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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Cerebral syrebrist är ett problem som kan ge katastrofala konsekvenser även hos friska 
individer. Patienter som skall genomgå axeloperation i beach-chair position är en patientgrupp som 
har högre risk att drabbas av cerebral syrebrist (CDE). CDE är dock svårt att detektera med 
konventionell intraoperativ övervakning. 

Syfte: Att undersöka förekomst av CDE hos sövda patienter som genomgår axelkirurgi i beach-
chair position samt att identifiera de specifika riskfaktorer för CDE och åtgärder som 
anestesisjuksköterskan kan utföra för att reducera dessa. 

Metod: Deskriptiv litteraturstudie med systematisk ansats. 

Resultat: Incidensen av uppmätta CDE varierade i de olika studierna mellan 3 % och 80 %. 
Anestesisjuksköterskan kan minska risk för CDE genom att preoperativt bedöma riskfaktorer i 
patientens anamnes samt intraoperativt genom blodtrycksreglering, ventilationsförändring, kontroll 
av beach-chair position samt kontroll av huvudets position.  

Slutsats: Genom att anestesisjuksköterskan uppmärksammar specifika riskfaktorer i patientens 
anamnes samt utför intraoperativa åtgärder som syftar till att säkerställa adekvat blodtryck och 
optimal syresättning kan risken för CDE minska. Mätning av cerebral syresättning med NIRS 
rekommenderas som ett komplement för att detektera förekomst av CDE. 

Nyckelord: Cerebral, anestesi, axel, syre, blod, beach-chair position 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background: Cerebral desaturation is a problem, which may result in catastrophic consequences 
even with healthy individuals. Patients who will undergo shoulder surgery in beach-chair position 
are at higher risk to be affected by cerebral desaturation events (CDE). However, CDE is hard to 
detect with conventional intraoperative surveillance. 

Purpose: To investigate incidence of CDE with anesthetized patients undergoing shoulder surgery 
in beach-chair position, and to identify the specific risk factors and measures the nurse anesthetist 
may perform to reduce those. 

Method: Descriptive literature review with systematic approach. 

Result: The incidence of measured CDE varied between 3% and 80% in the different studies. The 
nurse anesthetist may reduce the risk for CDE by preoperatively assess the risk factors in the 
medical history of the patient and intraoperatively by regulation of the blood pressure, changes in 
ventilation, control of beach-chair position and control of the patients head position.   

Conclusion: By paying attention to specific risk factors in the patients medical history and 
performing intraoperative measures to ensure adequate blood pressure and optimal saturation the 
risk for CDE may be lowered. Measuring cerebral saturation with NIRS technology is 
recommended as a complement to be able to detect incidence of CDE. 

Key words: Cerebral, anesthesia, shoulder, oxygen, blood, beach chair position 
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BAKGRUND 
 
Inledning 

 
Sjukdomstillstånd i axelleden är vanliga och förorsakar patienten både smärta och 

funktionsnedsättning. Den axelkirurgiska verksamheten har under de senaste decennierna utvecklats 

explosionsartat med nya förbättrade operationsmetoder. En snabb ökning av antalet operationer 

inom axelkirurgin har gjort att det i Sverige 2013 genomfördes ca 19 000 axeloperationer i både 

slutenvård och dagkirurg. Av dessa var ca 10 000 enklare ingrepp som genom urfräsning av 

ledspringan samt avfräsning av klavikelleden ger en ökad rörlighet och smärtbefrielse för patienten 

(Socialstyrelsen, 2015). 

Att genomgå en axeloperation innebär att man i de flesta fall opereras i sittande läge så kallad 

beach-chair position (Dåvøy, Eide, Hansen, Midenstrand, & Törnqvist, 2012). Beach-chair position 

(BCP) innebär att patienten sitter bakåtlutad med överkroppen i 45-90 graders vinkel och har 

huvudet fastspänt och fixerat med vadderade remmar. Huvudet fixeras i rät linje med ryggraden. 

Den arm/axel som skall opereras hänger nedåt, samt senare dragen framåt för att positionera axeln i 

ett bra läge. Den icke opererande armen vilar på ett armbord eller ligger i patientens knä 

(Alexander, Rothrock, & McEwen, 2011). 

Det är viktigt att patientens huvud fixeras ordentligt i huvudstödet då operatören kan manipulera 

läget av patienten under operationen och då ge upphov till översträckning i nacke som i sin tur kan 

orsaka skador på närliggande nerver och även ge upphov till ocklusion i de kärl som försörjer 

hjärnans syresättning (Nagelhout & Zaglaniczny, 2005). 

Fördelar med detta läge rent operationstekniskt är att operatören får en utmärkt intraartikulär 

visualisering, det är lätt att konvertera en artroskopisk operation (titthålskirurgi) till en öppen 

operation samt att risken för neurovaskulärt trauma minskas (Peruto, Ciccotti, & Cohen, 2009). 

Risken för blödning minskar även då operationsområdet ligger ovanför hjärthöjd (Papadonikolakis, 

Wiesler, Olympio, & Poehling, 2008). En stor nackdel med detta läge ur anestesiologisk synvinkel 

är att det är svårare att bibehålla adekvat arteriellt blodtryck för att försörja hjärnan med syre och 

därmed förhindra att patienten drabbas av cerebral syrebrist (Nagelhout & Zaglaniczny, 2005). 

Operationen sker i generell anestesi eller regional anestesi med sedering. Generell anestesi 

definieras som ett reversibelt medvetslöst tillstånd som karaktäriseras av amnesi, smärtfrihet och 

nedsatt muskelrelaxation (Alexander, Rothrock, & McEwen, 2011). Regional anestesi definieras 
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som ett bortfall av alla sensationer endast från den del av kroppen där operationen skall utföras 

(Lundberg, Bodelsson, Roth, & Werner, 2011). I många fall används så kallad hypotensiv anestesi 

då operatören vill ha ett lägre blodtryck för att minska risken för blödning. Hypotensiv anestesi 

används framförallt när artroskopisk teknik används. Hypotensiv anestesi innebär att det arteriella 

blodtrycket aktivt sänks med hjälp av olika sorters anestesiläkemedel till en nivå motsvarande ett 

arteriellt systoliskt blodtryck på 80-90 mmHg eller ett medelartärtryck (MAP) på 60 mmHg 

(Halldin & Lindahl, 2000) 

 Perifer blodtrycksreglering och syresättning 
 

En vaken individ som ej är påverkad av anestesiläkemedel har ett opåverkat regleringssystem som 

styrs av bland annat sträck- och kemoreceptorer i halsartärernas väggar. Dessa receptorer signalerar 

till cirkulations- och respirationscentra i förlängda märgen. Sträckreceptorerna sänder signaler till 

cirkulationscentrum som i sin tur sänder ut signaler via sympatiska och parasympatiska 

nervsystemet för att anpassa blodkärlens kontraktilitet, hjärtats slagvolym och frekvens så att ett 

normalt blodtryck bibehålls. Kemoreceptorerna känner av blodets halt av syre och koldioxid och 

sänder även de ut signaler till respirationscentrum så att andningen anpassas och syrgas och 

koldioxid halterna i blodet normaliseras (Haug, Sand, Sjaastad, Bjerneroth, Svensson, & Toverud, 

1998).  

Om generell anestesi används så är patientens cirkulation och respiration påverkad. 

Anestesiläkemedlen ger en dosberoende depression av centrala nervsystemet. Högre 

koncentrationer påverkar sålunda vitala centra i hjärnstammen vilka orsakar blodtrycksfall och 

andningsdepression (Lundberg et al., 2011).  

Vid Beach-chair position sitter patienten i upprätt ställning och gravitationen ger då ytterligare 

cirkulatoriska förändringar då blodet stannar i de, av anestesiläkemedlen dilaterade, venerna i nedre 

delen av kroppen. En venös ansamling/poolning sker av blodet i de nedre extremiteterna. Detta gör 

att hjärnan utsätts för en situation där det låga blodtrycket ger ett icke tillräckligt blodflöde upp till 

hjärnan som kan ge upphov till cerebral syrebrist (Waugaman, Foster, & Rigor, 1999). 

Cerebral syresättning 
 

Hjärnans syresättning är beroende av ett tillräckligt högt arteriellt blodtryck så att tillräckligt med 

syre kan transporteras till hjärnans vävnader (Haug, et al., 1998). Genom s.k. autoreglering kan 

hjärnan själv anpassa blodflödet så att pendlingar i det arteriella blodtrycket ej påverkar 
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genomblödningen. Autoregulation innebär att det cerebrala blodflödet bibehålls oberoende av 

variationer i det systemiska blodtrycket. Detta sker genom kontraktion eller dilatation av hjärnans 

arterioli (Halldin & Lindahl, 2000). 

Hjärnans autoregulation fungerar inte om det cerebrala perfusionstrycket understiger 50-60 mm Hg 

eller överstiger 150 mmHg. Det cerebrala perfusionstrycket (CPP) definieras som 

medelartärblodtrycket (MAP) minus det intrakraniella trycket (ICP).  ICP varierar med det arteriella 

blodtrycket och normalvärdet är 5-12 mmHg (Halldin & Lindahl, 2000). Om MAP understiger 60 

mmHg fungerar inte autoregulationen utan den cerebrala syresättningen kan äventyras (Waugaman 

et al., 1999). 

Definition på cerebral syrebrist 
 

Cerebral syrebrist (CDE; Cerebral Desaturation Events) definieras som en sänkning av det uppmätta 

utgångsvärdet på hjärnans syresättning med 20 procent eller mer. Denna definition utgår från det 

faktum att en 20 procentig sänkning av den ursprungliga syresättningen i hjärnans frontallober hos 

en vaken individ är manifesterat med kliniska tecken på CDE såsom konfusion och svimning. 

Hjärnans syresättning mäts liksom den perifera syresättningen i procent. Även ett absolut värde på 

cerebral syresättning < 55 % räknas som CDE (Van Lieshout, Wieling, Karemaker, & Secher, 

2003).  Normalvärde för cerebral syresättning är 60-80% (Vretzakis, et al., 2014). 

Symptom på cerebral syrebrist 
 

Hjärnans vävnader är extremt beroende av ett adekvat blodflöde, en sänkning av blodflödet kan 

inom några minuter ge irreversibla hjärnskador (Halldin & Lindahl, 2000). Hjärnans funktioner 

rubbas och hos en vaken person uppkommer symtom på förvirring, rastlöshet, hallucinationer och 

medvetandesänkning. Långvarig cerebral syrebrist kan leda till döden (Haug et al., 1998).  

Hos en sövd patient påverkas cirkulationen så att det systoliska blodtrycket sjunker och så även den 

mängd syre som transporteras till hjärnan. Denna blodtryckssänkning påverkas ytterligare av den 

uppvinklade, sittande positionen som beach-chair positionen innebär och detta ökar risken markant 

att drabbas av cerebral syrebrist. Den minskade syresättningen i hjärnan kan ej detekteras med 

konventionell intraoperativ anestesiologisk övervakning (EKG, icke-invasivt arteriellt blodtryck, 

perifer saturation samt pulsfrekvens) och monitorering (Madsen & Secher, 1999). Sjunkande perifer 

saturation är ett mycket sent tecken på desaturation (Lundberg et al., 2011).  
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Cerebral syrebrist kan ge upphov till svåra komplikationer av neurologisk karaktär även hos friska 

patienter som opererar sin axel i beach-chair position. Pohl & Cullen beskriver fyra fall av allvarliga 

neurologiska komplikationer där patienter drabbats av stroke och irreversibla hjärnskador och till 

och med dödsfall i samband med elektiva axeloperationer i sittande ställning (Pohl & Cullen, 2005). 

Även reversibelt synbortfall har beskrivits (Bhatti & Enneking, 2003). Dessa komplikationer anges 

ha som orsak en oupptäckt cerebral syrebrist orsakad av ett lågt arteriellt blodtryck som förvärrats 

av det operationsläge som beach-chair positionen medförde. Denna syrebrist kunde inte upptäckas 

hos patienten med konventionell intraoperativ monitorering under operationstillfället. 

Mätning av cerebral syresättning 
 

CDE mäts med noninvasiv teknik som kontinuerligt mäter cerebralt blodflöde regionalt på höger 

och vänster hemisfär av frontalloben. Genom infrarött sken i två separata våglängder (Near-infrared 

spectroscopy, NIRS) kan nedsatt syresättning påvisas (Madsen & Secher, 1999). 

Blodtrycksmätning och sambandet med cerebral syrebrist 
 

Den upprätta sittande positionen vid axeloperationer i beach-chair-position gör att gravitationen 

skapar en hydrostatisk gradient som påverkar det arteriella blodtrycket.  En minskning av 

medelartärtrycket med 0,77 mmHg per höjdcentimeter räknat från ytterörats hörselingång omnämns 

i flertalet studier (Choi, Lee, Lee, Kim, & Chang, 2012) (Jeong, Jeong, Lim, Lee, & Yoo, 2012) 

(Rains, Rooke, & Wahl, 2011). 

Arteriellt blodtryck kan mätas icke-invasivt eller invasivt. Hos friska individer som inte har 

sjukdomar som påverkar cirkulation och respiration mäts oftast blodtrycket icke-invasivt med en 

blodtrycksmanschett som anbringas på överarmen i höjd med hjärtat eller på underbenet/ankeln om 

överarmen inte kan användas. I liggande ställning visar båda dessa mätningar samma arteriella 

blodtryck som det arteriella blodtryck som behövs för att den cerebrala syresättningen skall 

upprätthållas. I sittande läge påverkar denna hydrostatiska gradient det arteriella blodtrycket så att 

det visar för höga värden i jämförelse med det faktiska cerebrala arteriella blodtrycket. 

Kompensation måste göras för att kalkylera det tänkta arteriella blodtrycket och då påverkas även 

medelartärtrycket som är av största vikt för att den cerebrala genomblödningen skall hållas på 

adekvata nivåer (Rains et al., 2011).   

Hos patienter med sjukdomar som påverkar cirkulation och respiration negativt och där det 

arteriella bodtrycket måste övervakas kontinuerligt kan det arteriella blodtrycket mätas invasivt. En 
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kateter för in i artären (vanligtvis a.radialis men även andra artärer kan användas) och 

tryckavläsaren kan då fästas på den nivå man önskar mäta det arteriella blodtrycket. Oftast är 

referenspunkten i hjärthöjd men i sittande läge kan tryckmätaren anbringas i höjd med ytterörats 

hörselingång som är den mätpunkt som används när cerebralt artärtryck vill mätas (Choi et al., 

2012) (Jeong et al., 2012) (Rains et al., 2011).  

Anestesisjuksköterskans ansvar och funktion 
 

Den omvårdnad och omsorg anestesisjuksköterskan utför grundar sig delvis på en skicklighet att 

tolka och värdera medicinska data och omvandla detta till åtgärder som gagnar den specifika 

patienten. Anestesisjuksköterskan står i ett spänningsfält mellan omsorg och avancerad teknisk 

behandling. Båda dimensioner måste finnas med i helhetsbilden. Om patientens säkerhet skall 

tryggas under anestesi så måste anestesisjuksköterskan ha överblick över den totala situationen och 

hela tiden kontinuerligt förhålla sig till både kliniska observationer och den information 

monitorerna ger (Hovind & Bolinder-Palmér, 2005). 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistinriktning mot 

anestesisjukvård skall ”anestesisjuksköterskan övervaka patientens cirkulatoriska och respiratoriska 

tillstånd samt förebygga eller tidigt behandla förändringar i patientens tillstånd som kan ge upphov 

till allvarliga komplikationer” (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). 

Omvårdnadsteoretisk referensram 
 

De två amerikanska sjuksköterskorna Patricia Benners och Judith Wrubels omsorgsteori bygger på 

Patricia Benners bok Från novis till expert från 1984 i vilken utvecklingen av klinisk 

omvårdnadskompetens beskrivs i flera steg (Benner, Rooke, & Grundberg, 1993). Benners och 

Wrubels omsorgsteori bygger på en fenomenologisk tolkning av världen och har som huvudtes att 

omsorg är grunden för allt mänskligt liv och för yrkesmässig omvårdnad (Kirkevold & Larsson-

Wentz, 2000). Omsorg är relationell, specifik och situationsorienterad (Benner et al., 1993).  

Omsorg definieras som ett sätt att förhålla sig till omvärlden. Omsorg är i grunden utåtriktad, att bry 

sig om något utanför sig själv gör att man binds till det man bryr sig om, man iakttar vad som 

händer med och kring det och vad som behöver göras. Benners och Wrubels omsorgsteori har sin 

utgångspunkt i praktiskt omvårdnadsarbete och teorin anser att det bör finnas en balans mellan 

praktisk och teoretisk omvårdnad (Kirkevold & Larsson-Wentz, 2000). 
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Benner har i sin forskning använt sig av en modell (Dreyfusmodellen) som innebär att en student/ 

sjuksköterska passerar fem olika stadier när förvärvad teoretisk kunskap utvecklas till en 

situationsbunden färdighet. I dessa fem stadier går studenten/sjuksköterskan från att observera en 

situation till att delta och agera. När det sista stadiet uppnåtts anser Benner att sjuksköterskan 

uppnått expertens nivå och där agerar sjuksköterskan instinktivt, intuitivt och automatiskt utifrån 

den specifika situationen. Benner anser även att all expertkunskap är kunskap som tillämpas i den 

kliniska situationen (Benner et al., 1993). 

Benner har identifierat 31 kompetensområden som klassificeras inom sju olika domäner. 

Anestesisjuksköterskans omvårdnadsarbete är främst kopplat till följande fyra domäner:  

• diagnostisk och övervakande funktion  

• effektivt hantera snabbt skiftande situationer  

• utföra och övervaka behandling 

• övervaka och säkerställa kvalitet i praktiskt omvårdnadsarbete 

Detta är speciellt viktigt och aktuellt i samband med den uppgift anestesisjuksköterskan har i 

samband med operationer utförda i beach-chair position. Anestesisjuksköterskan måste vara väldigt 

observant så att inte till exempel cerebral syrebrist uppstår. Benner poängterar vikten av 

situationsbunden specifik omvårdnad och den erfarna sjuksköterskan löser problemen instinktivt 

och utan att spilla tid på onödiga åtgärder (Benner et al., 1993). 
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Problemformulering 
 

Patienter som genomgår axelkirurgi i beach-chair position är en patientgrupp som på senare tid 

uppmärksammats som en riskgrupp att drabbas av CDE. Det sittande läget gör att 

anestesisjuksköterskan måste använda sin kompetens och erfarenhet för att balansera operatörens 

krav på hypotensiv anestesi med patientens krav på adekvat arteriellt blodtryck för bibehållande av 

cerebral syresättning.  

Anestesisjuksköterskan måste uppmärksammas på risken för CDE som kan uppstå hos denna grupp 

av patienter och som inte kan påvisas med konventionell övervakning. Cerebral syresättning, mätt 

med NIRS, har länge använts inom thoraxkirurgin där risken att drabbas av cerebral syrebrist länge 

varit känd. På senare tid har denna mätmetod börjat användas för att detektera CDE även för denna 

grupp av patienter. För att utöka kunskapen om hur beach-chair positionen inverkar på patientens 

cerebrala syresättning och redovisa vilka omvårdnadsåtgärder anestesisjuksköterskan kan utföra för 

att minimera risken att CDE uppstår samt behandla detekterade CDE genomförs denna 

litteraturstudie. 

Syfte 
 

Att undersöka förekomst av CDE hos sövda patienter som genomgår axelkirurgi i beach-chair 

position samt att identifiera specifika riskfaktorer för CDE och åtgärder som anestesisjuksköterskan 

kan utföra för att reducera dessa. 

 
Frågeställningar 
 

Denna litteraturstudie fokuserar på följande frågeställningar: 

1) Hur stor är incidensen att drabbas av CDE hos sövda patienter som genomgår axelkirurgi i 

beach-chair position? 

2) Vilka faktorer hos patienten kan ge ökad risk att drabbas av CDE hos denna patientgrupp? 

3) Vilka omvårdnadsåtgärder kan anestesisjuksköterskan vidta för att minska risken hos denna 

patientgrupp att drabbas av CDE? 
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METOD 
 

Design  
 

Studien har genomförts som en deskriptiv litteraturstudie med systematisk ansats. En litteraturstudie 

kan ge en bred bild av kunskapsläget inom ett område (Forsberg & Wengström, 2013). 

Sökstrategi 
 

Urvalsmetodik 

 

Källurval 

 

Sökning av artiklar har gjort i databaserna Pubmed och CINAHL.   

 

Sökbegrepp 

 

Sökningarna har innefattat både MeSH-termer samt nyckelord (key words, icke MeSH-termer) som 

har relevans för innehållet i denna litteraturstudie.  Sökorden togs fram tillsammans med kollegor 

samt bibliotekarie på Medicinska biblioteket. 

 

Följande MeSH termer användes :”cerebral”, ”anesthesia”, ”shoulder” samt ”oxygen” i följande 

kombinationer: 

• ”Cerebral” 

• ”Anesthesia” 

• ”Shoulder” 

• ”Oxygen” 

• ”Cerebral” AND ”Anesthesia” 

• ”Cerebral” AND ”Shoulder” 

• ”Cerebral” AND ”Oxygen” 

• ”Cerebral” AND ”Anesthesia” AND ”Shoulder” 

• “Cerebral” AND “Anesthesia” AND “Oxygen” 
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De nyckelord som användes var ”beach chair position”, ”measurements”, och ”near-infrared 

spectroscopy” i följande kombinationer: 

• ”Beachchair position” 

• ”Measurements” 

• ”Near-infrared spectroscopy 

• ”Beachchair position” AND ”Measurements” 

• ”Beachchair position” AND ”Near-infrared spectroscopy” 
 

Inklusions- och exklusionskriterier 

 

För att inkluderas skall artiklarna innehålla abstract, vara skrivna på engelska eller svenska samt 

vara fritt tillgängliga i fulltext via Uppsala Universitetsbiblioteks studentinloggning. Studierna skall 

vara granskade och godkända av etisk nämnd eller kommitté och endast omfatta studieobjekt som 

var 19 år eller äldre. Enbart artiklar baserade på primärkällor i form av publicerade vetenskapliga 

originalartiklar inkluderades i studien. Med primärkälla menas att artikeln är skriven av den person 

som genomfört undersökningen (Axelsson, 2008). 

 

Artiklar som är äldre än 10 år, d.v.s. publicerade innan 2005, har exkluderats. Artiklar som ej 

ansågs vara relevanta för studiens syfte och frågeställningar har exkluderats. 

Tillvägagångssätt 

En första preliminär sökning gjordes i databasen Pubmed i oktober-november 2014 för att 

undersöka om relevanta studier för ämnet fanns samt för att finna passande sökord. Databasen 

Pubmed valdes då den innehåller artiklar inom ämnena vårdveteskap, medicin samt omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2013). En sökning gjordes även i databasen CINAHL men det gav inga 

relevanta träffar utifrån denna studies frågeställningar. Den slutgiltiga sökningen gjordes under 

vecka 5-6 2015. Relevanta artiklar som publicerats efter detta datum har ej tagits med i denna 

studie. 

Utfallet av sökningar med MeSH-termer redovisas i tabell 1 och utfallet av sökningar med 

nyckelord relevanta för området redovisas i tabell 2. Då mängden sökträffar ej blev hanterbara för 

vissa sökord, så uteslöts de sökresultat som gråmarkerats i tabell 1 och 2. Vid genomgång av övriga 

sökresultat sållades de artiklar bort där det av titeln framgick att de inte motsvarade studiens syfte 
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och frågeställningar. Totalt lästes 92 abstracts och utav dessa valdes slutligen 11 artiklar ut i 

enlighet med inklusions- och exklusionskriterierna beskrivna under urvalsmetodik.  

 

Tabell 1. Utfall sökning med MeSH-termer. 

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 
abstracts 

Antal utvalda 
artiklar 

PubMed #1 cerebral 166291 -  

PubMed #2 anesthesia 27891 -  

PubMed #3 shoulder 13230 -  

PubMed #4 oxygen 30447 -  

PubMed #1 AND #2 2076 -  

PubMed #1 AND #3 424 -  

PubMed #1 AND #4 7692 -  

PubMed #1 AND #2 AND #3 29 29 6 

PubMed #1 AND #2 AND #3 
AND #4 

13 13 1 

 

Tabell 2. Utfall av sökning med nyckelord 

Databas Sökord  Antal träffar Antal lästa 
abstracts 

Antal utvalda 
artiklar 

PubMed #1Beach chair position  127 22 - 

PubMed #2 Measurements 75224 - - 

PubMed #3 Near-infrared 
spectroscopy 

2048 - - 

PubMed #1 AND #2 7 7 2 

PubMed #1 AND #3 21 21 2 



11 

 

 

I tabell 2 redovisas endast lästa abstract och utvalda artiklar som ej ingår i tabell 1. 

Bearbetning och analys 
 
Kvalitetsanalys 

De inkluderade artiklarna har kvalitetsbestämts med hjälp av en checklista framtagen av Willman, 

Stoltz och Bahtsevani för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod, RCT& CCT (bilaga 

G) (Willman, Stoltz, & Bathsevani, 2011). Artiklarna värderades enligt de antal poäng de erhöll när 

checklistan användes. Totalt kunde 25 poäng erhållas med denna bedömningsmall. Utifrån antal 

poäng värderades artiklarna kvalitetsmässigt ytterligare till låg (0-9p), medel (10-19p) samt hög 

(20-25p) kvalitet. Analys av artiklarna presenteras i tabellform (bilaga 1) samt i löpande text. 

Resultatanalys 

De inkluderade artiklarnas resultat har analyserats utifrån litteraturstudiens frågeställningar, dvs. 

incidensen för att drabbas av CDE samt vilka åtgärder en anestesisjuksköterskasköterska kan göra 

för att förebygga detta. För den andra frågeställningen har olika typer av åtgärder identifierats, 

kategoriserats och sammanställts för olika områden.  

Analysen av artiklarna har redovisats dels i tabellform (bilaga 1), med löpande text samt med figur 

baserad på den framtagna kategoriseringen av åtgärder.  

Etiska överväganden 
 
Då litteraturstudie används som metod krävs inget tillstånd från etisk kommitté (Forsberg & 

Wengström, 2013).  Alla studier i de artiklar som används är granskade och godkända av etisk 

nämnd eller kommitté. 

 

Samtliga relevanta studier som hittades i sökningen oberoende av resultat kommer att tas med och 

behandlas i litteraturstudien.  
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RESULTAT 
 

De elva utvalda artiklarna beskriver studier på patienter med elektiva (planerade) axeloperationer, 

varav nio är prospektiva studier och två är randomiserade studier.  

Incidens av CDE 
Incidensen av CDE varierade mellan 80 procent (Murphy, et.al., 2010) (Moerman, De Hert, Jacobs, 

De Wilde, & Wouters, 2012) och tre procent (Soeding, Hoy, Hoy, Evans, & Royse, 2013), vilket 

visas i figur 1. Totalt deltog 586 patienter i dessa studier och i genomsnitt 34 procent av dessa (199 

st.) uppvisade detekterad CDE med NIRS teknik.

 

Figur 1. Incidens av CDE per studie i de inkluderade artiklarna 
 

Faktorer hos patienten som kan ge ökad risk att drabbas av CDE 
I tre av studierna (Salazar, et al., 2013b) (Murphy et.al., 2010) (Aguirre et al., 2014) finns statistiskt 

starka korrelerade, men ej statistiskt signifikanta samband mellan hypertoni hos patienten och risk 

att drabbas av CDE intraoperativt.  

Salazar konstaterar även att högt BMI >37 hos patienten ökar risken att drabbas av CDE 

intraoperativt (Salazar, et al., 2013b). Detta samband är statistiskt signifikant (p<0.05).  
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Det finns även en svag, ej statistiskt signifikant korrelation mellan patienter med KOL eller 

kranskärlssjukdom och risken att drabbas av CDE under pågående operation (Aguirre et al., 2014). 

Omvårdnadsåtgärder utförda av anestesisjuksköterska för att minska risk för CDE 
I de granskade studierna framkom fem olika åtgärder som anestesisjuksköterskan kan vidta 

preoperativt samt intraoperativt för att förhindra eller minska risken för att patienterna skall drabbas 

av CDE under axeloperation i sittande beach-chair position (BCP). Följande åtgärder framkom:  

• Ta preoperativ anamnes på specifika riskfaktorer 

• Höjning/reglering av patienterna systoliska blodtryck eller medelartärtryck 

• Ventilationsförändring 

• Ändring av BCP vinkel 

• Kontroll av huvudets position 

Dessa åtgärder åskådliggörs schematiskt i figur 2. 
 

Ta preoperativ anamnes på specifika riskfaktorer 

I studierna identifierades fyra riskfaktorer hos patienten som kan ge ökad risk för CDE: 

• Hypertoni 

• Högt BMI (>37) 

• KOL 

• Kranskärlssjukdom 

Anestesisjuksköterskan bör preoperativt uppmärksamma dessa riskfaktorer i patientens anamnes. 

Höjning/reglering av patienterna systoliska blodtryck eller medelartärtryck 

Alla studier i de utvalda artiklarna bygger på ett fysiologiskt resonemang att patientens systoliska 

blodtryck eller patientens medelartärtyck (MAP) inte får minska under ett specifikt värde då 

autoregulationen riskerar att slås ut och risken att drabbas av CDE ökar. 

Tre av artiklarna (Koh, Levin, Chehab, & Murphy, 2010) (Murphy, et.al., 2014) (Murphy, et.al., 

2010) angav som lägsta blodtrycksgräns en sänkning av MAP från ursprungsvärdet med max 20 

procent. Fyra av artiklarna (Aguirre et al., 2014) (Kocaoglu, Ozgen, Toraman, Karahan, & Guven, 
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2014) (Lee, Min, Chun, Kim, & Choi, 2011) (Soeding et al., 2013) angav ett MAP på 60-70 mmHg. 

Tre av artiklarna angav inte något arteriellt blodtrycksvärde (Salazar, et al., 2013a) (Salazar et al., 

2013b) (Triplet, Lonetta, Levy, Everding, & Moor, 2015). En artikel (Moerman et al., 2012) angav 

ett systoliskt blodtrycksvärde på 80 mmHg som inte fick underskridas. Alla dessa 

blodtrycksrekommendationer gällde för blodtrycksmätning i hjärthöjd. 

I alla granskade studier förutom Soeding et al (2013) användes två olika åtgärder, 

blodtryckshöjande läkemedel och kristalloid lösning intravenöst i bolusdos, när patientens arteriella 

blodtryck understeg de i förväg bestämda blodtrycksgränserna. Som blodtryckshöjande läkemedel 

användes efedrin eller fenylefrin.  Aguirre et al (2014) använde även noradrenalin i kontinuerlig 

infusion om efedrin eller fenylefrin ej gav avsett resultat. Soeding et al (2013) använde sig av 

kontinuerlig infusion av fenylefrin i förebyggande syfte för att förhindra sänkning av det arteriella 

blodtrycket. Moerman et al (2012) använde även kolloidinfusion om inte kristalloider i kombination 

med bolusdoser efedrin eller fenylefrine gav förväntad effekt. 

 

Ventilationsförändring 

Fyra av studierna (Kocaoglu et al., 2014) (Koh et al., 2010) (Murphy, et.al., 2014) (Triplet et al. 

2015) har i sina åtgärdsprotokoll en förändring i ventilationen för att förbättra det cerebrala 

blodflödet och på detta sätt åtgärda uppmätta episoder av CDE. Åtgärderna syftade till att öka 

halten av syre (Koh et al., 2013) (Murphy et al., 2014) samt även öka halten av koldioxid i kroppen 

(Koaglu et al., 2014; Murphy et al., 2014; Koh et al., 2010; Triplet et al., 2015). Genom att höja 

halten av syrgas i det inspiratoriska flödet till mer än 40 procent och samt även minska ventilationen 

genom mindre andetagsvolym uppnås dessa mål och patienten blir hypoventilerad med ett bra 

inspiratoriskt flöde av syrgas och en högre halt koldioxid i kroppen. Båda dessa parametrar minskar 

risken att drabbas av CDE under pågående anestesi. 

Ändring av BCP-vinkel 

I åtta av de elva studierna (Aguirre et al., 2014; Kocaoglu et al., 2014; Koh et al., 2010; Lee et al., 

2011; Moerman et al., 2012; Salazar, et al., 2013a, Salazar et al., 2013b; Triplet et al., 2015) ökades 

ryggvinkeln successivt i flera steg vid uppresning från liggande position med täta 

blodtryckskontroller för att kontrollera det arteriella blodtrycket och på detta sätt förhindra kraftig 

hypotoni med risk för CDE som påföljd. Nedsänkning till liggande läge gjordes om problem med 

hypotoni kvarstod (Salazar et al., 2013a; Salazar et al., 2013b ). Endast tre studier (Murphy et al., 
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2010; Murphy et al., 2014; Soeding et al., 2013) reste upp patienten i ett steg från liggande position 

till slutgiltigt läge. 

Kontroll av huvudets position 

Om effekten av blodtryckshöjande läkemedel, vätskebolus eller förändrad ventilation uteblev 

kontrollerades huvudets position.  Kocaoglu et al. (2014), Murphy et al. (2014) samt Triplet et al. 

(2015) har i sina studiers behandlingsprotokoll en kontroll av huvudets position och påtalar vikten 

av att huvudets position är säkrat i neutralt läge så att ingen översträckning, manipulation eller 

ocklusion av halskärlen sker så cirkulationen upp till hjärnan påverkas. Denna kontroll av huvudets 

position visade sig ha avsedd effekt i dessa studier. 

 

 

 
 
Figur 2. Omvårdnadsåtgärder utförda av anestesisjuksköterska för att minska risk för CDE. 
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DISKUSSION 

 
Resultatdiskussion 
 

Incidens av CDE 

Incidensen av CDE varierade kraftigt i studierna som analyserades; som högst 80 procent och som 

lägst tre procent och med ett medel på 34 procent.  Det är en komplex situation för 

anestesisjuksköterskan att planera och genomföra en genomtänkt anestesi, så att risken att drabbas 

av CDE hålls på en så låg nivå som möjligt.  

Alla studier utom en definierade CDE som en sänkning av den ursprungliga saturationen mätt i 

frontalloben i hjärnan (uppmätt med NIRS teknik) med 20 procent eller ett absolut värde under 55 

procent i mer än 15 sekunder. Endast Soeding et al (2013) definierade uppkommen CDE med en 

sänkning av den ursprungliga saturationen med 25 procent eller ett absolut värde på mindre än 50 

procent.  

Incidensen av CDE varierade kraftigt i de granskade studierna. Det var svårt att se någon specifik 

orsak till denna stora spridning då både valda gränser för hypotoni samt även lutningen på beach-

chair positionen varierade mellan studierna. I två av studierna (Aguirre et al., 2014; Moerman et al., 

2012) var dessutom uppkomna episoder av CDE dolda för anestesisjuksköterskan och bara det 

arteriella blodtrycket korrigerades utifrån givna gränsvärden. Dessa två studier hade högst antal 

CDE av alla studier som granskades. 

 

Omvårdnadsåtgärder utförda av anestesisjuksköterska för att minska risk för CDE 

I de analyserade studierna framträder fem olika åtgärder som anestesisjuksköterskan kan utföra för 

att minimera risken för att CDE skall uppstå.  En preoperativ anamnes på patientspecifika 

riskfaktorer som ökar risken att drabbas av CDE samt intraoperativa åtgärder som innefattar strikt 

kontroll av det arteriella blodtrycket med hjälp av blodtryckshöjande läkemedel, aggressiv 

vätskebehandling, justeringar i ventilationen mot en hypoventilation i stället för normoventilation, 

försiktig uppresning i sittande läge samt kontroll av huvudets position så ingen översträckning eller 

annan manipulation kan ske som kan stoppa blodflödet upp till hjärnan 
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De åtgärder som vidtogs för att förhindra att CDE uppstod samt behandla uppkommen CDE utgår 

från att det cerebrala blodflödet är känsligt för ett lågt medelartärtryck samt även att blodkärlen i 

hjärnan utvidgas av högre halter av koldioxid i blodet. Även ocklusion av halskärlen vid kraftig 

vridning av huvudet påverkar blodflödet och indirekt det cerebrala flödet. Dessa åtgärder påvisas 

även i andra studier där samtidig mätning med NIRS ej gjordes. Dessa studier togs ej med i 

litteraturstudien men stöder det resultat som de analyserade utvalda artiklarna påtalar 

En viktig riskfaktor hos patienter för att drabbas av CDE var hypertoni. Tre av studierna (Aguirre et 

al., 2014; Murphy et al., 2010; Salazar et al., 2013b) angav starka korrelerade, men ej signifikanta 

samband mellan hypertoni hos patienten och risken att drabbas av CDE. Även tablettbehandlad 

anses hypertoni höja de arteriella blodtrycksgränser som behövs för att perfusionen upp till hjärnan 

skall fungera. Detta samband påvisas även i en retrospektiv studie som visade en signifikant ökning 

av hypotensiva episoder hos patienter som genomgår axeloperation i beach-chair position 

(Trentman, Thomas, & Renfree, 2011).  

Flera av artiklarna har i sitt resultat bedömt att den viktigaste enskilda faktorn för att drabbas av 

CDE i beach-chair position intraoperativt är ett medelartärtryck på 60-70 mm Hg i höjd med 

ytterörats hörselingång och att korrektion för höjdgradient skall göras för det blodtryck som mäts i 

hjärthöjd. Det är av stor vikt för anestesisjuksköterskan att vara observant på denna 

korrektionsgradient men i flera av studierna anges inte om korrektion av det arteriella blodtrycket 

utförts då mätningen genomförts i hjärthöjd. Då ett adekvat arteriellt blodtryck påtalats som en 

viktig faktor är det konstigt att författarna till studierna har så pass olika uppfattning.    

Att anestesiläkemedlen främst inverkar på det arteriella systoliska blodtrycket är väl känt, men att 

det i kombination med beach-chair position innebär väsentligt högre risk att drabbas av CDE är 

oroväckande. Två av studierna (Aguirre et al., 2014; Koh et al., 2010) hade kontrollgrupper där 

ingreppen utfördes i regionalanestesi och sedering. I dessa två kontrollgrupper fanns en statistisk 

signifikant skillnad i antalet episoder av CDE.  I Aguirres studie uppvisade ingen patient i 

kontrollgruppen CDE jämfört med 32 av 45 (71 %) i den patientgrupp som erhöll generell anestesi. 

Koh´s studie uppvisade endast en patient av 30 i kontrollgruppen med uppmätt CDE (3 %) jämfört 

med 17 av 30 (57 %) i den patientgrupp som erhöll generell anestesi.  Detta tyder på att regional 

anestesi kan vara ett fullgott alternativ till generell anestesi hos patienter med flera riskfaktorer i 

anamnesen och där risken bedöms som stor att frekventa episoder av CDE kan komma att uppstå. 

Murphy et al (2010) jämförde i sin studie en liggande grupp (kontrollgrupp) och en sittande grupp 

(interventionsgrupp) och trots generell anestesi i båda grupperna framkom en statistisk signifikant 
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skillnad i antalet patienter som uppvisade CDE. I den sittande gruppen uppvisade 49 av 61 (80 %) 

av patienterna uppmätt CDE jämfört med ingen patient i den liggande gruppen. Det fanns ingen 

skillnad i CDE beroende på vilken sorts generell anestesi (inhalation eller intravenös) som användes 

i de studier som analyserades. Dessa tre studier visar dels att generell anestesi påverkar antalet 

uppkomna CDE hos studiedeltagarna samt även att det sittande läget ökar risken för CDE. Detta 

motsägs dock av Jeong et al som i sin studie drar slutsatsen att inhalationsanestesi minskar risken att 

drabbas av CDE jämfört med intravenös anestesi (Jeong et al., 2012).  

Vilken betydelse vinkeln på beach-chair positionen har i förhållande till risken att drabbas av CDE 

går inte att utläsa genom att analysera dessa studier, men att vinkeln har betydelse är sedan tidigare 

känt. Nagelhout & Zaglaniczny (2005) skriver att sänkningen av de hemodynamiska parametrar 

som påverkar blodtrycksregleringen är beroende av vinkeln vid uppresningen. En 45 gradig 

uppresning påverkar inte hemodynamiken, men vid en uppresning till 90 grader påverkas och sänks 

bland annat hjärtminutvolymen med 20 procent på grund av den venösa poolningen i de nedre 

extremiteterna. I studien refererad av Murphys et al (2010) med 80 procents förekomst av CDE, så 

hade interventionsgruppen 90 graders vinkel.  

Studien utförd av Moerman et al var intressant och tänkvärd. Den var en av två studier (Moerman et 

al., 2012; Aguirre et al., 2014) där uppmätt CDE doldes för anestesisjuksköterskan för att efterlikna 

en vanlig arbetssituation för en anestesisjuksköterska. Det enda beslutsunderlag som fanns 

tillgängligt var arteriellt blodtryck, perifer saturation, pulsfrekvens samt EKG. Det var den enda 

studien som inte hade ett i förväg standardiserat åtgärdsprotokoll utan anestesisjuksköterskan fick ta 

egna beslut om hur hon skulle hantera avvikelser baserat på de tillgängliga parametrarna. 

Incidensen av CDE var hela 80 procent i Moermans studie, vilket är mycket oroväckande eftersom 

den visar att konventionell övervakning utan mätning av cerebral syresättning är otillräcklig för att 

detektera förekomst av CDE.   

Bara en studie (Soeding et al., 2013) har undersökt en förebyggande metod (kontinuerlig infusion 

av vasopressor) för att minska risken för CDE.  Den studien har den minsta procentuella andelen 

CDE (3 %) av alla studier som granskats. Soeding hade dock en minskning på >25% från 

utgångsvärdet som definition på CDE, medan övriga har 20 % som gräns.   

Alla andra studier har satt in behandling först vid detekterat uppkomna episoder av CDE eller 

hypotoni. I de två studier (Aguirre et al., 2014; Moerman et al., 2012) där uppkommen CDE varit 

dold för anestesisjuksköterskan behandlas bara de riskfaktorer, främst hypotoni som antas orsaka 

CDE.  
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Alla studier hade i stort sett lika exklusionskriterier. Enbart Moerman et al. (2012) samt Triplet et 

al. (2015) avvek från de andra studierna (se artikelmatris i bilaga 1). Det ger ett resultat som är 

generaliserbart på en relativt frisk population av patienter men inte på ett sjukare klientel. Risken är 

stor för selektionsbias i dessa studier då exklusionskriterierna utesluter patienter med andra 

sjukdomar och tillstånd som kan öka risken att drabbas av CDE, vilket gör att resultaten i dessa 

studier kan vara missvisande för populationen som helhet.  

Trots att alla studier som ingick i detta arbete poängterade sambandet mellan arteriellt MAP och 

den cerebrala syresättningen i sina inledande syften och hypoteser, så visar Triplet et al (2015) och 

Murphy et al (2010)  avvikande resultat med avseende på signifikant korrelation mellan MAP och 

uppmätta episoder av CDE. Murphy et al (2010) hade liknande hemodynamiska värden i både 

liggande och sittande patientgrupp, trots detta fanns en signifikant skillnad mellan uppmätta 

episoder av CDE. Triplet et al (2015) såg heller ingen statistisk signifikans mellan MAP och 

uppmätta episoder av CDE. Båda dessa studier påtalar vikten av att åtgärda uppkomna episoder av 

CDE genom en kollektiv bedömning av alla parametrar som nämns i resultatet av denna 

litteraturstudie. Anestesisjuksköterskans intraoperativa åtgärder speglar på ett bra sätt den slutsats 

dessa två artiklar drar. 

Omvårdnadsteoretikern Patricia Benner påtalar vikten av att teoretisk och praktisk kunskap 

tillsammas bildar en helhet där sjuksköterskan uppnår en situationsbunden färdighet och i den 

specifika situationen instinktivt, automatiskt och utan onödiga åtgärder löser problemet.  De 

omvårdnadsåtgärder anestesisjuksköterskan utför för att förhindra uppkomsten av CDE avspeglar 

Benners teori om situationsbunden specifik omvårdnad (Benner et al., 1993). I detta speciella 

operationsläge som beach-chair positionen innebär, så är det viktigt att anestesisjuksköterskan 

genom sin omsorg om patienten intuitivt uppfattar indirekta tecken på att en episod av CDE kan 

vara i antågande och snabbt sätter in specifika åtgärder för att motverka detta.  

Flera av studierna har få deltagare och saknar kontrollgrupper (se artikelmatris i bilaga 1). Detta 

beskrivs även i studiernas resultatdiskussion, så studiernas upphovsmän är väl medvetna om denna 

begränsning. Därför är det svårt att utifrån enskilda studier utvärdera resultaten och dra några säkra 

slutsatser om generaliserbarhet. 

Flera av de undersökta studierna har undersökt patienternas kognitiva förmåga före och efter 

operationen i beach-chair position då detta är en vanlig komplikation vid cerebral syrebrist. Då detta 

inte ingår i denna uppsats frågeställningar, så har det inte redovisats i resultatet. De sövda patienter 

som genomgått axeloperation i beach-chair position i de undersökta studierna har dock inte fått 
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några kognitiva störningar trots episoder av CDE intraoperativt. Detta resultat stöds även av en 

retrospektiv studie där samma resultat redovisades (Pin-on, Schroeder, & Munis, 2013).   

Metoddiskussion 
 
Design 

I denna litteraturstudie har en deskriptiv ansats valts då ämnet är relativt smalt och denna studie 

skulle spegla kunskapsläget i denna fråga. Syftet med att göra en litteraturstudie är att systematiskt 

söka, kritiskt granska och sammanställa funnen litteratur (Forsberg & Wengström, 2013). En 

deskriptiv litteraturstudie kan ge en bra överblick över tillgänglig publicerad forskning och kunskap 

och på så sätt hjälpa sjuksköterskan att söka och ta del av aktuell forskning på ett enkelt, 

överskådligt och effektivt sätt. Det kan även bidra till att uppmärksamma områden där ytterliga 

forskning behövs (Polit & Beck, 2012). 

Källurval 

Artikelsökning utfördes i databaserna CINAHL samt PubMed. Det är databaser som enligt Forsberg 

och Wengström (2013) täcker forskning inom medicin och omvårdnad. I databasen CINAHL 

hittades endast en artikel och den fanns även i databasen PubMed därför gjordes ingen tabell över 

sökningen i CINAHL i metodavsnittet utan endast PubMed sökningen redovisades i tabellform. Att 

inte fler artiklar hittades i CINAHL kan bero på att det ämne som valts är av fysiologisk natur och 

det resultat som söks grundar sig på fysiologiskt resonemang. Anestesisjuksköterskans omvårdnad 

grundar sig mycket på kunskap inom människans fysiologi och att utifrån mätvärden och uppmätta 

parametrar garantera en trygg och säker vård, medan CINAHL är mer inriktad på kvalitativ 

forskning. 

Sökbegrepp 

De sökord som användes var ej helt optimala. När de användes var för sig, så blev antalet träffar så 

stort att de ej gick att överblicka. Endast i kombination med varandra framkom hanterbara antal 

träffar. Då det var viktigt att MeSH termer skulle användas, så hittades inte alla artiklar som 

analyserats i denna litteraturstudie utan en andra sökning med nyckelord fick utföras. Att hitta 

optimala sökord är av största vikt och en lärdom av detta arbete är att mycket tid skall läggas ner på 

denna del av litteraturstudien då de resultat som redovisas annars kan bli felaktiga. 
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Inklusions- och exklusionskriterier  

Endast källor på svenska och engelska har inkluderats, eftersom det är de enda språk som 

uppsatsförfattaren behärskar tillräckligt bra för att tillgodogöra sig informationen. Studier som ej 

fanns tillgängliga med abstract och fulltext i Uppsala Universitets biblioteks studentinloggning 

exkluderades, men ingen källa uteslöts de facto av denna anledning.  

Etiska överväganden 

Enbart artiklar godkända och granskade av etisk kommitté togs med i resultatet. Två av artiklarna 

(Aguirre et al., 2014; Moerman et al., 2012) hade i sin studiedesign valt att dölja uppkomna 

episoder av CDE för ansvarig anestesisjuksköterska under operationen, vilket kan anses oetiskt 

eftersom patienten kan komma till skada i onödan. Murphy et al (2014) ansåg det vara oetiskt att 

inte behandla uppkommen och detekterad episod av CDE då konsekvenserna kan vara katastrofala. 

Om endast konventionell monitorering använts hade dock dessa episoder ändå missats och det är 

den vanligaste monitoreringssituationen som anestesisjuksköterskan arbetar i.  

Kvalitetsanalys 

Ingen av artiklarna var av hög kvalitet enligt granskningsmallen. Endast två av studierna var 

randomiserade kontrollerade studier (Soeding et al., 2013; Murphy et al., 2014) och det var dessa 

studier som hade högst poäng i granskningsmallen. Flera av studierna bedömdes ha låg kvalitet, 

vilket gör att det är svårt att få till ett kvalitativt säkert resultat utifrån dessa. Att bara sex av elva 

analyserade studier hade en kontrollgrupp var den faktor som drog ner det kvalitativa resultatet för 

dessa studier (se artikelmatris i bilaga 1).  

Ämnet för litteraturstudien är smalt då enbart studier med sövda patienter i beach-chair position 

som genomgår axeloperation skulle inkluderas och därför hittades inte så många relevanta artiklar. 

Artiklar hittades inom ämnet cerebral syrebrist inom andra områden såsom thoraxkirurgi, 

kärlkirurgi, neurokirurgi samt äldre patienter, men ej specifikt om patienter inom axelkirurgi i 

beach-chair position. Dessa artiklar inom andra områden exkluderades i denna litteraturstudie. 

Resultatanalys 

De två studier som Salazar et al skrivit har samma patientgrupp men olika frågeställningar som 

besvarats. Dessa båda studier valdes att tas med och analyserats som separata enheter men märktes i 

referenslista och resultatanalys med ”a” respektive ”b” (se bilaga 1) 
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Koh et al (2010), Murphy et al (2010) samt Murphy et al (2014) är tre studier som i stort sett har 

samma författare, men har olika frågeställningar. Då det studerade antal artiklar är litet och tre 

artiklar av 11 är skrivna av samma forskargrupp, så finns risken finns att det kan ge upphov till 

omedveten bias av denna forskargrupp som i sin tur kan påverka resultatet i denna litteraturstudie. 

Behov av ytterligare forskning 

Många patienter i dagens sjukvård opereras med stigande ålder och är anestesiologiskt sjukare 

(ASA klass 3 och 4). Om incidensen av CDE är så pass hög för relativt friska studiedeltagare, så 

skulle det vara intressant med fortsatt forskning har en så pass hög incidens för uppkomna episoder 

av CDE skulle det vara intressant (men kanske oetiskt) att se hur ett äldre och sjukare patientklientel 

klarar av dessa operationer i beach-chair position. 

Slutsats 
 
Incidensen av CDE varierar stort mellan studierna, men det framgår tydligt att generell anestesi i 

kombination med beach-chair position kraftigt ökar risken att drabbas av CDE. Konventionella 

övervakningsmetoder är otillräckliga för att detektera uppkomst av CDE. Mätning av cerebral 

syresättning och detektion av uppkomna CDE med hjälp av NIRS-teknik är ett bra komplement till 

konventionell monitorering när framförallt anestesiologiskt sjukare patienter opereras i beach-chair 

position. 

Det är även viktigt att utgå från patientens specifika riskfaktorer (hypertoni, högt BMI, KOL samt 

hjärt/kärlsjukdom) när anestesin planeras. Den intraoperativt största enskilda riskfaktorn är nivån på 

MAP som är starkt korrelerat till antalet uppmätta CDE. Det bör ifrågasättas ifall anestesiologiskt 

svårt sjuka patienter överhuvudtaget skall sövas i beach-chair position, utan istället opereras i 

regional anestesi med sedering eller med generell anestesi i liggande position. 

Stor vikt måste läggas vid att anpassa lägsta MAP-värde för den specifika patienten och genom 

korrigering av höjdgradient försäkra sig om att uppmätt MAP optimerar det cerebrala blodflödet 

och förhindrar att CDE uppstår. Genom blodtryckshöjande läkemedel, aggressiv vätskebehandling 

och förändrad ventilation åt det mera hypoventilerade hållet samt slutligen strikt kontroll av 

huvudets läge så kan anestesisjuksköterskan aktivt minska risken för att CDE ska uppstå. 

Anestesisjuksköterskan bör ha en i förväg fastställd handlingsplan för att lättare bedöma vilka 

åtgärder som bör användas i olika situationer. 
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Författare 
år, land 

Titel Syfte Design Inklusionskriterier/ 
Exklusionskriterier 

Deltagare
/bortfall 

Resultat 
 

Kvalitet 

Aguirre J, Borgeat 
A, Trachsel, Cobo 
del Prado I, De 
Andrés J,Buhler P. 
2013 Spanien 

Cerebral oxygenation in 
patients undergoing 
shoulder surgery in 
beach chair position: 
Comparing general to 
regional anesthesia and 
impact on 
neurobehavioral 
outcome 

Jämföra incidensen av 
CDE hos patienter i 
generell anestesi eller 
regional anestesi samt 
undersöka om dessa två 
grupper uppvisar någon 
skillnad i testresultaten 
på utförda neurologiska 
beteendetester pre och 
postoperativt 

Prospektiv, 
blind studie  
 

Inklusionskriterier: Patienter 
som skulle genomgå elektiv 
axelkirurgi, patientgrupp ASA 
klass 1-3. 
 
 Exklusionskriterier: ålder 
yngre än 18 år, Tidigare 
någon form av cerebral skada 
eller sjukdom exempelvis: 
genomgången TIA, stroke, 
cerebral blödning, svimning, 
cervikalt diskbråck, 
ryggmärgsskada, synbortfall, 
cerebral tumör eller 
metastaser. Tidigare 
hjärtinfarkt, carotis stenos, 
kända cerebrala 
kärlmissbildningar, graviditet 
samt känd kognitiv 
beteendestörning. 

90/0 GA:32 av 45 (71 %) 
RA: 1 av 45 (2.2%) 
I den grupp som opererades i 
regionalanestesi uppvisades 
signifikant lägre antal CDE, 
lägre uppmätta 
syresättningsnivåer samt bättre 
resultat av kognitiva 
beteendetester än i den 
patientgrupp som opererades i 
generell anestesi (p<0.001) 

 Medel 
 

Kocaoglu B, Ozgen 
S U, Toraman F, 
Karahan M, Guven 
O. 
2013 Turkiet 

Foreseeing the danger in 
the beach chair position: 
Are standard 
measurement methods 
reliable? 

Kan CDE detekteras 
med konventionell, 
standardiserad (EKG, 
MAP, HR samt SpO2) 
övervakning 
intraoperativt?   

Prospektiv Inklusionskriterier 
Patienter som skulle genomgå 
elektiv artroskopisk 
axeloperation i Beach-chair 
position. 
Exklusionskriterier: 
Patienter med svår 
lungsjukdom, anemi, 
hjärtsjukdom, njursjukdom, 
ischemisk cerebrovaskulär 
sjukdom, leversjukdom, 
graviditet, svår hypertension 
samt dåligt kontrollerad 
diabetes. 

53/0 CDE uppmättes i höger 
hemisfär hos 28 av53 (45 %) 
samt vänster hemisfär hos 21 av 
53 (43 %) av deltagarna. Det 
fanns en korrelation mellan 
MAP och CDE. Statistisk 
signifikant skillnad mellan 
perifer syresättning och 
uppmätt cerebral syresättning 
(p<0,001) 

Låg 
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Författare 
år, land 

Titel Syfte Design Inklusionskriterier/ 
Exklusionskriterier 

Deltagare
/bortfall 

Resultat 
 

Kvalitet 

Koh J, Levin S D, 
Chehab E L, 
Murphy G S. 
2010 USA 

Cerebral oxygenation in 
the beach chair position: 
a prospective study on 
the effect of general 
anesthesia compared 
with regional anesthesia 
and sedation. 

Undersöka om patienter 
som opereras i beach 
chair position med 
regional anestesi och 
sedering löper mindre 
risk att drabbas av 
cerebral syrebrist än 
patienter som erhållit 
generell anestesi 

Prospektiv Inklusionskriterier: Patienter 
som skulle genomgå elektiv 
axelkirurgi. 
 
Exklusionskriterier: 
Ålder yngre än 18 år, tidigare 
cerebrovaskulär sjukdom, 
känd ortostatisk hypotoni, 
ASA klass 4-5, känd allergi 
mot anestesimedel, känd 
koagulationsstörning samt 
misslyckat anläggande av 
interskalen blockad 
preoperativt. 

60/0 I den sövda patientgruppen 
uppmättes CDE hos 17 av30 
patienter (57 %) jämfört med 1 
av 30 patienter (3.3%) hos den 
patientgrupp som erhållit 
regional anestesi. 

Medel 

Lee J H, Min K T, 
Chun Y-M, Kim E 
J, Choi S H. 
2011 Sydkorea 

Effects of beach-chair 
position and induced 
hypotension on cerebral 
oxygen saturation in 
patients undergoing 
arthroscopic shoulder 
surgery 

Undersöka om beach-
chair position och 
inducerad hypotoni 
reducerar cerebralt 
blodflöde med mer än 10 
% hos patienter i 
generell anestesi som 
genomgår artroskopisk 
axeloperation. Även 
sambandet mellan en 
sänkning av cerebrala 
syresättningen och 
postoperativ kognitiv 
dysfunktion undersöktes. 

Prospektiv, 
observations-
studie 

Inklusionskriterier: Patienter 
som skulle genomgå elektiv 
axelkirurgi i Beach-chair 
position samt generell 
anestesi. 
 
Exklusionskriterier: 
Svår lungsjukdom, anemi, 
hjärtsjukdom, ischemisk 
cerebrovaskulär sjukdom, 
njursjukdom, leversjukdom, 
graviditet, hypovolemi, svår 
hypertension, dåligt 
kontrollerad diabetes 
neurologisk sjukdom samt 
lågt värde på preoperativ 
kognitiv test. 
 
 

28/1 CDE uppmättes hos 2 av27 
patienter (7.4 %). 
En signifikant sänkning av 
MAP skedde efter uppresning i 
beach-chair position jämfört 
med utgångsvärde i liggande 
läge. Även den cerebrala 
syresättningen var signifikant 
lägre efter uppresning i beach-
chair position jämfört med 
utgångsläge i liggande läge. 
Ingen patient uppvisade sämre 
kognitiv funktion efter 
operationen. 

Låg 
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Författare 
år, land 

Titel Syfte Design Inklusionskriterier/ 
Exklusionskriterier 

Deltagare
/bortfall 

Resultat 
 

Kvalitet 

Moerman A T, De 
Hert S G, Jacobs T 
F, De Wilde L F, 
Wouters P F 
2012 Belgien 

Cerebral oxygen 
desaturation during 
beach chair position. 

Att utvärdera 
förekomsten av cerebral 
syrebrist hos patienter 
som genomgår 
axeloperationer i beach 
chair position vid 
rutinanestesier med 
standardiserad 
övervakning 

Prospektiv, 
blind studie 

Inklusionskriterier: Patienter 
som skulle genomgå elektiv 
axelkirurgi i Beach-chair 
position samt generell 
anestesi.  
 
Exklusionskriterier: 
kliniskt bevisad neurologisk 
eller kognitiv störning 
 
 
 

20/0 CDE uppmättes hos 80 % av 
patienterna under operation i 
beach-chair position. Den 
cerebrala syresättningen var 
signifikant kopplad till 
sänkning av blodtrycket samt 
lågt endtidalt CO2 värde 
(p<005) 

Låg 

Murphy G S, 
Szokol J W, Avram 
M J, Greenberg S 
B, Shear T D, 
Vender J S, Levin S 
D, Koh J L, Parikh 
K N, Patel S S. 
2014 USA  

Effect on ventilation on 
cerebral oxygenation in 
patients undergoing 
surgery in the bach chair 
position, a randomized 
controlled trial. 

Att bedöma 
konsekvensen av två 
skilda ventilations-
strategier för den 
cerebrala syresättningen 
under operation i beach 
chair position. 
Standardiserad normal 
hyperventilation 
(ETCO2 30-32 mmHg) 
jämfört med normal 
ventilation (ETCO2 40-
42 mmHg). Förhållandet 
mellan hyperventilation, 
hypotoni samt cerebral 
syresättning undersöktes 
även. 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 

Inklusionskriterier 
Patienter, klassificerade som 
ASA1-3, som skulle genomgå 
elektiv axelkirurgi i Beach-
chair position i generell 
anestesi med kontrollerad 
ventilation. 
 
Exklusionskriterier: 
Patientens ålder <18 eller>80 
år, ortostatisk hypotoni eller 
dåligt kontrollerad hypertoni, 
tidigare historia av 
cerebrovaskulär sjukdom eller 
lungsjukdom samt 
symtomgivande hjärt-
kärlsjukdom. 
 
 
 
 

70/0 Cerebrala syresättningen var 
signifikant högre i den 
normoventilerade gruppen 
(ETCO2 40-42%) under hela 
det operativa förloppet 
(p<0,001). 
I denna grupp uppvisade 3 av34 
patienter (8.8%) CDE jämfört 
med 20/36 (55.6%) i den 
hyperventilerade (30-32 
mmHg). Ingen signifikant 
skillnad observerades mellan 
grupperna med avseende på 
hemodynamiska variabler eller 
behov av vasopressorer. 

Medel 
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Författare 
år, land 

Titel Syfte Design Inklusionskriterier/ 
Exklusionskriterier 

Deltagare
/bortfall 

Resultat 
 

Kvalitet 

Murphy G S, 
Szokol J W, 
Marymont J H, 
Greenberg S B, 
Avram M J, Vender 
J S, Vaughn J, 
Nissman M, 
2010 USA  

Cerebral oxygen 
desaturation events 
assessed by near 
infrared spectroscopy 
during shoulder 
arthroscopy in the beach 
chair and lateral 
decubitus position. 

Att bestämma förekomst 
av CDE hos patienter 
som genomgår 
axelkirurgi i beach chair 
position och jämföra 
med patienter som 
genomgår axelkirurgi i 
liggande position samt 
om det finns någon 
skillnad mellan dessa 
patientgrupper i den 
tidiga postoperativa 
återhämtningen  
 

Prospektiv 
kohort studie. 
Ej 
randomiserad 

Inklusionskriterier: Patienter 
som skulle genomgå elektiv 
axelkirurgi i beach-chair 
position samt liggande 
position. Samtliga patienter 
erhöll generell anestesi. 
 
Exklusionskriterier: 
tidigare cerebrovaskulär 
sjukdom, hypotoni, ålder <18 
år samt ASA klass 4-5. 
 
 

140/16 CDE uppmättes bara i den 
grupp som opererats i beach 
chair position, dvs. 49 av 61 
patienter (80.3%). Ingen patient 
i liggande läge uppvisade CDE.  
Patienterna i beach chair 
gruppen hade också statistiskt 
signifikant flera fall av 
illamående och kräkning än den 
liggande gruppen. 

Medel 

Salazar D, Sears B 
W, Andre J, Tonino 
P, Marra G. 
2013 USA (a) 

Cerebral desaturation 
during shoulder 
arthroscopy: a 
prospective 
observational study 

Definiera förekomst, 
tidpunkt och omfattning 
av intraoperativa CDE 
hos patienter som 
genomgår artroskopiska 
axeloperationer i beach 
chair position. Samt 
även undersöka om 
operationstidens längd 
påverkar risken att 
drabbas av CDE. 

Prospektiv 
observations 
studie 

Inklusionskriterier: 
Patienter som skulle genomgå 
elektiv axelkirurgi i Beach-
chair position 
 
Exklusionskriterier:  
Ålder <18 år, dokumenterad 
carotis stenos (>90%) cervikal 
stenos, cervikalt diskbråck, 
nackopererad, genomgången 
stroke, TIA, svimning, 
myokardinfarkt, 
ryggmärgsskada samt plötsligt 
synbortfall. 
 
 
 
 
 

51/0 CDE förekom hos 9 av 51 
patienter (18 %). Den 
genomsnittliga tiden till att 
CDE uppmättes var cirka 18 
minuter och de inträffade i 
genomsnitt ca 8 minuter efter 
uppresning i beach chair 
position. Omfattningen av CDE 
var i medeltal 1.89/patient. Det 
var ingen signifikant skillnad i 
operationstid mellan den grupp 
patienter som uppvisade CDE 
jämfört med den patientgrupp 
som inte uppvisade CDE. 

Låg 
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Författare 
år, land 

Titel Syfte Design Inklusionskriterier/ 
Exklusionskriterier 

Deltagare
/bortfall 

Resultat 
 

Kvalitet 

Salazar D, Sears 
BW, Aghdasi B, 
Only A, Francois A, 
Tonino P, Marra G 
2013 USA (b) 

Cerebral desaturation 
events during shoulder 
arthroscopy in the beach 
chair position: patient 
risk factors and 
neurocognitive effects 

Att undersöka förekomst 
av samt identifiera 
patientspecifika 
riskfaktorer för att 
drabbas av 
intraoperativa CDE. 
Samt även undersöka 
om CDE intraoperativt 
påverkar den kognitiva 
funktionen hos patienten 
postoperativt. 
 
 
 
 

Prospektiv,  Inklusionskriterier: 
Se ovanstående studie. 
 
Exklusionskriterier: 
Se ovanstående studie. 

50/0 CDE förekom hos 9 av 50 
patienter (18 %). Ökat BMI hos 
gruppen som drabbades av 
CDE utgjorde en statistiskt 
signifikant riskfaktor (p < 
0,001) 
 (BMI medelvärde 37 jämfört 
med medelvärde 28). 
Det fanns ingen förändring i 
kognitiv funktion hos någon av 
grupperna före och efter 
operationstillfället 

Låg 

Soeding P F, Hoy S, 
Hoy G, Evans M, 
Royce C.F. 
2013 Australien 

Effect of phenylefrine 
on the haemodynamic 
state and cerebral 
oxygen saturation 
during anesthesia in the 
upright position. 

Undersöka effekten av 
kontinuerlig pågående 
infusion av fenylefrin 
jämfört med pågående 
infusion av 
natriumklorid på 
hemodynamiken och den 
cerebrala syresättningen 
under generell anestesi i 
beach-chair position. 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie 

Inklusionskriterier: Patienter 
som skulle genomgå elektiv 
axelkirurgi i Beach-chair 
position. 
 
Exklusionskriterier: 
Tidigare cerebrovaskulär 
sjukdom, svår hjärtsjukdom 
(NYHA klass >3), inopererad 
pacemaker, tidigare CEA 
opererad, ej lämplig för 
interskalen blockad samt BMI 
>35. 
 
 
 
 
 

34/0 
 

CDE uppmättes hos 1 av 34 
patienter. Den patient som 
drabbades av CDE ingick i den 
grupp som erhöll kontinuerlig 
infusion av fenylefrin. Ingen 
signifikant skillnad i den 
cerebrala syresättningen 
uppmättes, men i gruppen som 
erhöll infusion av fenylefrin 
erhölls en signifikant ökning av 
MAP (p<0,001) 
medelartärtrycket jämfört med 
kontrollgruppen som erhöll 
Natriumkloridinfusion. 

Medel 
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Författare 
år, land 

Titel Syfte Design Inklusionskriterier/ 
Exklusionskriterier 

Deltagare
/bortfall 

Resultat 
 

Kvalitet 

Triplet J J, Lonetta 
C M, Levy J C, 
Everding N G, 
Moor M A. 
2015 USA 

Cerebral desaturation 
events in the beach chair 
position: correlation of 
noninvasive blood 
pressure and estimated 
temporal mean arterial 
pressure. 

Undersöka om samband 
finns mellan uppmätt 
icke-invasivt blodtryck 
på överarm och 
uppskattat 
medelartärtryck i 
huvudhöjd samt 
undersöka om 
korrelation finns med 
cerebral syresättning 
under CDE. 

Prospektiv Inklusionskriterier: Patienter 
som skulle genomgå elektiv 
axelkirurgi. De skulle även 
samtycka till att få en invasiv 
blodtrycksmätning 
intraoperativt. 
 
Exklusionskriterier: Ålder 
<18 år, gravida, fångar samt 
personer med 
utvecklingsstörning. 

57/0 CDE förekom hos 26 av57 
patienter. (45,6 %). Under CDE 
fanns ingen signifikant 
korrelation mellan de uppmätta 
och uppskattade blodtrycken på 
överarm och i huvudhöjd och 
den cerebrala syresättningen.  
 

Låg 
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