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SAMMANFATTNING 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva Bispectral index som ett mätinstrument och 

hjälpmedel för att tillgodo se en god anestesi för patienten. Men även ha i hänseende att det 

finns andra metoder som kan vara till hjälp då det finns faktorer som kan vilseleda BIS-värdena. 

Frågeställningar som användes var, vilka faktorer kan vilseleda BIS-värdena och påverka 

patientens anestesi i jämförelse med andra metoder? Kan en god sömn garanteras bättre med 

hjälp av en BIS-mätare? Metoden är en systematisk litteraturstudie där vetenskapliga artiklar 

angående Bispectral index har analyserats. Resultatet visade att det autonoma nervsystemet kan 

vara manipulerat genom medicinering som påverkar blodtryck eller puls. Läkemedel som 

påverkar det autonoma nervsystemet är bl.a. opioider, kolinerga och betablockader. BIS-mätare 

minskade varken användandet av anestesiläkemedel eller risken för awareness under den 

intraoperativa fasen. Monitorering av BIS under TIVA bör användas då dagens teknik inte kan 

mäta blodkoncentrationen av läkemedel som Propofol. Med BIS-monitorering sker extubering 

6 minuter snabbare vid TIVA och vid generell anestesi extuberas patienten 2- 3 minuter 

snabbare. Slutsatsen var att det finns faktorer som påverkar BIS-värden, såsom läkemedel, kyla 

och värme. BIS-monitorn kan säkra en bättre anestesi, åtminstone gällande TIVA. Fortsatta 

studier kan visa varför BIS-monitoreringen inte används mer frekvent hos riskpatienter, långa 

operationer eller vid höga doser av betablockerare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: anesthesia, electroencephalography bispectral index, awareness 

 



 

 

ABSTRACT 

The aim if this studie was to describe the BIS-monitoring as a measuring instrument and aid 

to assimilate a good anesthesia for the patient. But also to respect that there are other methods 

that can be helpful when there are factors that could mislead BIS-values. Questions that where 

used, what factors may mislead BIS-values and affect the patient´s anesthesia in comparison 

with others methods? Can good sleep be assured better with help of BIS-meter? The Method 

is a systematic literature where scientific articles about the Bispectral Index have been 

analyzed. The results showed that the autonomic nervous system ca be manipulated through 

medications that affect blood pressure or heart rate. Drugs that affect the autonomic nervous 

system includes opium, cholinergic and beta block. BIS-meter declined neither the use of 

anesthetic drugs nor the risk of awareness during the intraoperative phase. Monitoring af BIS 

during TIVA should be used when the current technology can not measure blood levels of 

drugs for example Propofol. With BIS monitoring the extubation is 6 minutes faster with 

TIVA and general anesthesia extubation is 2-3 minutes faster. The conclusion was that there 

are factors that effect BIS values such as drugs, cold and heat. BIS monitor can secure a better 

anesthesia, at least regarding TIVA. Further studies can show why BIS monitoring is not used 

more frequent with patients at risk, lengthy surgeries or high doses of beta blockers. 
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Ordlista 

 

BIS – Bispectral Index, Apparat som används för att se hur djupt anestesidjup patienten har. 

ETAG – Endtidal anesthesia gas, Hur mycket anestesigas patienten andas ut.  

LOC1 – Sevoflurane eller Propofol gavs till patienten tappade medvetandet 

LOC2 – Sevoflurane eller Propofol gavs igen till patienten tappade medvetandet igen 

MAC – Minimum alveolar concentration 

PRST – Patient response to surgical stimulus (Patient respons av kirurgisk stimuli) 

PSI – Patient sedation index 

ROC1 – Efter endotracheal intubering, stängdes Propofol alt. Sevoflurane av, tills patienten vaknade  

ROC2 – När operationen var klar, stängdes Sevoflurane eller Propofol av och uppvaknandet samt 

återhämtning observerades.   

TIVA – Total intravenous anesthesia, Total intravenös anestesi, all anestesiläkemedel går via en nål ut i 

blodomloppet.  
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1. BAKGRUND 
I mitten av 1800-talet levde en infektionsläkare vid namn John Snow (1813 - 1858). Han var 

en av flera som använde kloroform eller eter som anestesimedel. Genom denna 

revolutionerande idé kunde patienter ligga stilla under operation och vara smärtfria. När Snow 

dog tog läkaren Joseph Thomas Clover (1825 - 1882) över utvecklingen inom anestesin och 

dess övervakning så att patienten kunde sova och vara smärtfri under själva operationen. Genom 

en kontinuerlig pulskontroll och en bestämd koncentration av t.ex. kloroform påstod Clover att, 

om pulsen ändrade karaktär så skulle uppehåll av kloroformgivningen göras (Halldin & 

Lindahl, 2011). Snows undersökningar utvecklades vidare av Arthur Guedel (1883-1956) för 

att avgöra patientens anestesidjup, genom att undersöka respiratorisk frekvens och rytm samt 

ögonrörelse, pupillstorlek och reflexer (Nagelhout & Plaus, 2010). 

 

1.1 Anestesidjup under olika sekel 
År 1847 kom John Snow med 5 nivås förklaring på anestesidjup för eter. Dessa nivåer 

modifierades senare av Guedel till 4 nivåer på basis av somatisk muskeltonus, respiratoriska 

parametrar och okulära tecken. 1954 delades dessa 4 nivåer ytterligare ner till 3 nivåer genom 

Artusio och 1957 kom Woodbridge med en definition av anestesi med 4 komponenter, 1) 

sensorblockad, 2) motorblockad, 3) blockad av autonoma reflexer och 4) förlorande av 

medvetandet. 

 

Eternarkosen hade sin period på 1920 – talet och under denna tid dök upp en beskrivning hur 

eternarkosen fungerar. Beskrivningen kallas Guedels anestesischema (Tabell 1). I dagens 

anestesi kan inte Guedels anestesischema följas till fullo, men det går att använda som en 

referens vid samband med inhalationsanestesi (Lunde, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Tabell 1. Guedels anestesischema 

Stadium 1 Tid från narkosstarten tills patienten förlorar 

medvetandet. Reflexerna hos patienten är 

intakta om något förstärkta. 

 

Stadium 2 Beskrivs som excitationsstadium. En 

övergång då patienten blir medvetslös. 

Andningen blir oregelbunden och även 

apnéperioder förekommer. Förstärkta reflexer 

som host- och kräkreflexen medför en större 

risk för laryngospasm. Under denna tid är 

patienten känslig för stimuli och ljud som kan 

upplevas starkare. Livliga ögonrörelser, stora 

pupiller och ökad muskeltonus förekommer. 

 

Stadium 3 En gradvis dämpning av reflexerna sker. Detta 

stadium delas upp i 4 olika grader, de tre 

viktigaste är ögonrörelsen, pupillernas storlek 

samt andningsmönstret. 

 

Stadium 4 Patienten har fått en överdosering av 

läkemedlet och fara för livet föreligger. 

 

 

 

1.2 Stimuli under anestesi 
Enligt Kent & Domino (2009) är en djup anestesi beroende av en balans mellan två 

antagonistiska faktorer: den anestetiska dosen samt den kirurgiska stimulationen. Optimal 

anestesi som ger tillräcklig djup anestesi, kräver anestesiläkemedel tills patienten tappar 

medvetandet men utan påverkan på de vitala organens funktioner (Kent & Domino, 2009). 

 

En undersökning av Kaul & Bahrti (2002) visade att den mest smärtsamma och kraftigaste 

stimulering som patienten kan utsättas för är laryngoskopi och intubation. Denna stimulering 
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kan inte elimineras totalt genom anestesiläkemedel, eftersom de inte ger någon analgesi (Kaul 

& Bahrti, 2002). 

 

I undersökningen beskriver Kent & Domino (2002) att en given doseffekt av anestesiläkemedel 

inte kan förutsäga hur patienten kommer reagerar. En för liten dos av anestesiläkemedel kan 

orsaka minnesbilder från operationen, medan en för stor dos kan konvalisera patienten genom 

att organs perfusion blir sämre eller att uppvaknandet förlängs eller postoperativ kognitiv 

dysfunktion. Till och med mortalitet kan förekomma (Kent & Domino, 2002). 

 

1.3 Dagens anestesi 
I dagens samhälle har vi olika monitoreringar på vitalparametrar till förfogande såsom 

blodtryck, puls och saturationsmätare. Monitorering av medvetandegrad är omdiskuterat, det 

som är viktigast är de vitalparametrar som avgör patientens sömndjup (White, 2006). 

Enligt White (2006) finns det forskning som påvisar att en cerebral övervakning kan påskynda 

återhämtning från en generell anestesi t.ex. total intravenös anestesi (TIVA) eller gasanestesi. 

Den cerebrala övervakningen hjälper anestesipersonalen minimera överdosering av 

anestesiläkemedel. 

 

Enligt Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI) skall det i en basalövervakning 

ingå, iakttagande av hela patienten, medvetandenivå, förekomst av muskelrörelser alternativt 

muskelaktivitet och hur andningsmönstret ser ut samt hudens utseende såsom färg och 

temperatur. Om tekniskt problem skulle uppstå med apparaturen skall palpation av puls och 

auskultation av hjärta och lungor genomföras. Då generell anestesi skall genomföras skall 

kontroll av blodtryck, hjärtfrekvens (EKG) och saturation via pulsoximeter utföras. Ytterligare 

övervakning som krävs vid generell anestesi är via kapnografi (CO2 mätning av utandningen), 

koncentrationen av syrgas i den inspiratoriska andningen och exspirationen (ETAG) av 

inhalationsmedel. 

 

Utöver den basala övervakningen finns det andra monitorer som kompletterar anestesins 

övervakning t.ex. neurofysiologiska monitorer, där bland finns Bispectral Index (BIS). BIS är 

en övervakningsmonitor som övervakar patientens anestesidjup. Sandelin (2001) menar att 

enbart evaluera patientens anestesidjup genom att mäta blodtryck och puls och därefter avgöra 

hur djup anestesi patienten har kan ge en inadekvat anestesi. Dessa indikationer är ofta inte 

tillräckliga för att påvisa en adekvat anestesi. Patienter som tar läkemedel t.ex. betablockare 
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behöver inte visa en inadekvat anestesi genom hypertension eller takykardi p.g.a. 

betablockadens verkan (Sandelin, 2001).   

 

1.4 Bispectral Index (BIS) 
Under 1990-talet började det användas neurologisk monitorering. Bispectral index (BIS) 

utvecklades av ett företag som heter Aspect Medical System. BIS mäter elektroencefalogram 

(EEG) förändringar under anestesitiden och ger ett stöd åt anestesipersonalen för att bevaka 

anestesidjupet på patienten (Sandelin, 2001). 

 

Maskinen fungerar på ett sådant sätt att en sensor med 4 stycken elektroder som placeras på 

patientens panna och tinning. BIS kalkylerar EEG:ns variabler och anger anestesidjup på en 

skala mellan 100 – 0, vilket innebär att hos en vaken patient är siffran 100 medan 0 innebär 

ingen EEG aktivitet. En undersökning av Sandelin (2001) visar att awareness vanligtvis uppstår 

då BIS-värden är över 60, medan ett värde under 60 innebär en anestesi där verbal kontakt är 

inte genomförbar. Awareness är en upplevelse där patienten upplever en paralysering utan att 

kunna förmedla att hon är vaken intraoperativt Sandin et al. (2000). 

BIS-värden som är mellan 45-60 är den mest optimala anestesin inom den generella anestesin 

för patienten, utan risk för awareness. Om en lättare sedering skall genomföras räcker det med 

värden mellan 70 och 80 för att patienten skall känna sig komfortabel under undersökningen 

(Sandelin, 2001). 

 

Då en patient får anestesimedel i kroppen hämmas den neuronala transmissionen i centrala 

nervsystemet (CNS), vilket i sin tur förändrar den elektriska aktiviteten (EEG) i hjärnan. Detta 

betyder att det blir en förändring i amplituden och frekvensen i hjärnan, vilka blir långsammare 

och patienten faller in it ett medvetslöst tillstånd. Det har varit svårt i operationssalar att tolka 

vanliga EEG-kurvor eftersom operationssalen är en elektrisk miljö som kan ge störningar i 

EEG-maskinerna och därefter ge oläsliga kurvor. BIS läser av EEG men visar en siffra istället 

vilket gör att anestesipersonalen inte behöver läsa av en kurva och därav blir det säkrare enligt 

(Enlund, Sandin, Samuelsson, Reinstrup, Hidestål & Jakobsson, 1998). 

 

 

BIS har påvisat kunna spara på förbrukning av narkosmedel, vilket i sin tur även resulterat i att 

patienten har återhämtat sig snabbare och givit en kortare vårdtid. (Enlund, Sandin, Samuelsson, 

Reinstrup, Hidestål & Jakobsson, 1998). 
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Sammanfattande menar Sandelin (2001) och Enlund, Sandin, Samuelsson, Reinstrup, Hidestål 

& Jakobsson (1998) att en BIS-mätare kan vara till hjälp för att minska risken för awareness, 

minska risken för undermåttlig eller överdosering av anestesi- läkemedel, snabbare 

återhämtning från anestesin och minskning av anestesiläkemedel. 

Även SFAI tar upp denna sortens övervakning och enligt dem skall det inte vara en nödvändigt 

instrument inom de rutinmässiga anestesierna (SFAI, 2012). 

 

1.5 Awareness under generell anestesi 
Trots olika sorters anestesimetoder med hjälp av opioider, bensodiazepiner menar Sandin et al. 

(2000) att patienten inte är garanterad en adekvat anestesi under en generell anestesi. I 

undersökningen intervjuades 11 785 stycken patienter, som hade genomgått en generell 

anestesi. Där 18 tillfällen hade uppkommit en awareness och en hade upplevt vaken 

paralysering då muskelrelaxantian hade verkat snabbare än anestesiläkemedlen. Av dessa 18 

patienterna var 11 kvinnor och sju män och den vakna paralyserade patienten var en kvinna. Av 

de 18 så var det 14 som hade upplevt en awareness då de hade fått muskelrelaxantia. 

 

I undersökningen beskriver Sandin et. al. (2000) för att kunna studera awareness bör 

patienterna indelas i två grupper, en med muskelrelaxantia grupp och en andra grupp som inte 

får någon muskelrelaxantia. Under undersökningen som Sandin et al. (2000) gjorde så var det 

ETAG (endtidal anestesigas) som monitorerades. Sandin et al. (2000) menar att man tillåter 

ETAG vara för låg för att risken för awareness, därav kan inte enbart ETAG monitorering 

vara tillräcklig.  tillåtelsen av en låg ETAG är för låg, vilket kan vara orsaken till awareness. 

 

Sandin et al. (2000) tar även upp i undersökningen att det aldrig har gjorts en studie där det 

konstaterats en säker koncentration för att minska risken för awareness. Institutionella 

guidelinjer finns där MAC (maximal alveolär koncentration) 1,0 rekommenderas vid 

hudincision, men helst 1,3 MAC, gällande gasanestesi, med supplement av opioider och 

lustgas. 
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1.6 Förekomst av awareness 
Incidens för awareness uppskattas till 0,1 – 0,2 % och är ofta kopplade till en subhypnotisk nivå 

av den generella anestesin genom t.ex. instabil hemodynamik, kardiovaskulär-, kejsarsnitt-, 

akuta eller trauma anestesier, även kallade högrisk patienter (Rampersad & Mulroy, 2005). 

Även Kaul & Bahrti (2002) har liknande siffror 0,2 – 0,3 %, medan de beskriver att inom dessa 

procentsatser är det upp till 40 % som är högriskpatienter av samma slag som Rampersad & 

Mulroy (2005) tagit upp. 

 

Även andra undersökningar har kommit fram till liknande resultat. En undersökning som har 

gjorts av Osborne, Bacon, Runciman & Helps (2012) kom fram till 0,1 – 0,18 % gällande 

awareness. En annan undersökning av Myles, Leslie, MacNeil, Forbes & Chan (2004) kommit 

fram till 0,1 – 0,2 % och de framställer högriskpatienterna inom samma kategorier som 

ovanstående. 

 

I en undersökning gjord av Myschaskiw et al. (2001) är det uppemot 70 % av alla patienter som 

upplevt intraoperativ awareness lider av posttraumatisk stress. Under de senaste decennierna 

har det skrivits mycket i massmedia samt radioprogram angående awareness. Flest fall av 

awareness har registrerats och rapporterats vid kardiovaskulära operationer, där hela 23 % av 

de 0,1-0,2 % som registreras varje år som awareness (Myschaskiw et al., 2004). 

 

1.7 Problemområde 
Awareness är en form av anestesi där patienten sover men kan inte förmedla att hon är vaken 

eller att hon har ont. Vid en god anestesi sover patienten gott och upplever ingen smärta. Vid en 

dålig anestesi kan patienten känna en fruktansvärd smärta av operationen alternativt ingen 

smärta alls men ändå vara vaken utan att kunna förmedla detta, p.g.a. anestesin, som även kallas 

awareness. I dagens samhälle finns det många olika typer av övervakningsinstrument för att se 

hur patienten mår under ett anestesiförlopp. Vid generell anestesi används noninvasiv till 

invasiv blodtryckskontroll, saturationsmätning, puls, EKG och temperatur. Men även den 

kliniska blicken används, vilket innebär att anestesipersonalen har en patientkontakt genom att 

känna på patienten så hon inte är svettig, kall eller för varm och kontrollera hur pupillerna ser 

ut stora eller små. Genom den kliniska blicken kan anestesipersonalen avgöra till stor del hur 

bra anestesi hon har. Dagens patienter är väl medicinerade vilket gör att försätta patienter i en 

anestesi är svårt med tanke på att medicinering kan påverka blodtryck och puls, vilket försvårar 

anestesin. Genom att säkra dessa patienters anestesi ytterligare finns det instrument som bl.a. 
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registrerar hjärnans aktivetet för att se hur djup anestesi patienten är försatt i. Det finns flera 

olika instrument som kan registrera hjärnans aktivitet, Bispectral Index är ett instrument som är 

enkelt att sätta på plats på patienten, jämförelsevis med andra instrument. 

 

1.8 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att beskriva Bispectral index som ett mätinstrument och 

hjälpmedel för att tillgodo se en god anestesi för patienten. Men även ha i hänseende att det 

finns andra metoder som kan vara till hjälp då det finns faktorer som kan vilseleda BIS värdena. 

 

1.9 Frågeställningar 
1) Vilka faktorer kan vilseleda BIS värdena och påverka patientens anestesi i jämförelse med 

    andra metoder? 

2) Kan en god sömn garanteras bättre med hjälp av en BIS-mätare? 

2. METOD 
 

2.1 Undersökningsdesign 
Arbetet är en litteraturstudie där 11 artiklar angående Bispectral index har analyserats. 

Litteraturstudie är utformad som en systematisk litteraturstudie, vilket menas att innehållet i 

arbetet är objektivt och centrala delen varit summering samt kritisk granskade av den evidens 

som hittats, genom handledning av Polit & Beck (2004) samt Forsberg & Wengström (2008). 

 

2.2 Datainsamling 
Litteratussökningen påbörjades med fritextsökning utan några begränsningar i databaserna 

PubMed, Cinahl och SweMed+ (Tabell 2). Fritextsökningen gav en överblick av området.  

Då sökord hittats började systematiska sökningar på respektive sökmotor (Polit & Beck, 

2004). Sökord som användes; anesthesia, electroencephalography bispectral index, 

awareness. 

  

Sökorden kombinerades på olika sätt. På så sätt erhölls artiklar gällande exakta sökord men 

även relaterade artiklar till respektive sökord på PubMed användes, eftersom det även där 

fanns det artiklar som passade till syftet. Artiklarna var på engelska och sträckte sig från 1998 

fram till 2012. Inklusionskriterierna var att det skulle vara relaterade till syftet samt vara på 

engelska eller något av de nordiska språken. Artiklarna som användes var inom ett spann 1998 
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– 2012, trots artikeln från 1998 är gammal visade det sig att där fanns en viss relevans, därför 

ingår artikeln i detta arbete. 

  

Under sökorden Bispectral index, monitoring på sökmotor PubMed hittades 1090 artiklar, där 

skribenten gick igenom varje artikels titel och tog ställning till om artikeln matchade syftet till 

detta arbete. 

 

Datainsamlingens sökord och hur många träffar på respektive sökmotor samt sökord finns på 

tabell 2. 

 

Tabell 2. Sökredovisning 

Sökord Cinahl PubMed SweMed+ uttagna Vidare på 
relaterade 
artiklar 

Anesthesia 
awareness 
bispectral 
index 

 173  8  

Awareness 
generel 
anesthesia 
bispectral 
index 

 107  3  

Awareness 
general 
anesthesia 
explicit 

 58  1  

Narkosmedel   20 1  

Anesthesia 
awareness 
bisoectral 
index 

27   1  

Bispectral 
index 
monitoring 

 1090   2 

Anesthesia 
awareness 
bispectral 
index 

 176   4 
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2.3 Urval 
Urval av artiklarna genomfördes med hjälp av Forsberg & Wengström (2008) och 

genomfördes i två steg. I första urvalet gick skribenten igenom 1651 artiklars rubriker, om en 

rubrik ansågs instämma med arbetets syfte, läste skribenten artikelns abstrakt och om artikeln 

fortfarande ansågs svara på arbetets syfte gick artikeln till urval två. Efter urval ett fanns det 

28 stycken artiklar som passade arbetes syfte, här lästes artiklarna i sin helhet. De artiklar (28 

stycken) som ansågs uppfylla arbetets syfte genom gick sedan en kvalitetsgranskning genom 

Forsberg & Wengström (2008). De artiklar som togs med i arbetet, användes inte helt utan 

enbart de delar som stämde med det egna arbetets syfte (Bilaga 1). 

 

 

2.4 Etiska övervägande 
Denna studie är en litteraturstudie, det innebär att undersökningen är gjord på tidigare 

forskning och kunskaper. Frågor har ställts till litteraturen och inte till patienter. Därmed har 

inte något etisktråd tagits kontakt med för att ansöka om tillstånd. 

Från sökningen till urvalet krävs det reflektion och fördjupning i litteraturen inom det valda 

problemområdet. Det finns flera olika problem inom flera aspekter och därav måste ett mindre 

problemområde preciseras och formuleras för att avgränsa (Forsberg & Wengström, 2008). 

I litteraturstudien är det meningen att ge en sannenlig bild av resultatet. Skribenten har inte 

förvrängt, plagierat eller manipulerat något material som tagits upp (Forsberg & Wengström, 

2008). Skribenten har även under sökningarna försökt vara neutral och även inte heller 

utelämnat artiklar på osakliga grunder. Och har vid urvalsprocessen av artiklarna försökt få 

alla perspektiv så att uppsatsen skall vara så objektiv som möjligt. 
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3. RESULTAT 
 

3.1 Vilka faktorer kan vilseleda BIS-värdena och påverka patientens anestesi i 

jämförelse med andra metoder? 
 

3.1.1 Poängsystem för klinisk utvärdering av anestesidjup (PRST) 
Anestesipersonalen genomför sitt arbete med hjälp av sina kunskaper och tolkningar på 

patienten som genomgår en generell anestesi. Genom kliniska kunskaper kan anestesipersonal 

avgöra om anestesidjupet är adekvat eller inte. Att föra journal på patienten och dess reaktioner 

på autonoma nervsystemet hjälper även att avgöra anestesidjupet. Då patienten har en ytlig 

anestesi kan patienten visa det genom takykardi, hypertension, svettningar, tårar samt dilaterade 

pupiller (Smajic J., Praso, Hodzic, Srabovic – Okanovic, Smajic N. & Djongglagic, 2011). 

Vilket även Kaul & Bahrti (2002) kom fram till i sin undersökning. 

 

Under 1980-talet utvecklade Evans och Davies ett system som kallas poängsystem för klinisk 

utvärdering av anestesidjup (PRST). Enligt Smajic J. et al. (2011) är detta system inte 

fullständigt, då det autonoma nervsystemet kan vara manipulerat genom medicinering som gör 

att t.ex. blodtrycket eller pulsen inte stiger vid vissa situationer som skulle påverka blodtryck 

eller puls. Läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet är bl.a. opioider, kolinerga och 

betablockader vilka har i sin tur effekt på PRST negativt enligt Smajic J. et al. (2011). 

 

En annan undersökning kom fram till att genomförandet av en adekvat anestesi under den 

intraoperativa fasen kan förhindras genom att patienten medicineras med antihypertensiva 

droger, inotropa och vasodilaterade läkemedel, som har en påverkan på blodtryck och 

hjärtfrekvens. Dessa läkemedel kan även påverka anestesiläkemedel som muskelrelaxantia och 

opioider, vilka kan minska responsen till en god anestesi (Kaul & Bahrti, 2002). 

 

3.1.2 Patient state index (PSI) 
En undersökning som Schneider, Gelb, Schmeller, Tschakert & Kochs (2003) gjorde beskriver 

hur patienter som kontrollerades med BIS-mätare tappade medvetandet vid värdena under 60 

och patienter vaknade ur anestesin var BIS-värden över 79. Jämförelse med PSI tappade 

patienterna medvetandet kring 55 poäng och vaknade till medvetande runt 77 poäng. 
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I Schneider et al. (2003) undersökningen delades patienterna upp i fyra grupper med fyra olika 

anestesier. I de första två grupperna LOC1 och ROC2, tolkades LOC1 patienterna icke 

medvetna då hon inte kunde krama handen på kommando, den andra gruppen ROC2 där 

trachealintuberades patienten medan hon var sövd, därefter stängdes Sevoflurane eller Propofol 

av och inväntade på att patienten reagerade på kommandon. LOC2 handlade om att titrera 

Propofol eller Sevoflurane tills patienten tappade medvetandet igen och inte klarade lyda på 

kommando och ROC2 gruppen handlade om att all läkemedel stängdes av för att se hur snabbt 

patienten vaknade upp och reagerade på kommadon. I grupperna LOC1 och LOC2 var BIS och 

PSI signifikant mycket lägre jämfört med de andra två grupperna ROC1 och ROC2. Det fanns 

en statistisk signifikans för alla jämförelser, förutom för PSI-värdena menar Schneider et al. 

(2003). 

 

Trots att ett visst antal patienter hade BIS-värden över 60, var det ingen patient som hade något 

minne av den intraoperativa fasen. Även PSI visade sig ha en signifikans mellan grupperna 

ROC1 och ROC2, detta kan bero på att neuromuskulära läkemedel givits och påverkar PSI 

utvärderingen, vilket det inte gör på en BIS-monitorering (Schneider et al., 2003). 

 

Bispectral index-värdena i respektive LOC och ROC grupperna var 66 och 79. Enligt Schneider 

et al. (2003) finns det liknande studier där samma värden återkommit, där icke medvetande 

värden varit under 66 och vid medvetande runt 85 i BIS-värden (Schneider et al., 2003). 

 

Bispectral index – värden mellan 60 och 75 är även klassificerad som medvetandevärden med 

en högre sensitivitet. Samtidigt påstår Schneider et al. (2003) att om en patient skulle ha BIS-

värden mellan 60 och 75 och inte vara vid medvetande, skulle patienten uppleva en awareness. 

Däremot påstår tillverkarna av BIS-monitoreringen att en patient med ett BIS-värde under 60 

har en låg risk för att ha en medvetenhet och uppleva awareness (Schneider et al., 2003). 

 

Det tas upp i Schneider et al. (2003) undersökning att oro och förväntningar över operationen 

samt oro för att vakna upp under den intraoperativa fasen, skapar en stress hos människan. 

(Schneider et al. 2003). 

I undersökningen poängterar Schneider et. al. (2003) att användandet av PSI och BIS under en 

generell anestesi samtidigt kan hjälpa anestesipersonalen att minska risken för en awareness 

och på så sätt skydda patienten bättre. 
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3.1.3 End-tidala anestigasen (ETAG)   
I Avidan, Zhang, Burnside, Kevin, Finkel, Searleman, Selvidge, Saager, Turner, Srikar, Bottros, 

Hantler, Jacobsohn & Evers (2008) undersökning beskrivs att awareness kan leda till ångest 

och posttraumatisk syndrom. Större delen av sjukhusen runt om i världen använder idag en rutin 

som mäter koncentrationer på den expiratoriska anestesigasen. Detta ger en minimum alveolar 

koncentration (MAC). Då den end-tidala anestesigasen (ETAG) är cirka en tredjedel av en 

MAC, ligger 50% av en befolkning stilla och sover. Genom att hålla ETAG över 0,7 MAC, 

minskas risken avsevärt att patienten skall uppleva en awareness (Avidan et al. 2008). 

  

Fortsättningsvis beskrivs i Avidan et al. (2008) undersökning att BIS-värden mellan 60 och 40 

ger patienten en adekvat anestesi inför hudincision medan BIS under 40 ger en djup anestesi. 

Samtidigt beskriver Avidan et al. (2008) att administreringen av anestesiläkemedel minskar 

intravenöst samt gas användandet. 

 

I undersökningen kom Avidan et al. (2008) fram till att användandet av en BIS-mätare varken 

minskade användandet av anestesiläkemedel eller risken för awareness under den 

intraoperativa fasen, jämfört med noggranna kontroller av ETAG anestesin. Monitorering av 

BIS under totalintravenös anestesi (TIVA) bör användas med tanke på att dagens teknik inte 

kan mäta blodkoncentrationen av läkemedel som Propofol (Avidan et al. 2008). 

 

3.1.4 Totalintravenös anestesi (TIVA) en osäker anestesi 
Zhang C., XU, Ma, Sun, Li, Zhang L., Feng, Luo, Zhao, Guo, Jin, Wu, Yuan W., Yuan Z-G. & 

Yue. (2011) menar att en intraoperativ awareness med uttalande minnesbilder är en 

komplikation till generell anestesi med tänkbara och allvarliga psykiska problem. Genom 

användandet av BIS-monitorering har det påvisats att awareness minskat. 

I undersökningen menar Zhang C. et al. (2011) att en awareness genom TIVA har en större 

sannolikhet jämfört med inhalationsanestesi. Detta för att under en inhalationsanestesi 

monitoreras ETAG och anpassas efterhand. Under TIVA finns det ingen rutin på att mäta 

läkemedelskoncentrationen i blodet av Propofol. BIS-värdena har visat sig vara korrelativt med 

blodkoncentrationen av Propofol. Möjligheterna för att minska en möjlig awareness med BIS-

monitor jämfört med en ETAG-guidad anestesi bör vara möjlig. Men Zhang C. et al. (2011) 

poängterar att ingen större undersökning har genomförts. 
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Enligt Zhang C. et al. (2011) minskar awareness signifikant 78 % med en BIS-monitor, vilket 

är en minskning från 0,65 % till 0,14 % jämförelsevis med kontrollgrupperna. Detta har även 

Ekman och Myles (2004) kommit fram till i sin undersökning. 

 

Största delen av patienterna i Zhang C. et al. (2011) undersökning hade en ASA – klassificering 

(American Society of Anesthesiologists klassificering enligt kondition och sjukdomstillstånd 1 

är normalt och 5 patient som ej väntas överleva utan operation. Haldin, M. & Lindahl, S. 2011) 

mellan ett och tre. I undersökningen ansågs drömmar som icke awareness. Drömmar är 

nämligen vanliga under TIVA. Fynd i undersökningen visade att patienter med BIS-monitor 

hade mindre intraoperativa drömmar när patienterna tillfrågades två till fyra timmar efter 

operationen, jämfört med kontrollgrupperna som även tillfrågades två till fyra timmar efter 

operationen (Zhang C. et al. 2011). 

 

I Zhang C. et al. (2011) undersökning beskrivs det att 6 stycken patienter fick en konfirmerad 

awareness. I grupp A var det en patient som hade ett BIS-värde över 60 i cirka 21 minuter och 

ett maximum värde på 75 och upplevde awareness. I Ekmans & Myles (2004) undersökning 

påvisade det sig att BIS-värden kring 60 och över, fanns det en risk att patienterna upplevt en 

awareness. Detta visar att enbart BIS-monitor är inte tillräcklig monitorering för att minska 

awareness, menar Ekman & Myles (2004) och Zhang C. et al. (2011). 

Både Ekman & Myles (2004) och Zhang C. et al. (2011) påstår att BIS-värden under 60 är ett 

bättre indikation för att få en adekvat anestesi utan risk för awareness. 

 

Från induktion till hudincisionen sänks oftast TIVA-doserna för att minska blodtrycksfallen. 

Detta i sin tur kan leda till en inadekvat anestesidjup som kan leda till awareness, då 

koncentrationen i blodet blir lägre (Zhang C. et al. 2011). 

 

Samtidigt under undersökningen beskriver Zhang C. et al. (2011) att BIS-monitorn reagerade 

med olika situationer, såsom låg temperatur hos patienten, givande av muskelrelaxantia, efedrin 

och adrenalin, för alla dessa har en påverkan på det centrala nervsystemet (CNS). 

 

De patienter som registrerades som awareness i undersökningen, visade sig att 

anestesipersonalen börjat sänka anestesiläkemedlen mot slutet av operationen. Vilket ledde till 

att patienten fick en inadekvat anestesi och fick en upplevd awareness (Zhang C. et al. 2011) 
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3.2. Kan en god anestesi garanteras bättre med hjälp av en BIS-mätare? 
 

3.2.1 Effektivare anestesi med BIS monitorering 
Undersökningen som Johansen, Sebel & Sigl (2000) gjorde beskriver de i sin studie att ungefär 

50 % av alla patienter som fått endera pulmonell artärkateter, ETAG-monitorering och 

pulsoximeter som monitorering under en anestesi. Har visat sig att inte vara tillräcklig säker 

monitorering för att ge en adekvat anestesi. 

 

Johansen et al. (2000) beskiver hur en hypnotisk titration och dess guidelinjer utvecklades för 

att minimera risken för awareness. Genom en titration av generell anestesi kom det fram ett 

mönster av snabbare uppvakning och återhämtning från den generella anestesin, både i 

operationssalen och på uppvakningsavdelningen. Patienter som genomgick en snabbare 

uppvakning och återhämtning på uppvakningsavdelningen hade BIS-monitorering under den 

intraoperativa fasen, där BIS-värde var mellan 50 och 65 (Johansen et al., 2000). 

 

Johansen et al. (2000) refererar till Gan et al. (1997) hur patienter som hade sövts med hjälp av 

en BIS-monitor, extuberades sex minuter tidigare än medeltalet, med hjälp av BIS-titration 

närmare 60 i värde och användandet av Propofol samt Alfentanil. Johansen et al. (2000) 

refererar även till Song et al. (1997) som kom fram till liknande resultat, mellan två och tre 

minuter snabbare uppvakning med olika anestesigaser, med BIS-monitorering. Patienterna 

genomgick laparaskopisk kirurgi med BIS-titration närmare 60 i värden (Johansen et al., 2000). 

 

Påstående som Johansen et al. (2000) gör i sin undersökning är att BIS-värden mellan 50 och 

65 associerades med kortare uppvaknande från en generell anestesi och snabbare återhämtning 

på uppvakningsavdelning. 

 

 

3.2.2 BIS för att undvika awareness 
Anestesi definieras som drog-inducerad medvetslöst tillfälle, där patienten inte vaknar till 

medvetande vid stark smärtsam stimulation. Enligt Myles et al. (2004) fanns det en signifikant 

skillnad mellan BIS-gruppen och kontrollgruppen gällande awareness, vid intervjuerna. Vissa 

patienter hade upplevt awareness under intraoperativa fasen, men kände ingen smärta. Andra 

patienter upplevde både awareness och smärta. Drömmar om själva operationen kom upp i 

intervjuerna men patienten hade berättat att ingen smärta hade uppkommit. Även en fjärde 
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kategori dök upp där patienten hade känt beröringar, smärta och ljud men inte kunnat placera i 

vilket sammanhang under anestesin det hade skett (Myles et al., 2004). 

 

Myles et al. (2004) fortsätter i sin undersökning att två patienter i BIS-gruppen upplevde 

awareness, där den ena kände av laryngoskopin. Vid det tillfället registrerades BIS-värden 

kring 79 och 82, vilket skulle påvisa att anestesidjupet för patienten inte varit adekvat. Andra 

patienten hörde röster och sternalsågen och början av hjärt- och lungmaskinen. Under den 

tiden hade BIS-värdena varit mellan 55 och 59. Här konstaterar Myles et al. (2004) att det kan 

tolkas som en awareness, trots att rekommendationer från tillverkaren har följts, 40 till 60 

som skall ge en adekvat anestesi och inte ge några uttalade minnesbilder. Myles et al. (2004) 

hävdar att värden över 55 bör undvikas under generell anestesi för att minska ännu mer risken 

för awareness. 

 

Det kommer även fram att intraoperativa drömmar är inget ovanligt. Vilket gör saker oklara 

och svårare att avgöra om patienten i fråga har en för lätt anestesi eller en nära awareness- 

upplevelse. Identifikationen och förklaringen av en awareness är också problematiskt, 

eftersom skillnaden mellan att drömma en awareness eller att komma ihåg något från 

operationen i det postoperativa sammanhanget kan vara vaga (Myles et al., 2004). 

 

Kostnader per patient i Australien ligger runt 16 dollar för att monitorera med en BIS och runt 

om i världen cirka 15 - 28 dollar. Detta är en ganska stor kostnad men en patient som varit 

med om awareness kostar samhället cirka 2 200 dollar (Myles et al., 2004). 

  

I undersökningen kom det även fram att BIS-monitorn reducerar risken för awareness med 82 

% då patienten anses vara högriskpatient, då hon genomgår en generell anestesi med 

muskelrelaxantia (Myles et al., 2004). 

 

Till slut vill Myles et al. (2004) kommentera att användandet av BIS-monitor reducerar 

incidenterna för awareness hos högriskpatienter och anser att monitorn bör användas. 

  

3.2.3 Mindre risk för awareness med hjälp av BIS monitorering 
I undersökningen som Ekman, Lindholm, Lennmarken & Sandin (2004) gjorde rapporterades 

det att sannolikheten till en awareness hos patienten finns då BIS-monitorn visar ett värde över 

60 och som vara cirka 10 minuter. 
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Då awareness uppkommer handlar det oftast att anestesiförloppet inte gått enligt rutinerna 

t.ex. induktionen blivit till viss del avbruten, medicinerna ej gått dit de skall t.ex. 

droppaggregat gått sönder eller läkemedlen backat upp i slangen eller att förgasaren är tom på 

anestesigas (Ekman et al., 2004). 

 

Enligt Ekman et al. (2004) är de traditionella mätinstrumenten inte tillräckligt tillförlitliga 

som t.ex. ETAG koncentrationen, jämförelsevis med de nya neuromonitorerna (BIS) som 

minskar sannolikheten till en awareness. 

 

BIS-monitorn kan vara till hjälp då patienten genomgår en generell anestesi med 

muskelrelaxantia. Enligt Ekman et al. (2004) undersökning minskar risken för awareness 

signifikant jämfört med tidigare undersökningar (Ekman et al., 2004). 

 

 

3.2.4 Återhämtning från en anestesi genomförd med BIS monitorering 
Fördelen som Smajic J., et al. (2011) ser är att en snabbare återhämtning från djupa anestesier 

förekommer med BIS-monitorering. Genom BIS-mätaren kan anestesipersonalen vara mer 

exakt med doseringen av anestesiläkemedel. Vilket även i sin tur resulterar till en kortare 

återhämtning efter anestesin genom mindre illamående och uppkastningar samt kostnader då 

patienten inte får lika mycket läkemedel och kortare tid på sjukhus (Smajic J., et al. 2011). 

 

Kaul & Bahrti (2002) hävdar att användandet av BIS-monitorn är en fördel gällande justering 

av anestesiläkemedel, med en mindre risk för hemodynamisk påverkan och även snabbare 

återhämtning, vilket reducerar kostnader både för anestesin samt uppvakningsavdelningen där 

patienterna inte behöver återhämta sig lika länge. 

 

I Myles et al. (2004) undersökning visade det sig att återhämtningen mellan BIS-gruppen och 

kontrollgruppen var att BIS-gruppen hade en kortare återhämtning. Undersökningen som 

Myles et al. (2004) skrev menade att omhändertagandet av kontrollgruppen var annorlunda 

jämfört med BIS-gruppen. Patienterna i kontrollgruppen gavs en större dos av Midazolam och 

Propofol för att minska risken för awareness. Anledningen till detta menar Myles et al. (2004) 

att patienten skall få en större effekt som läkemedelsamnesi. Genom att kontrollgruppen fick 

mer läkemedel injicerat jämfört med BIS-gruppen tog det längre tid för patienterna att öppna 

ögonen. Vilket antyder på att anestesidjupet var djupare hos kontrollgruppen. 
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Anestesipersonalen behandlade BIS-gruppen med signifikant mindre läkemedel. Men trots 

mindre doser i anestesin kunde inte någon minskning av hypotension- incidenter registreras 

enligt Myles et al. (2004). 

 

 

4. DISKUSSION 
Sammanfattningsvis visade det sig att BIS – monitor minskade riskerna för awareness. 

Framförallt garanterades bättre sömn bland risk patienter såsom trauma-, kejsarsnitt-, 

kardiovaskulära patienter samt instabil hemodynamik hos patienter. 

Även om BIS – monitorn minskade riskerna för awareness, finns det faktorer som kan påverka 

monitorns värden bl.a. läkemedel, trots det rekommenderas BIS – monitorering enligt 

undersökningarna. 

 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 BIS – mätarens funktion 
Innan BIS-monitoreringen kom på marknaden och även idag använder anestesipersonalen 

kliniska blicken, genom att dokumentera och följa olika parametrar som hypertension, 

takykardi vilket är indikationer för lätt och inadekvat anestesi. Sandelin (2001) påstår att dessa 

parametrar inte alltid är tillräckliga föra att påvisa en adekvat anestesi. Patienter som 

medicineras med betablockerare behöver inte uppvisa en takykardi eller hypertension under 

anestesin. 

 

BIS-monitorn är en monitor som mäter EEG-förändringar under anestesin. BIS-monitorn visar 

siffror mellan 0 till 100, värden mellan 40 och 60 är rekommenderat från Aspect Medical 

System för att uppnå ett adekvat anestesidjup. Värden mellan 70 och 80 är en lättare sedering 

där en undersökning kan genomföras komfortabelt enligt. Sandelin (2001) kommenterade även 

att BIS-monitorering minskar risken för undermåttlig eller överdosering av anestesiläkemedel, 

även en snabbare återhämtning från anestesin och minskning av användandet av 

anestesiläkemedel (Sandelin, 2001). 

 

4.1.2 Faktorer som kan vilseleda BIS – mätaren 
Litteraturstudiens resultat visar att det verkar finnas många faktorer som påverkar BIS- värdena. 

Gällande god anestesi verkar BIS-monitorn säkra en bättre anestesi vid TIVA. Då gasanestesi 
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används finns ETAG som en indikation vilken är relativt pålitlig då MAC värdena är över 0,7 

men helst över MAC 1,0 ger en god anestesi, Sandin et al. (2000) har kommit fram till samma 

sak i sin undersökning. 

Zhang C. (2011) beskrev i sin undersökning att BIS-monitorn reagerade på olika situationer 

såsom låga temperaturer hos patienten, givandet av muskelrelaxantia, efedrin och adrenalin. 

Alla dessa läkemedel har en effekt på det centrala nervsystemet (CNS), vilket visar att 

läkemedel förutom anestesiläkemedel kan påverka BIS-monitorn. 

 

Genom alla metoder att kontrollera anestesidjup och läkemedel kan inte patienten garanteras en 

adekvat anestesi med hjälp av opioider, bensodiazepiner. Vid ETAG monitorering kan värdena 

bli lägre ibland vilket kan vara orsak till en awareness, vilket visar att en ETAG monitorering 

inte är pålitligt (Sandin et al., 2000). Sandin et al. (2000) menar att det finns institutionella 

guidelinjer som rekommenderar till MAC 1,0 för hudincision, men Sandin et al. (2000) vill 

helst se 1,3 MAC gällande gasanestesi, med supplement av opioider och lustgas för att få en 

adekvat anestesi. 

 

4.1.3 Bättre anestesi med BIS - mätare 
Av alla anestesier som sker är det cirka 0,1 % till 0,2 % som registreras som awareness, dessa 

är ofta kopplade till en subhypnotisk nivå av den generella anestesin genom t.ex. instabil 

hemodynamik, kardiovaskulär-, kejsarsnitt-, akuta och trauma anestesier (Rampersad & 

Mulroy, 2005). Även andra har påvisat att en procentsats mellan 0,1 % till 0,2 % gällande 

awareness (Osborne et al., 2012 och Myles et al. 2004). Den patientkategori som registrerar 

flest, 23 %, awareness är de som genomgår kardiovaskulära operationer. Av alla som upplever 

en awareness är det upp till 70 % som lider av posttraumatisk stress. 

 

Under en generell anestesi förs det en journal på patienten och dess reaktioner på det autonoma 

nervsystemet, för att avgöra anestesidjupet. Har patienten en ytlig anestesi ses det genom 

takykardi, hypertension, svettningar, tårar eller dilaterade pupiller (Smajic J. et al., 2011 och 

Kaul & Bahrti, 2002). 

 

Andra mätsystem som PRST är inte tillräckligt säkert, eftersom det går att manipulera genom 

medicinering såsom med betablockerare, där blodtryck och puls inte stiger på samma sätt som 

patienter som inte medicineras med betablockerare (Smajic J. et al., 2011). ETAG är en annan 

teknik som övervakar patientens anestesidjup, där koncentrationen av anestesigasen beräknas 
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och mäts med ett MAC värde. Dessa värden dokumenteras och följes och anpassas till 

patientens parametrar såsom puls, blodtryck. Avidan et al. (2008) berättade att ett MAC-värde 

runt 0,7 och över minskar risken för en awareness. BIS-värden bör ligga runt 40 och 60 för en 

adekvat anestesi enligt Avidan et al., (2008).  Under Avidan et al. (2008) undersökning kom de 

fram till att användandet av en BIS-monitor minskade risken för en awareness avsevärt. 

 

Då TIVA genomförs bör en BIS-monitor användas menar Avidan et al. (2008), med tanke på att 

det inte går mäta blodkoncentrationen av anestesiläkemedel såsom Propofol. Zhang C. et al. 

(2011) menar att TIVA har en större sannolikhet att uppleva en awareness jämfört med 

inhalationsanestesi. Därav borde en BIS-monitorering användas, delvis för att den visat sig vara 

korrelativt med blodkoncentrationen av Propofol. Zhang C. et al. (2011) menar även att 

minskning av awareness minskar signifikant 78 %. Med andra ord minskar awareness från 

0,65% till 0,14%. med användandet av en BIS-monitor. 

 

Johansen et al. (2000) beskriver att hypnotisk titration utvecklades för att minimera risken för 

awareness. Samtidigt kom det fram ett mönster där det visade sig att patienterna återhämtade 

sig snabbare från anestesi och på uppvakningsavdelningen. Detta innebär vid snabbare 

återhämtning från anestesin och uppvakningsavdelningen att kostnader för sjukhusen minskar 

(Smajic J. et al., 2011, Kaul & Bahrti, 2002 och Myles et al., 2004). 

 

Olika sorters awareness verkar finnas. De flesta som hör ordet awareness förknippar med 

vakenhet och känna av en fruktansvärd smärta i samband med operationen. Myles et al. (2004) 

berättade i undersökningen att de patienter som upplevde awareness, upplevde awareness utan 

smärta, en annan kände awareness med smärta, tredje känt beröringar, smärta och ljud men inte 

kunnat placera i vilket sammanhang under anestesin. 

 

Kostnad för vården efter för en patient som upplevt awareness är runt 2200 dollar. Att använda 

BIS – monitoren kostar runt 16 dollar i Australien och i resten av världen runt 22 dollar per 

patienten (Myles et al., 2004). 

 

Användandet av BIS-monitor är starkt rekommenderat menar Myles et al. (2004) för att minska 

awareness, särskilt hos högriskpatienterna. 

 



20 

 

4.2 Metoddiskussion 
Inför litteratursökningen gjordes sökningar i flera databaser och manuella sökningar från funna 

studiers referenser. Sökorden som användes var kombinerade på olika sätt samt flera olika ord 

användes för att specificera träffar. Under sökandet av artiklar fanns det egentligen tanke på vad 

för sorts artiklar som skulle tas med, förutom att de skulle uppfylla syftet och svara på 

frågeställningarna. Därav finns det en blandning av kvalitét gällande artiklarna enligt kriterier 

för kvalitetsvärdering (Forsberg & Wengström, 2008). Under tiden som sökningar av artiklar 

dök det upp ett flertal randomized controlled trials (RCT). Samtidigt togs det med två stycken 

Case studier, för att visa hur monitoreringen kan fallera av olika skäl. 

 

Under tiden som sökningarna gjordes kom det fram artiklar som var reviews eller case-studier 

med enstaka fall, vilket gjorde att det var svårare att få tag på undersökningar med god kvalitét. 

Samtidigt fanns det flertal artiklar där titel samt abstrakt var relevanta men inte var tillgängliga, 

andra undersökningar fanns men det var skrivna på andra språk som inte skribenten behärskade. 

 

De artiklar som inkluderades publicerades mellan 2000 – 2012, vilket gör att denna 

litteraturstudie är relativt aktuell, med tanke på att BIS-monitoreringen enbart funnits sedan 

mitten av 1990-talet. 

 

Efter att urvalet gjordes, genomgicks artiklarna i två olika steg. Under urval ett lästes artiklarnas 

rubriker och även abstrakten. Då abstraktets innehåll var av intresse, lästes hela artikeln för att 

få en vetskap om artikeln var relevant för undersökningen eller inte. Tanken på att visst material 

ignorerades genom att läsa artikelns rubrik och abstrakt och däri genom avgöra relevansen, kan 

inte arbetet garantera helt och hållet att material som varit väsentligt tagits med. Det skall 

tilläggas att artiklar som valts har varit primära källor i artiklarna (Polit & Beck, 2004), vilket 

innebär att största delen av artiklarna som används är förstahands källa, där ingen annan har 

tolkat och förvrängt resultaten. 

 

Analysmetoden genomfördes genom att läsa abstrakten och om de överenskom med syftet 

och frågeställningarna lästes artikeln helt och hållet. Då abstraktet inte uppfyllde skribentens 

syfte samt frågeställningarna förkastades artikeln. 

  

Några artiklar som tillhör den lägre kvalitén, har inkluderats för att det delvis finns en evidens 

i artikeln som varit relevant och jämförbar (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2011). 

 



21 

 

I efterhand kan konstateras att granskning av artiklar samt sökandet av kunde genomförts 

ännu mer kritiskt. Då en artikel hittats som uppfyllde syftet, redan där granska artikeln och 

kunna förkasta artiklarna som inte varit tillräckligt god kvalitét och inte bara utgå ifrån att 

artikeln passade syftet och svarade på problemformuleringarna. 

Trots ett fåtal artiklar med låg kvalitét anses arbetet var tillräckligt. 

 

5. KONKLUSION 
Det verkar finnas många faktorer som påverkar BIS-värden, men under denna undersökning 

har det kommit fram att både läkemedel, kyla och värme påverkar BIS-värden. 

 

En god sömn med BIS-monitorn verkar kunna säkra en bättre anestesi, åtminstone gällande 

TIVA. Svårigheten med denna sortens anestesi är att se hur stor koncentration av Propofol som 

finns i blodet hos patienten. Vid gasanestesi finns det ETAG som är relativt pålitlig då MAC-

värdena är över 0,7, helst över 1,0 om man ser på Sandin et al. (2000) undersökning. 

 

Undersökningen har gjort en ytlig beskrivning på de problemformuleringar som ställts, men 

svar på respektive problemformulering har gjorts. Forskningen kring BIS är väldigt spridd 

vilket gjorde att det var svårigheter att hitta forskningar med liknande undersökningar som t.ex. 

en av frågeställningarna, faktorer som kan vilseleda BIS värdena. Fanns många case studier.   

 

Det som skulle vara intressant för fortsatta studier, är att varför inte BIS – monitoreringen inte 

används mer frekvent hos riskpatienterna. Framför allt vid långa operationer eller multisjuka 

patienter som har höga doser av betablockerare. 
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