet skulle eventuellt sett annorlunda ut om samtliga patienter lämnat 

in sina svar vid en specificerad tidpunkt i det postoperativa förloppet. Ju längre tiden går innan 

patienten besvarar enkäten desto större risk för felrapportering exempelvis svårighet att komma 

ihåg antal dagar för att återhämta sig (Polit & Beck, 2012, s. 476-477). Men vi anser ändå att 

studien har god reliabilitet utifrån att entropyvärde och mätning av anestesiduration är tagna från 

reliabilitetstestade verktyg. Data som studerats finns specificerad och om någon annan person 

inhämtar samma data skulle resultatet bli likvärdigt.  
 

Generaliserbarhet används framförallt i kvantitativa studier för att dra slutsatser som kan gälla 

populationen, inte bara stickprovet som studerats. För att nå god generaliserbarhet måste studien 

ha en design med mätmetoder som har god validitet samt god reliabilitet. En annan faktor som 

påverkar är att man gör ett noggrant urval av deltagare för att representera den studerade 

populationen (Polit & Beck, 2012, s. 180). Vårt syfte med studien var inte att nå 

generaliserbarhet utan att fokusera på kartläggning och undersökning inom en specifik region. 

Vår studiepopulation består av patienter från Region Gävleborg och kartläggningen av elektiva 

ortopediska patienter i den regionen. Därför har vi valt att inte göra en hypotesprövning utan att 

istället använda oss av deskriptiva analyser vilket innebär att vårt resultat inte kan anses spegla 

hur det ser ut i populationen. 
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Kliniska implikationer 

Kognitiv dysfunktion postoperativt kostar samhället stora summor pengar och innebär en ökad 

arbetsbelastning för vårdgivare (Inouye, 2006). För att sträva efter minskade samhällskostnader 

och ett minskat lidande för patienter som drabbas av KDF är det önskvärt att ett preoperativt 

verktyg används för att bedöma kognitiv funktion och identifiera riskpatienter. Genom 

användning av mätinstrument erhålls värden att jämföra med och KDF kan upptäckas och 

därmed behandlas i tid. Utan ett preoperativt utgångsläge är det svårt att avgöra om KDF är 

nytillkommet eller om patienten redan hade sänkt kognitiv funktion i anamnesen. Nackdelen och 

kanske det som gör att preoperativ bedömning av kognitiv funktion inte inkluderas som rutin 

idag är att det är tidskrävande att utföra och val av verktyg behöver därför anpassas efter 

verksamheten (Brown & Deiner, 2016). Forskning (Needham, Webb, & Bryden, 2017) visar att 

anestesidjupet påverkar KDF men eftersom det inte är ett krav på anestesidjupsmonitorering 

idag används det oregelbundet i verksamheten. Mätinstrumenten finns och därmed föreslås att 

anestesidjupsmonitorering bör införas som rutin på patienter för att i möjligaste mån optimera 

den generella anestesin.  
 

Det finns flera globala modeller av kognitiva verktyg som tagits fram för att identifiera 

postoperativa komplikationer framförallt hos äldre men de flesta saknar specifik fokus på 

delirium och KDF (Brown & Deiner, 2016). Förslag på preoperativa verktyg är till exempel 

Mini Mental State Examination (MMSE-test) ett verktyg där kognitiva förändringar eller 

potentiell nedsatt inlärningsförmåga undersöks (Hussain, Berger, Eckenhoff och Seitz, 2014). I 

en studie av Zhang, Wu, Zhao och Qiao, (2018) används MMSE som ett preoperativt verktyg för 

att få ett utgångsvärde och med samma instrument mäts sedan kognitiv funktion 7 dagar 

postoperativt. Zhou, Li och Wang (2018) använder sig av ett 30 minuters attention network test 

(ANT) där känsligheten för inkommande stimuli och förmågan att sortera mellan känslor, tankar 

och input undersöks. Genom att registrera tiden för reaktionsförmåga kan KDF 

uppmärksammas. 
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Slutsats 

Syftet med denna studie var att kartlägga anestesidjup och anestesiduration hos patienter med 

självskattad kognitiv dysfunktion efter ortopedisk elektiv operation. Vårt resultat indikerar att 

lång anestesiduration och djupare anestesi förefaller bidra till en längre kognitiv 

återhämtningstid postoperativt. Det är framförallt minne och koncentration som tenderar att 

påverkas. Anestesisjuksköterskans roll är att ge god omvårdnad och minska risken för 

komplikationer därför kan anestesidjupsmonitorering vara ett verktyg som kan hjälpa 

anestesisjuksköterskan i dennes arbete. Dessutom bör patientens kognition bedömas preoperativt 

med specifikt mätinstrument. Detta för att planering för den bästa vård, både på sjukhuset och 

nästa vårdnivå, ska kunna göras.   
 

Vidare forskning på ämnet skulle kunna jämföra entropyvärden och anestesiduration från 

samtliga deltagare som fyllt i PROM-enkäten. Att även inkludera de patienter som svarat nej på 

frågorna om kognition skulle kunna ge ett mer generaliserbart resultat. 
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