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Abstrakt 

Bakgrund: För personer som drabbas av postoperativ kognitiv svikt uppstår nedsättning i 

minnes -och tankefunktion, uppmärksamhet, koncentration och perception. Tillståndet är 

relativt vanligt och får konsekvenser för patienten, sjukvården och samhället. Förutom 

problem i det postoperativa skedet har det även visat sig ge långsiktiga effekter såsom dålig 

livskvalitet och ökad mortalitet. Stora forskningsinsatser har genom åren undersökt huruvida 

olika anestesimetoder bidrar till postoperativ kognitiv svikt, men inga direkta skillnader har 

funnits. Pre- och postoperativa riskfaktorer har identifierats men kunskap om intraoperativa 

faktorer är mer bristfälliga. 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva hur anestesisjuksköterskans interoperativa 

omhändertagande kan påverka utvecklingen av postoperativ kognitiv svikt. 

Metod: Systematisk litteraturstudie som bygger på 17 vetenskapliga originalartiklar. 

Resultat: I resultatet framkom tre huvudkategorier med betydelse för utvecklingen av 

kognitiv svikt: kontroll över vitalparametrar, cerebral övervakning samt övrig omvårdnad och 

behandling. Splittrade resultat presenterades huruvida intraoperativt blodtryck och 

kroppstemperatur inverkade på postoperativ kognitiv svikt. Sex av nio studier som undersökte 

anestesidjup fann att frekvensen av postoperativ kognitiv svikt var högre vid djup anestesi, 

vilket kunde förebyggas genom monitorering. Tre av fyra studier vilka undersökte 

intraoperativ cerebral syremättnad fann positiva samband mellan låga mätvärden och 

postoperativ kognitiv svikt. Övriga intraoperativa riskfaktorer som visat signifikans var 

tillförsel av större mängd blod och kristalloida vätskor samt otillräcklig smärtbehandling. 

Slutsats: Resultatet tyder på att monitorering av cerebral syremättnad och anestesidjup kan 

minska förekomsten av postoperativ kognitiv svikt. Till detta belyses vikten av en 

personcentrerad intraoperativ omvårdnad från anestesisjuksköterskan för att uppnå det 

gemensamma målet att minska dessa komplikationer. 

Nyckelord: anestesi, intraoperativ omvårdnad, postoperativ kognitiv svikt, prevention 

  



 

 

Abstract 

Background: People who suffer from postoperative cognitive failure incur a reduction in 

memory, cognitive functions, attention, concentration and perception. The condition is 

relatively common, with implications for the patient, health care and society. In addition to 

problems in the postoperative phase, postoperative cognitive failure has been shown to 

provide long-term effects such as poor quality of life and increased mortality. Considerable 

research efforts has explored whether different anesthetic methods contribute to postoperative 

cognitive failure, but no obvious connections have been found. Pre- and postoperative risk 

factors have been identified, but knowledge of intraoperative factors are more deficient. 

Objective: The aim of this study was to describe how intraoperative care by the nurse 

anesthetist may influence the development of postoperative cognitive failure. 

Method: Systematic literature review based on 17 original articles. 

Results: The result revealed three main categories with significance for the development of 

cognitive failure: control of vital signs, cerebral monitoring and other care and treatment 

procedures. Mixed results were presented whether intraoperative blood pressure and body 

temperature had an effect on postoperative cognitive failure. Six of nine studies that examined 

the depth of anesthesia showed that the frequency of cognitive failure was higher after having 

deep anesthesia, which could be prevented by monitoring. Three of four studies which 

examined the intraoperative cerebral oxygen saturation found positive associations between 

low saturation values and cognitive failure. Other intraoperative risk factors of significance 

were administration of large amounts of blood, crystalloid fluids and inadequate pain 

management. 

Conclusion: This result suggests that monitoring of cerebral oxygen saturation and depth of 

anesthesia during surgery can reduce the incidence of postoperative cognitive failure. In 

addition, it highlights the importance of a person-centered care from the nurse anesthetist to 

be able to achieve the common goal of reducing these complications. 

Keywords: anesthesia, intraoperative care, postoperative cognitive failure, prevention 
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1 BAKGRUND 

1.1 Introduktion 

Kognitiv svikt och förvirringstillstånd drabbar allt fler patienter och har blivit ett vanligare 

problem i sjukvården, särskilt efter större kirurgiska ingrepp. För tillstånd med kognitiv svikt 

som debuterar i samband med operation finns två huvudtyper: postoperativt delirium (POD) 

och postoperativ kognitiv dysfunktion (POCD). Ofta beskrivs dessa tillstånd inom samma 

kontinuum även om det finns en hel del faktorer som skiljer dem åt. Gemensamt är att det 

orsakar stora problem i det postoperativa skedet samtidigt som risken för morbiditet och 

mortalitet ökar (Krenk & Rasmussen, 2011). POCD har visats ge upphov till långsiktiga 

effekter såsom dålig livskvalitet, ökad risk för förtidspensionering och beroende av 

ekonomiskt försörjningsstöd (Funder, Steinmetz & Rasmussen, 2009). Hos patienter som 

drabbats av POD har nedsatt funktionsnivå återfunnits både en och tre månader postoperativt. 

Andra konsekvenser som setts är förlängda vårdtider, ökad intagning till vårdhem och höga 

kostnader för samhället (Field & Wall, 2013). 

1.2 Definitioner 

Enligt Psykologilexikon (u.å.) finns bara en definition för kognitiv påverkan efter operation, 

detta benämns postoperativ förvirring (eng. postoperative confusion). Författarna till denna 

studie har dock uppfattningen att litteraturen innehåller många andra uttryck som är ungefär 

jämlika eller beskriver samma problem. För att reda ut bland begreppen följer här kort 

information och definitioner av de vanligaste benämningarna. 

1.2.1 Delirium/konfusion   

Delirium är den engelska benämningen för konfusion och används i internationella och 

amerikanska sjukdomsklassifikationer. I Sverige används den mer allmänna termen konfusion 

för att inte förväxlas med delirium tremens som är ett specifikt konfusionstillstånd. Konfusion 

kan definieras som ett tillstånd präglat av sviktande mentala funktioner som uttryck för 

hjärnsvikt. Orsakerna kan vara neurologiska, metabola, hjärt-lungrelaterade eller 
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läkemedelsrelaterade, oftast är uppkomsten multifaktoriell. Symtomen uppstår akut och 

effekten blir att patienten har svårt att tolka omvärlden vilket kan leda till rädsla, oro och 

ångest, inte sällan med aggressiva uttryck. Ibland förekommer även psykotiska symtom såsom 

hallucinationer och vanföreställningar, t.ex. av förföljelsekaraktär med misstänksamhet 

gentemot personalen (Rousseau & Sjödin, 2004). 

American Psyciatric Association (APA) har arbetat fram en handbok för diagnostik av 

psykiatriska sjukdomar. Den senaste upplagan heter DSM-5 (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, 5:e upplagan) och innehåller bl.a. följande kriterier för 

diagnostik av akut konfusion: 

A. Nedsatt uppmärksamhet (dvs. minskad förmåga att rikta, fixera, behålla och ändra 

uppmärksamheten) och grumlat medvetande (dvs. minskad orientering i miljön) 

B.  Akut debut (timmar, dagar) av symtom som kraftigt avviker från utgångsläget och 

fluktuerar under dygnet och från dag till dag 

C. Ytterligare kognitiva störningar (dvs. sviktande minne, desorientering, språk, 

visuospatial förmåga och perception) 

(European Delirium Association, 2014) 

Som hjälpmedel vid diagnostik av akut konfusion finns Mini mental test (MMT), eller Mini 

mental state examination (MMSE) vilket det också kallas. Detta screeningtest som utvecklats 

för demens går snabbt att genomföra och kan med fördel användas för annan kognitiv 

utredning eftersom det ger indikation på försvagat minne, räkneförmåga, språklig förmåga, 

motorik och allmän orientering i tid och rum. Mindre än 25 poäng av maxpoäng 30 anger att 

det föreligger någon typ kognitiv störning (Krenk & Rasmussen, 2011). 

1.2.2 Kognitiv dysfunktion 

Kognitiv funktionsnedsättning (eng. cognitive impairment: mild neurocognitive dysfunction: 

mild cognitive impairment: mild neurocognitive disorder) definieras som försvagad minnes- 

och tankefunktion till följd av skada eller sjukdom. Begreppet lindrig kognitiv 
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funktionsnedsättning antyder en mildare grad som kan komma vid normalt åldrande, 

begynnande demens eller annan sjukdom (Psykologilexikon, u.å.). 

Postoperativ kognitiv dysfunktion (POCD) åsyftar försämring av kognitiva funktioner i 

samband med eller efter kirurgiska ingrepp. Tillståndet är svårdefinierat eftersom symtomen 

ofta är subjektiva och varierande mellan individer (Diener & Silverstein, 2009). Till skillnad 

från delirium och tidigare beskrivna kognitiva tillstånd återfinns POCD varken i International 

Classification of Diseases (ICD) eller DSM-5. En typisk patient med POCD är orienterad men 

uppvisar betydande prestationsnedsättning utifrån egen basnivå i en eller flera kognitiva 

funktioner såsom minne, bearbetning av information och exekutiv förmåga. Eftersom det som 

regel är övergående bör det åtskiljas från diagnosen kognitiv funktionsnedsättning vilket ger 

kraftigare funktionsnedgång på lång sikt. För att bedöma om en patient drabbats av POCD 

krävs att kognitiv förmåga testas både före och efter kirurgi (Youngblom, DePalma, Sands & 

Leung, 2014). 

Idag finns inget internationellt vedertaget test för att upptäcka POCD. Många olika tester har 

tillämpats, ofta tillsammans, för att öka chansen att fånga upp symtomen. MMT-test har 

använts frekvent men eftersom det sällan är tillräckligt känsligt för att upptäcka selektiva och 

milda funktionsnedsättningar är det inte alltid lämpligt (Krenk & Rasmussen, 2011). I 

Göteborg, Sverige har ett kognitivt screeningbatteri, KSB (eng. CAB) utvecklats för att tidigt 

kunna fånga upp tecken på demensutveckling och lindrig kognitiv svikt. I utvärderingsstudien 

av Nordlund, Påhlsson, Holmberg, Lind & Wallin (2011) beskrivs att batteriet är uppbyggt för 

att testa multipla kognitiva funktioner. Resultatet visade bl.a. att instrumentet var känsligt och 

specifikt för att identifiera både lindrig och svår kognitiv funktionsnedsättning. 

1.2.3 Postoperativ kognitiv svikt 

Kognitiva störningar (eng. cognitive disorders) är ett samlingsnamn på störningar i 

perception, minne, uppmärksamhet och koncentration som innefattar alla tidigare nämnda 

tillstånd. I forskningssammanhang används kognitiv svikt ofta som benämning, men detta är 

inte någon diagnos (Psykologilexikon, u.å.). Enligt Svenska Nationalencyklopedin (u.å.) 

definieras svikt som ”något böjligt med stor förmåga att återgå till utgångsläget”. Eftersom 
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detta lätt kan associeras till hjärnans sviktande förmåga efter en operation har författarna till 

denna studie valt att använda postoperativ kognitiv svikt som ett samlingsnamn på dessa 

tillstånd. 

1.3  Anestesi och riskgrupper 

Det har under en längre tid undersökts huruvida anestesi kan orsaka postoperativa kognitiva 

symtom. Idag finns två möjligheter vid val av anestesimetod: regional anestesi eller generell 

anestesi. Regional anestesi innebär att lokalbedövningsmedel injiceras för att åstadkomma en 

reversibel blockad inom ett begränsat område på kroppen och innefattar ryggbedövning, 

nervblockader och lokalbedövning. Generell anestesi innebär att patienten med hjälp av 

läkemedel försätts i ett reversibelt medvetslöst tillstånd, s.k. narkos (Halldin & Lindahl, 

2011). Två stora prospektiva studier (Rasmussen et al., 2003; Williams-Russo, Sharrock, 

Mattis, Szatrowski & Charlson, 1995) har jämfört kognitiva utfall mellan generell och 

regional anestesi hos patienter som genomgått större kirurgi. Bägge studierna visade att det 

inte fanns någon skillnad mellan anestesimetoderna i det långsiktiga utfallet för postoperativ 

kognitiv svikt. Likaså har meta-analyser av randomiserade studier inte sett något samband 

mellan generell anestesi och ihållande POCD (Nadelson, Sanders & Avidan, 2014). 

Flera bevis från djurstudier har däremot visat att anestetiska droger kan ha neurotoxisk effekt, 

särskilt vid extremt ung och gammal ålder. Dessa fynd sammanfattas i en litteraturöversikt av 

Hudson och Hemmings (2011) som redogör för att pågående utveckling av kognitiva faktorer 

i mycket ung ålder påvisats öka risken för att anestesimedel orsakar avdödande av nervceller 

och hämning av dess återbildning. Detta kan försämra neurokognitiva prestationer vid tidig 

exponering för anestesi. Jämförelsevis har det påvisats att progressiva neurodegenerativa 

sjukdomar i den åldrade hjärnan kan förvärras av anestesi. 

I likhet med fynden ovan har prospektiva studier på människor identifierat hög ålder som 

riskfaktorer för kognitiv svikt (Moller et al., 1998; Monk et al., 2008). En brittisk 

internationell studie (Moller et al., 1998) där 1218 patienter >60 år ingick undersökte 

prevalens och riskfaktorer för att utveckla tidig och sen postoperativ kognitiv dysfunktion 

(POCD). Resultatet visade att stigande ålder, låg utbildning, längre anestesier, reoperation, 
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postoperativa infektioner och respiratoriska komplikationer var riskfaktorer för tidig POCD. 

Hög ålder identifierades som den enda riskfaktorn för utveckling av sen POCD. Liknande 

resultat har senare konstaterats i en amerikansk studie av samma storleksgrad (Monk et al., 

2008) då deltagarna delades in i tre ålderskategorier, unga (18-39 år), medelålders (40-59 år) 

och äldre (>60 år) för att studera förekomsten av POCD i respektive grupp. Utav samtliga 

patienter upplevde 30-41% POCD vid utskrivning från sjukhuset. Den äldre gruppen patienter 

visade högst procent (41 %) och ålder identifierades som en enda riskfaktorn för att ha 

kvarstående besvär efter tre månader. 

Postoperativ kognitiv svikt är vanligt förekommande vid kardiell kirurgi, incidensen av 

POCD ett par veckor efter operationen har uppskattats vara 30-80 %. Den framförallt enskilt 

största orsaken har visat sig vara användning av kardiopulmonell bypass (hjärt-lungmaskin), 

vilket ger en ofysiologisk genomblödning av hjärnan som både kan orsaka luft- och 

fettembolier och ett ökat inflammatoriskt svar (Funder, Steinmetz & Rasmussen, 2009). När 

det gäller icke-kardiell kirurgi förekommer kognitiv svikt särskilt vid vissa typer av ingrepp. 

Leung, Sands, Lim, Tsai & Kinjo (2013) undersökte preoperativa riskfaktorer för delirium i 

en större observationsstudie och fann att patienter som genomgick högriskoperationer eller 

större ortopedisk kirurgi såsom rygg- och ledkirurgi hade störst risk att utveckla delirium. 

Andra riskfaktorer som identifierades var neurologisk sjukdom och redan nedsatt kognitiv 

förmåga, dessutom ökade risken med hög smärta och användning av opioider i det 

postoperativa skedet. 

1.4 Anestesiologisk omvårdnad 

Med perioperativ vård menas den dialog, process, handlingar och aktiviteter som sker med 

patienten runt omkring operationen. Begreppet innefattar pre- som betyder ”tiden före”, intra- 

som betyder ”tiden under” och post- som syftar till ”den tid som följer närmast efter” 

(Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012, s.88). Vården under anestesi och operation innebär att 

tillgodose patientens behov av omsorg och behandling samt upprätthålla de fysiologiska 

processerna i kroppen. Anestesisjuksköterska och anestesiläkare har olika perspektiv på 

patientsituationen vilka både kompletterar och överlappar varandra. Medan läkaren har mer 

medicinsk bakgrund har anestesisjuksköterskan, med sin omvårdnadsspecifika bakgrund, ett 
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tydligt förebyggande perspektiv och fokus på patientens egen upplevelse av att hantera 

situationen (Gran Bruun, 2013). 

Postoperativ kognitiv svikt utgör ett hot mot patientens förmåga att tillgodose egna behov, 

såväl basala fysiologiska som mer komplexa behov av socialt samspel. I en omvårdnadsteori 

om egenvårdsbalans menar Dorothea Orem (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012) att sådana 

hot skapar ohälsa och dåligt välbefinnande då det innebär ett glapp mellan krav och förmåga 

att tillgodose egna hälsorelaterade behov. Omvårdnaden bör vara förebyggande i sin karaktär 

då den syftar till att hjälpa patienten övervinna sina begränsningar och återställa förmåga till 

egenvård och balans i tillvaron. Sjuksköterskans roll beskrivs vara att så långt det är möjligt 

stödja och främja patientens förmåga till detta men också ta över då den egenvårdande 

förmågan är otillräcklig. Då detta överförs till en anestesiologisk situation blir patienten 

tillfälligt fråntagen sin förmåga till egenvård, genom påverkan av basala funktioner som 

medvetande och andning. Patientens välmående är helt beroende av anestesisjuksköterskans 

goda omvårdnad under den intraoperativa fasen. 

Kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor beskriver att arbetet skall bygga på en 

värdegrund för ett etiskt handlande och förhållningssätt. Detta innebär bl.a. att vara 

uppmärksam, öppen och mottaglig för patientens situation samt visa omsorg och respekt för 

integritet, värdighet och individuella behov. Vidare i kompetensbeskrivningen framgår kravet 

att kunna arbeta preventivt och planera för patientens postoperativa vård och återhämtning 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

1.4.1 Motiv till studien 

Tidigare forskning om postoperativ kognitiv svikt har främst fokuserat på att identifiera och 

behandla riskfaktorer pre- och postoperativt. Den intraoperativa vården har i denna fråga inte 

varit i fokus först på senare år. Författarna till denna studie anser att det är en pusselbit som 

behöver falla på plats för att den perioperativa vården ska bli optimal för patienten, allra helst 

eftersom kravet på ökad effektivisering gör att sjukvårdssystemet blir mer känsligt. Vården 

kan liknas vid en kedja uppbyggd av en mängd olika yrkeskategorier och enheter som 

tillsammans verkar för patienten. Om en del brister får det konsekvenser eftersom en kedja 
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aldrig är starkare än dess svagaste länk. Då anestesisjuksköterskans kontakt med patienten är 

kort och intensiv är det lätt att bara fokusera på akuta problem och det som är här och nu. 

Därför är det av vikt att anestesisjuksköterskan får kunskap om faktorer som kan påverka 

utvecklingen av postoperativ kognitiv svikt och på så sätt bidra till att stärka kedjan. Med 

detta som bakgrund vill vi identifiera anestesisjuksköterskans roll i att förebygga postoperativ 

kognitiv svikt hos patienter som genomgår anestesi och kirurgi. 

2 SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva hur anestesisjuksköterskans intraoperativa 

omhändertagande kan påverka utvecklingen av postoperativ kognitiv svikt. 

2.1  Frågeställningar 

 Vilka intraoperativa *faktorer kan påverka utvecklingen av postoperativ kognitiv svikt 

hos patienter som genomgår anestesi? 

 Vilka intraoperativa metoder eller omvårdnadsåtgärder kan förebygga utvecklingen av 

postoperativ kognitiv svikt hos patienter som genomgår anestesi? 

*omständigheter som bidrar till visst resultat (nationalencyklopedin, u.å.) 
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3 METOD 

Utifrån den aktuella problemformuleringen valde författarna att göra en systematisk 

litteraturstudie. Bearbetningen av vetenskaplig litteratur följde urvalsprocessen enligt SBU 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2013) vilket innebar att på ett systematiskt sätt 

söka, välja ut och granska relevant litteratur. 

3.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Kriterierna för urval av litteratur bestämdes i enlighet med Polit och Beck (2012) med hänsyn 

till population, beroende och oberoende variabler i frågeställningarna. Vidare gjordes 

begränsningar till engelsk litteratur med abstract och publicering efter 2005-01-01. Målet då 

kriterierna utformades var att identifiera artiklar vars frågeställning svarade mot syftet. Därför 

uteslöts artiklar som beskrev faktorer som inte tydligt kan påverkas genom 

anestesisjuksköterskans intraoperativa omhändertagande, t.ex. jämförelser av anestesimetoder 

och studier som undersöker biologiska markörer. Studier med högspecialiserad kirurgi som 

kräver specifika behandlingsmetoder, t.ex. kardiopulmonell bypass, kan ge resultat som är 

svåra att generalisera varför dessa exkluderades. Fullständiga inklusions- och exklusions-

kriterier redovisas i tabell 1. 

Tabell 1 - Översikt av inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Studier på patienter som genomgår operativa 

ingrepp under anestesi 

Studier på patienter som genomgår hjärt- & 

lungkirurgi (inkl. bypass), neurokirurgi & 

transplantationer 

Vetenskapliga originalartiklar  Litteraturöversikter 

Icke-farmakologiska faktorer/interventioner Utvärdering av farmakologisk effekt 

Intraoperativa faktorer/interventioner Studier som endast undersöker pre- & 

postoperativa faktorer/interventioner 

Primärt utfall: postoperativ kognitiv svikt 

 

Jämförelser av anestesiformer eller 

operationsmetoder 
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Tabell 1 (forts) - Översikt av inklusions- och exklusionskriterier 

Sekundärt utfall: faktorer & interventioner som 

påverkar utvecklingen av det primära utfallet 

Studier utförda på djur 

 Studier som undersöker biologiska markörer i 

blodet 

3.2 Litteratursökning 

Sökstrategin för att lokalisera relevant litteratur bestod av en systematisk sökning i 

databaserna Pubmed och Cinahl samt manuell sökning med genomgång av referenslistor. 

Sökorden för databassökningen fastställdes genom test-sökningar då ämnesord och fritextord 

för flest relevanta träffar identifierades. Vid huvudsökningen användes MeSH-termer vilka 

kombinerades med flera fritextord (se tabell 2), synonymer och Boolean-operatörer för att 

optimera träffsäkerhet (Polit & Beck, 2012). Den grundläggande sökningen innehöll orden 

anesthesia, postoperative, delirium OR cognitive dysfunction OR cognition disorders OR 

cognitive decline vilket gav 554 träffar i Pubmed och 83 träffar i Cinahl. Antal träffar kunde 

komprimeras genom tillägg av ytterligare sökord, slutligen användes två olika kombinationer 

som gav 70 respektive 81 träffar i Pubmed och 15 respektive 28 träffar i Cinahl. De exakta 

kombinationerna som använts redovisas i tabell 3, bilaga 1. 

Tabell 2 - Översikt av sökord 

MeSH termer: anesthesia, cognition disorders, delirium, 

method, postoperative complications 

Fritext: care, cognitive decline, cognitive dysfunction, 

impact, intervention, intra-operative, 

intraoperative, postoperative, prevention 

3.3 Urval 

Det första steget i urvalsprocessen bestod i att granska titlar och abstract ur databas-

sökningarna, totalt lästes 52 stycken. Med stöd av bestämda inklusions- och exklusions-

kriterier valdes 30 artiklar för vidare granskning, varav tre tillkommit genom manuell 

sökning. Efter att ha läst artiklarna i fulltext exkluderades sju artiklar eftersom de inte svarade 
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mot syftet. Nästa steg bestod i att kvalitetsgranska de kvarvarande 23 artiklarna utifrån SBU:s 

mall för kvalitetsgranskning (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2013) för 

randomiserade studier respektive observationsstudier (delen för syntesgranskning uteslöts). 

Författarna började granska studierna var för sig och jämförde sedan bedömningarna för en 

slutgiltig enad bedömning av kvaliteten. Artiklar med låg kvalitet exkluderades, motivering 

till exklusion återfinns i tabell 4, bilaga 2. Det slutliga urvalet bestod av 16 artiklar från 

databassökningen och en artikel från manuell sökning. En sammanfattning av inkluderade 

artiklars metod och kvalitet visas i en tabell 5, bilaga 3. 

3.4 Analys 

Urvalet bearbetades och innehållet i de enskilda artiklarnas resultat sorterades för att 

organisera information samt underlätta resultatutformning och analys. Polit och Beck (2012) 

menar att meta-analys av kvantitativ forskning är den metod som ger absolut högst 

bevisvärde, dock kräver metoden att studierna har i princip samma metod och frågeställning 

för att inte systematiska fel skall uppstå. Därför valdes en analysmetod som traditionellt sätt 

används för kvalitativ data men som också blivit allt vanligare som mixad metod i 

omvårdnadsforskning, vilket går ut på att identifiera viktiga mönster och teman i artiklarnas 

resultat. I detta fall användes frågeställningarna (intraoperativa faktorer och intraoperativa 

metoder) för att sortera innehållet och urskilja huvudteman och därefter subteman, se tabell 6, 

bilaga 4. De enskilda studiernas resultat redovisades med olika statistiska mått men statistiken 

har överförts till resultatet utan omräkning med hänsyn för eventuella systematiska fel. 

Omvandling av redovisade andelar till procent samt uträkning av absolut riskreduktion 

påverkar inte resultatens signifikans, detta har därför gjorts med stöd av Malmquist (2002) i 

de fall då det var relevant och möjligt utifrån redovisade data. Samtliga studier har uttryckt 

signifikans som P-värde <0,05 och statistiken är i originalartiklarna beräknad med ett 

konfidensintervall på 95 %. I tabell 7 följer en kort förklaring till de mått som ingår i 

resultatdelen för att öka läsarens förståelse. 
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Tabell 7 - Förklaring av statistiska mått 

  

Odds Sannolikheten (risken) för att en viss händelse ska inträffa dividerat med 

sannolikheten för att det inte ska inträffa. Kan variera från 0 till oändligheten. 

Oddskvot (OR) Uttrycker olikheter i odds mellan två grupper där 1 innebär ingen skillnad, tal 

>1 innebär överrisk, tal <1 innebär underrisk. Beräknas genom att dividera 

oddstal 1 med oddstal 2 (interventionsgrupp/ kontrollgrupp eller 

exponerade/icke-exponerade). 

Risktal Antal patienter som upplevt händelsen dividerat med det totala antalet 

deltagare (andelstal). Då händelsen är av oönskad art kallas denna 

sannolikhet för risk och kan variera mellan 0-1 (0-100 %). 

Absolut 

riskreduktion 

Den absoluta skillnaden i utfall mellan grupperna, vilket ger uttryck för en 

interventions förmåga att reducera risken från den nivå som observerades i 

kontrollgruppen (risktal 1 subtraheras med risktal). Uttrycks i % enheter (E). 

(Malmquist, 2002) 

3.5 Etiska överväganden 

Hela arbetsprocessen till denna studie har inneburit en ambition att inte försumma 

forskningsresultat, vilket syftar till att säkerställa att data inte förfalskas, utesluts eller 

plagieras (Polit & Beck, 2012). Samtliga studier som inkluderades i resultatet var 

kontrollerade och godkända av etisk kommitté. 
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4 RESULTAT 

Resultatet i denna litteraturstudie innefattar 17 vetenskapliga artiklar, samtliga med 

kvantitativ metod. Studierna har genomförts i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Spanien, 

Portugal, Italien, Kina, Taiwan och USA. Resultatet redovisas i en jämförande syntes under 

teman och subteman (presenteras i tabell 8). En utökad beskrivning av artiklarnas resultat 

redovisas i tabell 6, bilaga 4. 

Tabell 8 - Översikt av teman och subteman 

Teman Subteman 

Kontroll över vitalparametrar Blodtryck 

Temperatur 

Cerebral övervakning Monitorering av anestesidjup 

Monitorering av syremättnad 

Övrig omvårdnad och behandling  

4.1 Kontroll över vitalparametrar 

4.1.1 Blodtryck 

Två studier undersökte förhållandet mellan intraoperativt blodtryck och utvecklingen av POD 

men fann olika samband (Hirsch, DePalma, Tsai, Sands & Leung, 2015; Tognoni et al., 

2011). Utfallen i dessa studier redovisas statistiskt i tabell 9. 

Tabell 9 - Statistisk översikt av blodtrycksvariabler 

 Primärt 

utfall 

Antal 

deltagare 

Odds

-kvot 

Absolut 

riskreduktion 

(risktal) 

Signifikans  

Variationer i 

systoliskt 

blodtryck (SBP) 

POD 540 1,018  0,004 Hirsch et al. 

2015 

Variationer i 

medelartärtryck 

(MAP) 

POD 540 1,038  0,008 

 

Hirsch et al. 

2015 
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Tabell 9 (forts) - Statistisk översikt av blodtrycksvariabler 

Lågt systoliskt 

blodtryck 

POD 90  (62,5 % vs 24,4 %) 0,022 Tognoni et al. 

2011 

Lågt MAP POD 540   Nej Hirsch et al. 

2015 

Hirsch et al. (2015) undersökte i en stor observationsstudie hur intraoperativa variationer i 

blodtrycket påverkade uppkomsten av POD hos patienter >65 år. Variablerna som 

analyserades var intraoperativt medelartärtryck (MAP), relativ och absolut hypotension (MAP 

20-40 % från utgångsvärdet eller <50 mm Hg), längden av eventuella episoder av hypotension 

samt medelvärdet av det systoliska blodtrycket (SBP). Vid jämförelse mellan grupperna 

upptäcktes större intraoperativa fluktuationer av SBP och MAP i gruppen som utvecklade 

POD den första och andra dagen postoperativt, vilket associerades med en högre risk för POD 

(oddskvot 1,018 respektive 1,038). Resultatet påvisade inget samband mellan lågt MAP under 

operationen och incidensen av delirium. 

I en mindre observationsstudie av Tognoni et al. (2011) identifierades däremot hypotension 

som en signifikant riskfaktor för utveckling av postoperativ konfusion. Även denna studie 

undersökte äldre patienter (>65 år) men med syfte att identifiera potentiella riskfaktorer. 

Hypotension definierades som ett systoliskt blodtryck <90 mm Hg. Utav totalt 90 patienter 

utvecklade åtta POD, varav 62,5 % jämfört med 24,4 % av icke-deliriska patienter hade 

hypotension under operationen. 

4.1.2 Kroppstemperatur 

Två studier undersökte kroppstemperaturens inverkan på POCD/POD och fann positiva 

samband till antingen låg eller normal kroppstemperatur under operationen (Salazar et al. 

2011; Xará, Silva, Medonça & Abelha, 2013). Utfallen i dessa studier redovisas statistiskt i 

tabell 10. 
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Tabell 10 - Statistisk översikt av kroppstemperaturvariabler 

 Primärt 

utfall 

Antal 

deltagare 

Odds

-kvot 

Absolut 

riskreduktion 

(risktal) 

Signifikans  

Aktiv 

uppvärmning 

POCD 

(4 dgr) 

150  

 

(19,4 % vs 3,2 %) 0,0058 Salazar et al. 

2011 

Temp >36 ºC POCD 

(4 dgr) 

150 8.48  0,0043 Salazar et al. 

2011 

Temp >36 ºC POCD 

(3 mån) 

150 5.3  0,0327 Salazar et al. 

2011 

Låg kropps-

temperatur 

(median 35ºC) 

POD 266   0,028 Xará et al. 

2013 

Salazar et al. (2011) jämförde i en randomiserad kontrollerad studie med 150 äldre patienter 

den kognitiva utgången av aktiv uppvärmning under operationen mot en kontrollgrupp. 

Interventionen innebar att patienterna tillfördes varma intravenösa vätskor och fick ett 

varmluftstäcke medan kontrollgruppen fick en filt enligt standardpraxis. POCD identifierades 

hos 3,2 % i kontrollgruppen och 19,4 % i interventionsgruppen den fjärde dagen efter 

operation, vilket visade att tidig POCD utvecklades signifikant oftare i den aktivt värmda 

gruppen. Efter tre månader påvisades ingen skillnad mellan grupperna vad gäller POCD. I en 

post hoc analys av samtliga patienters uppmätta temperatur identifierades intraoperativ 

kroppstemperatur >36 ºC som oberoende riskfaktor för att utveckla POCD, både fyra dagar 

och tre månader postoperativt. 

I motsats till detta har Xará et al. (2013) i en observationsstudie med 266 deltagare funnit 

indirekta samband mellan låg kroppstemperatur och utvecklingen av POD hos medelålders 

och äldre patienter. Studien undersökte riskfaktorer och konsekvenser av otillräckligt 

uppvaknande efter generell anestesi med förekomst av akut delirium och hypoaktiva symtom 

(slöhet, sänkt motorik och uppmärksamhetförmåga). Lägre temperatur (median 35,0 ºC vs 

35,3 ºC), som uppmättes direkt vid ankomst till postoperativ avdelning, visade signifikant 

samband med otillräckligt uppvaknande med hypoaktiva symtom. Detta i sin tur påvisade en 

ökad risk för att utveckla delirium då 44 % av dessa patienter utvecklade POD jämfört med 9 

% av patienter med normal återhämtning efter anestesi. Eftersom detta samband inte var 

primärt till kroppstemperatur redovisas inte siffrorna i tabellen ovan.  
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4.2 Cerebral övervakning 

Under denna kategori presenteras subkategorierna monitorering av anestesidjup och 

monitorering av syremättnad. Studierna i den första subkategorin använde olika metoder för 

mätning av anestesidjup: Auditory Evoked Potential index (AEP eller AAI-index) och/eller 

Bispectral index (BIS). En studie använde båda metoderna (Liao, Wang, Wu & Kuo, 2011), 

två studier använde AEP (Jildenstål, Hallén, Rawal & Berggren, 2012; Jildenstål, Hallén, 

Rawal, Gupta & Berggren, 2011) och resterande sex studier använde BIS. Studierna i den 

andra subkategorin använde alla samma metod för mätning av cerebral syremättnad: Near-

infrared spectroscopy (NIRS) 

4.2.1 Monitorering av anestesidjup 

Nio studier undersökte anestesidjupets inverkan på POCD och/eller POD och fann samband 

till antingen lätt eller djup anestesi (An et al., 2011; Ballard et al., 2012; Chan, Cheng, Lee & 

Gin, 2013; Faulk et al., 2010; Jildenstål et al., 2012; Jildenstål et al., 2011; Liao et al., 2011; 

Radke et al., 2013; Sieber et al., 2010). Utfallen i dessa studier redovisas statistiskt i tabell 11. 

Tabell 11 - Statistisk översikt av anestesidjupsvariabler 

 Primärt

utfall 

Antal 

deltagare 

Odds-

kvot 

Absolut 

riskreduktion 

(risktal) 

Signifikans  

Mindre 

anestesidjup 

(BIS 47.8 vs 37.7) 

POD 921 0.87 

(0.91) 

 

 <0,001 

(<0,001) 

Chan et al. 

2013 

Mindre 

anestesidjup 

(BIS 48.2 vs 37.4) 

POCD 

(3 mån) 

921 0.65 

(0.93) 

 

 <0,001 

(<0,001) 

 

Chan et al. 

2013 

Mindre 

anestesidjup 

(AAI 18 vs 12) 

POCD 

(1 v) 

451   <0,0001 Jildenstål et 

al. 2011 

Mindre 

anestesidjup 

(AAI 18 vs 12.3) 

POCD 

(1 dag) 

32   <0,0001 Jildenstål et 

al. 2012 

Djup anestesi 

(BIS <20) 

POD 1277 - 

(1.027) 

 0,04 

(0,006) 

Radtke et al. 

2013 

Längre tid under 

djup anestesi 

(BIS <40) 

POD 921 2.05 

 

 0,03 

 

Chan et al. 

2013 
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Tabell 11 (forts) - Statistisk översikt av anestesidjupsvariabler 

Längre tid under 

djup anestesi 

(BIS <40) 

POCD 

(3 mån) 

921 1.11  0,04 Chan et al. 

2013 

Längre tid under 

djup anestesi 

(BIS <40) 

POCD 

(1 v) 

72   0,04 Ballard et al. 

2012  

Längre tid under 

djup anestesi 

(BIS <40) 

POCD 

(3 mån) 

72   0,013 Ballard et al. 

2012 

Längre tid under 

djup anestesi 

(BIS <40) 

POCD 

(52 v) 

72   0,049 Ballard et al. 

2012 

Djup anestesi 

(BIS 38.5 vs 58) 

POCD 

(5 dgr) 

96  (10 % vs 27,5 %) <0,05 An et al. 

2011 

Djup sedering 

(BIS målvärde 50 

vs 80) 

POD 114 

 

 (40 % vs 19 %) 

 

0,02 

 

Sieber et al. 

2010 

Djup sedering 

(BIS 49.9 vs 85.7) 

POD 114 2.69  0,04 Sieber et al. 

2010 

Djup vs lätt 

anestesi på barn 

(BIS <45 vs >45) 

POD 370   Nej Faulk et al. 

2010 

BIS och AEP på 

barn 

POCD 160   Nej Liao et al. 

2011 

BIS-användning POD 921 0.58 8,6 % E 

(15,6 % vs 24,1 %) 

0,01 Chan et al. 

2013 

BIS-användning 

 

POD 1277  *4,7 % E 

(16,7 % vs 21,4 %) 

0,036 

 

Radtke et al. 

2013 

BIS-användning POCD 

(1 v) 

1277   

 

Nej 

 

Radtke et al. 

2013 

AEP-användning 

 

POCD 

(1 v) 

451 

 

3.4 *6,2 % E 

(*0,9 % vs 7,1 %) 

<0,002 Jildenstål et 

al. 2011 

AEP-användning POCD 

(1 dag) 

32  

 

*37 % E 

(6 % vs 43 %) 

<0,03 

 

Jildenstål et 

al. 2012 

BIS- & rSO2- 

monitorering 

Mild 

POCD 

(1 v) 

73  *31,4 % E 

(57,9 % vs 89,3 %) 

0,018 

 

Ballard et al. 

2012 

BIS- & rSO2- 

monitorering 

Måttlig 

POCD 

(1 v) 

73  *30,8 % E 

(26,3 % vs 57,1 %) 

0,037 

 

Ballard et al. 

2012 

BIS- & rSO2- 

monitorering 

Mild 

POCD 

(12 v) 

73  *27,6 % E 

(54,2 % vs 81,8 %) 

 

0,02 

 

Ballard et al. 

2012 

BIS- & rSO2- 

monitorering 

Måttlig 

POCD 

(12 v) 

73  (25 % vs 27, 3 %) Nej Ballard et al. 

2012 
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Tabell 11 (forts) - Statistisk översikt av anestesidjupsvariabler 

BIS- & rSO2- 

monitorering 

Mild 

POCD 

(52 v) 

73  *28,8 % E 

(55,6 % vs 84,4 %) 

 

0,015 

 

Ballard et al. 

2012 

BIS- & rSO2- 

monitorering 

Måttlig 

POCD 

(52 v) 

73  *26,3 % E 

(11,1 % vs 37,4 %) 

 

0,02 Ballard et al. 

2012 

*markerade procenttal är beräknade av författarna själva 

Två stora randomiserade kontrollerade studier av hög kvalitet (Chan et al., 2013; Radtke et 

al., 2013) undersökte om monitorering av anestesidjup, jämfört med klinisk bedömning, hade 

någon inverkan på förekomsten av POD och POCD hos äldre patienter som genomgick medel 

till stor kirurgi. Båda resultaten visade en högre förekomst av POD under vårdtiden i 

kontrollgruppen jämfört med behandlingsgruppen. Chan et al. (2013) fann en absolut 

riskreduktion på 8,6 % då BIS-monitorering användes, baserat på att 15,6 % av 

behandlingsgruppen och 24,1 % av kontrollgruppen drabbades av POD. Motsvarande siffor 

av Radtke et al. (2013) var 16,7 % respektive 21,4 %. 

Vidare påvisade Radtke et al. (2013) en tendens till minskad förekomst av POCD sju dagar 

postoperativt i behandlingsgruppen, denna skillnad var dock inte tillräckligt stor för att vara 

signifikant. Delirium identifierades som riskfaktor för att senare utveckla POCD. Resultatet 

av Chan et al. (2013) visade däremot att anestesidjupsmätning signifikant även minskade 

frekvensen av POCD tre månader efter operationen (10,2 % i behandlingsgruppen mot 14,7 % 

i kontrollgruppen). Ytterligare tre studier (Ballard et al., 2012; Jildenstål et al., 2012; 

Jildenstål et al., 2011) påvisade detta samband då de genom intervention undersökte inverkan 

av anestesidjupsmätning på frekvensen av POCD hos vuxna och äldre patienter. Utav dessa 

hade Jildenstål et al. (2011) den största undersökningsgruppen vilken bestod av 451 patienter i 

åldrarna 18-92 år som genomgick mindre kirurgiska ingrepp. Resultatet visade att risken för 

att utveckla tidigt POCD (dag 1) var lägre i gruppen där anestesidjup monitorerades (0,9 %) 

jämfört med kontrollgruppen (7,1 %). Även då en mindre patientgrupp som genomgick större 

kirurgi undersöktes fann Jildenstål et al. (2012) att anestesidjupsmätning minskade risken då 6 

% i kontroll- och 43 % i behandlingsgruppen drabbades av POCD den första dagen 

postoperativt. Den tredje studien, av Ballard et al. (2012), undersökte frekvensen av POCD 
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vid en vecka, tolv och 52 veckor postoperativt och har tagit hänsyn till kognitiv försämring i 

tre nivåer; mild, måttlig och svår POCD. I interventionsgruppen monitorerades förutom BIS 

också rSO2 till skillnad från kontrollgruppen. Den största skillnaden mellan grupperna 

påvisades vid en vecka efter operationen då förekomsten av mild och måttlig POCD var 

signifikant lägre i behandlingsgruppen (mild: 57,9 %, måttlig: 26,3 %) jämfört med 

kontrollgruppen (mild: 89,3 %, måttlig: 57,1 %). Denna trend sjönk vid vecka tolv och 52 

men skillnaden var fortfarande signifikant. Inga signifikanta skillnader påvisades vad gäller 

svår POCD vid något av tillfällena. 

Fem studier visade att djup generell anestesi ökade risken för POD och/eller POCD (Ballard 

et al., 2012; Chan et al., 2013; Jildenstål et al., 2012; Jildenstål et al., 2011; Radtke et al., 

2013). Ballard et al. (2012) och Radtke et al. (2013) fann båda att patienter som enbart 

bedömdes utifrån kliniska tecken oftare hade BIS-värden utanför referensområdet (BIS <40 

resp. <20). Chan et al. (2013) redovisade att längre tid under djup anestesi ökade risken för 

POD och POCD och fann signifikanta skillnader i BIS-medelvärde mellan kontroll och 

behandlingsgrupp (53,2 resp. 38,6), likaså visade Jildenstål et al. (2012) och Jildenstål et al. 

(2011) båda skillnader i AAI-medelvärden (18 resp. 12) mellan grupperna. Som bifynd fann 

de två sistnämnda att kontrollgruppen förutom djupare anestesi också hade signifikant lägre 

blodtryck och i större utsträckning krävde intravenös vätska (81,25 % vs 25 %, 28,8 % vs 

16,1 %) samt vasoaktiva droger (81,25 % vs 6,25 %, 28,8 % vs 16,1 %) jämfört med 

interventionsgruppen. Tillförseln av både intravenösa anestesimedel och anestesigas var högre 

för dessa patienter jämfört med de som monitorerades med AEP. 

Ett liknande resultat till de ovan beskrivna påvisades av Sieber et al. (2010) när istället 

sederingsdjup vid spinalanestesi studerades i en randomiserad kontrollerad studie av hög 

kvalitet. Populationen bestod av äldre patienter vilka randomiserades till en grupp med djup 

sedering (BIS-målvärde 50) eller en grupp med lätt sedering (BIS-målvärde 80). Förekomsten 

och durationen av delirium var signifikant högre bland de djupt sederade jämfört med de lätt 

sederade patienterna, med början den andra postoperativa dagen drabbades 40 % respektive 

19 % av patienterna av minst en episod av delirium. Detta visade att begränsat sederingsdjup 

signifikant minskade risken för patienter att utveckla POD. 
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En studie av An et al. (2011) visade i motsats till tidigare resultat att risken för tidig POCD 

var mindre efter djup anestesi. På femte dagen efter operation var frekvensen av POCD 

betydligt högre i den grupp som fick en lättare anestesi (BIS 55-65: 27,5 %) jämfört med den 

grupp som sövdes djupare (BIS 30-49: 10 %). Risken för POCD var således högre för dem 

som fick en lättare anestesi. 

Två studier som undersökt barn (1-12 år respektive 3-12 år) gav negativt resultat, dvs. inga 

samband sågs mellan anestesidjup och förekomsten av postoperativa kognitiva 

komplikationer. Den ena, en större observationsstudie av Faulk et al. (2010), fann att det inte 

fanns något samband mellan tiden under djup anestesi (BIS <45) och förekomsten av akut 

agitation (inkl. delirium) och negativa beteendeförändringar postoperativt. Den andra, en 

randomiserad kontrollerad studie med hög kvalitet av Liao et al. (2011), visade till skillnad 

från övriga studier som undersökt anestesidjupsmätning ingen signifikant effekt av varken 

BIS- eller AAI-monitorering på uppkomsten av POCD. 

4.2.2 Monitorering av syremättnad 

Fyra studier undersökte om intraoperativ cerebral syremättnad (rSO2) inverkade på POD 

och/eller POCD och fann olika samband (Ballard et al., 2012; Casati et al., 2005; Casati et al., 

2007; Salazar et al., 2014). Samtliga utfördes på en äldre population. Utfallen i dessa studier 

redovisas statistiskt i tabell 12. 

Tabell 12 - Statistiskt översikt av syremättnadsvariabler 

 Primärt 

utfall 

Antal 

deltagare 

Odds

-kvot 

Absolut 

riskreduktion 

(risktal) 

Signifikans  

Lågt rSO2 POCD 

(1 v) 

60  (40 % vs 13,6 %) Nej Casati et al. 

2007 

Asymmetriska 

rSO2-värden 

POCD 

(3 mån) 

125   0,0005 

 

Salazar et al. 

2014 

Desaturation i 

höger hjärnhalva 

(>25 %) 

POCD 

(3 mån) 

125   0,0226 Salazar et al. 

2014 

Lågt rSO2 (<50 

%) 

POCD 

(1 v) 

73   0,009 Ballard et al. 

2012 
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Tabell 12 (forts) - Statistiskt översikt av syremättnadsvariabler 

Lågt rSO2 (<50 

%) 

POCD 

(3 mån) 

73   Nej Ballard et al. 

2012 

Lågt rSO2 (<50 

%) 

POCD 

(52 v) 

73  (37,5 % vs 4,3 %) 0,018 Ballard et al. 

2012 

Monitorering av 

rSO2 

POCD 

(1 v) 

122  *66 % E 

(0 % vs 66 %) 

0,001 

 

Casati et al. 

2005 

Längre tid med 

desaturation 

(<75 %) 

POCD 

(1 v) 

122   0,01 Casati et al. 

2005 

*markerade procenttal är beräknade av författarna själva  

En mindre observationsstudie av Casati et al. (2007) påvisade möjliga men ej signifikanta 

samband mellan rSO2 och POCD. De fann att intraoperativ desaturation resulterade i en ökad 

trolighet för POCD en vecka efter operation, då 40 % av patienter med desaturation och 13.6 

% av patienter utan desaturation utvecklade POCD. Cerebral desaturation definierades som en 

relativ minskning i syremättnaden <75 % från utgångsvärdet. Salazar et al. (2014) använde i 

sin observationsstudie förutom denna definition också relativt rSO2-värde <80 % och absolut 

värde <50 % när de undersökte bilateral syremättnad med förekomsten av POCD. Resultatet 

visade signifikanta samband då intraoperativa asymmetriska rSO2-värden mellan höger och 

vänster hjärnhalva identifierades som riskfaktor för främst nedsatt minne tre månader 

postoperativt. Särskilt associerades en desaturation >25 % i höger hjärnhalva med detta. 

Även två mindre randomiserade kontrollerade studier av Ballard et al. (2012) och Casati et al. 

(2005) kunde påvisa signifikanta samband mellan intraoperativt låga rSO2-värden och POCD. 

I båda studierna övervakades behandlingsgruppen av rSO2-monitorering synlig för 

anestesiologen medan denna var blindad i kontrollgruppen. Resultatet av Ballard et al (2012) 

visade att behandlingsgruppen i tre av fem fall behandlades framgångsrikt då desaturation >15 

% uppstod. Under operationen sjönk 3,3 % i behandlingsgruppen och 17,1 % i 

kontrollgruppen till rSO2 <50 %. Av dessa patienter uppfyllde 75 % kriterierna för svår 

POCD efter en vecka jämfört med 9,8 % av patienter som behölls rSO2 >50 %. Efter ett år 

var frekvensen fortfarande betydligt högre bland dessa patienter (37,5 % vs 4,3 %). Casati et 

al. (2005) visade även signifikant bättre kognitiv funktion hos patienter som övervakades med 
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rSO2-monitorering eftersom anestesin kunde korrigeras under operationen för att minska 

exponering för hypoxi i hjärnan. Medan cerebral desaturation drabbade 20 % av patienterna i 

behandlingsgruppen och 23 % i kontrollgruppen, utan signifikant skillnad i frekvens, sågs en 

signifikant skillnad vid jämförelse av endast de patienter som desaturerade (<75 % från 

utgångsvärde eller absolut rSO2 <50 %). Av dessa patienter uppvisade 66 % i 

kontrollgruppen mot 0 % i behandlingsgruppen en nedgång i kognitiva funktioner en vecka 

efter operationen. 

4.3 Övrig omvårdnad och behandling 

Fyra studier undersökte andra intraoperativa riskfaktorer för utveckling av POD och fann 

samband till smärta, intravenös tillförsel av blod eller stora mängder vätska (Behrends et al., 

2013; Salazar et al., 2014; Sieber et al., 2010; Xará et al., 2013). Utfallen i dessa studier 

redovisas statistiskt i tabell 13. 

Tabell 13 - Statistiskt översikt av riskfaktorer vid övrig omvårdnad och behandling 

 Primärt 

utfall 

Antal 

deltagare 

Odds

-kvot 

Absolut 

riskreduktion 

(risktal) 

Signifikans  

Hög smärta (VAS 

>3) vid ankomst 

till postop. enhet 

POD 266  (77 % vs 38 %) 0,002 Xará et al. 

2013 

Större mängder 

kristalloid vätska 

POD 266   0,002 Xará et al. 

2013 

Blodtransfusion 

(>1000 ml) 

POD 472 3.68  <0,01 Behrends et al. 

2013 

Större antal 

transfunderade 

blodenheter 

POD 114 1.58 

(1.62) 

 

 0,007 

(0,01) 

Sieber et al. 

2010 

Mindre 

blodförlust 

(11 % vs 14,33 %) 

POD 125   0,0333 Salazar et al. 

2014 

Färre 

blodtransfusioner 

POD 125   0,0456 Salazar et al. 

2014 

Resultatet av Xará et al. (2013) fann vidare att patienter som utvecklade akut delirium i 

samband med uppvaknandet från anestesi hade högre grad av smärta vid ankomst till den 

postoperativa avdelningen jämfört med patienter med normal återhämtning (77 % vs 38 %). 
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Större mängder tillförd kristalloid vätska under operationen associerades med risk för 

hypoaktiva symtom efter uppvaknandet (1000 ml vs 2000 ml i medelvärden). Både 

uppkomsten av akut delirium eller hypoaktiva symtom ökade i sin tur risken för POD (21 % 

vs 3 %: 44 % vs 9 %). 

I en observationsstudie av Behrends et al. (2013) följdes 472 äldre patienter framåt i tiden för 

att undersöka om intraoperativa blodtransfusioner var en riskfaktor för att utveckla POD efter 

större kirurgi. Den första postoperativa dagen hade 29 % av studiedeltagarna utvecklat POD, 

dessa hade i 40,3 % av fallen (jämfört med 25,8 % av de som inte fick delirium) mottagit 

blodtransfusioner under operation. Resultatet visade att både preoperativa faktorer och 

intraoperativ transfusion var riskfaktorer för utveckling av POD, varav större transfusioner 

(>1000 ml) av erytrocytkoncentrat identifierades som den enskilt största faktorn. Denna 

association påvisades också i studien av Sieber et al. (2010) som genom multivariat analys 

fann att större antal transfunderade blodenheter var en riskfaktor för POD (OR 1.62). 

Resultatet av Salazar et al. (2014) fann däremot i en liknande analys att patienter med 

minnessvikt efter operationen i medelvärde hade förlorat mindre blod (10,59 %) av den totala 

blodvolymen jämfört med de som inte fick minnessvikt (14,33 %) och i mindre grad 

transfunderades med blod (20 % vs 49,3 %). 

5 DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva hur anestesisjuksköterskans intraoperativa 

omhändertagande kan påverka utvecklingen av postoperativ kognitiv svikt. I resultatet 

framstod anestesidjup som den mest betydelsefulla faktorn medan cerebral syremättnad också 

hade tydlig signifikans. Då dessa parametrar övervakades genom monitorering kunde 

frekvensen av kognitiv svikt efter operation minska. I övrigt påvisades att blodtryck, 

kroppstemperatur, underhåll av smärtlindring samt vätske- och blodtillförsel också kunde ha 

inflytande. 
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5.1.1 Osäkra samband 

En iakttagelse från resultatet är att förvånansvärt få studier undersökt hur intraoperativ 

hemodynamik, homeostatiska faktorer samt åtgärder för att justera dessa inverkade på 

utvecklingen av postoperativ kognitiv svikt. Denna betydelse introduceras på flera ställen i 

resultatet men når inget bevisvärde pga. låg kvantitet. Till att börja med presenteras samband 

mellan blodtryck, kroppstemperatur och postoperativ kognitiv svikt men de enskilda studierna 

som undersökt detta hade resultat som talade emot varandra vilket gjort att de tillsammans 

gav ett splittrat intryck. Att deras fynd var så olika beror mest troligt på skillnader i 

studiemetod. Hirsch et al. (2015) och Tognoni et al. (2011) hade skilda frågeställningar och 

olika definitioner för hypotension vilket gör det svårt att jämföra dess utfall. När det gäller 

kroppstemperatur undersökte Salazar et al. (2011) och Xará et al. (2013) olika 

ålderskategorier och hade dessutom olika studiedesign, den ena var en interventionsstudie och 

den andra en observationsstudie. Av denna anledning är det inte möjligt att dra några 

slutsatser av resultatet under denna kategori, bortsett från att det behövs mer forskning för att 

utreda sambanden. 

Även då det gäller den sista kategorin som presenterar risker vid smärta, blod- och 

vätskebehandling behövs fler studier för att avgöra om sambanden har någon signifikans. 

Antydan som ges till att dessa faktorer skulle ha betydelse för postoperativ kognitiv svikt är i 

detta resultat vagt. Vid eftersökning fann vi en äldre artikel som studerat intraoperativa 

faktorers inflytande på utvecklingen av POD. Studien som gjorts av Marcantonio, Goldman, 

Orav, Cook & Lee (1998) undersökte 1341 äldre patienter och fann i likhet med vårt resultat 

att större blodtransfusioner associerades med POD men även att större blodförluster samt 

postoperativ hematokrit >30 % var oberoende riskfaktorer. Vad gäller smärta som riskfaktor 

verkar det som att detta samband främst har studerats i den postoperativa perioden. T.ex. 

påvisade Morrison et al. (2003) i en observationsstudie av 541 patienter att hög postoperativ 

smärta ökade risken för äldre sköra patienter att utveckla delirium, risken var så mycket som 

nio gånger högre jämfört med de patienter som fick god smärtbehandling. Utifrån dessa 

jämförelser kan det tänkas att faktorerna under denna kategori hellre bör studeras oberoende 

av perioperativ period då de antas vara mer generella risk faktorer för utveckling av 

postoperativ kognitiv svikt. 
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5.1.2 Risker vid djup och lätt anestesi 

Resultatet avslöjade samband mellan graden av anestesidjup och postoperativ kognitiv svikt. 

Speciellt visade flera studier (Ballard et al., 2012; Chan et al., 2013; Jildenstål et al., 2012; 

Jildenstål et al., 2011; Radtke et al., 2013) att risken ökade då patienter fick djup anestesi. 

Intressant nog fann en studie (An et al., 2011) det precis motsatta, att djup anestesi istället 

minskade risken för kognitiv svikt efter operation. Skillnaden kan bero på bristfällig 

analysmetod i den nämnda studien, som inte helt och hållet tagit hänsyn till bortfallet vilket 

kan ha påverkat slumpen. En annan förklaring skulle kunna vara att olika omständigheter 

inverkar på vilken effekt anestesimedlet utövar på hjärnan. Den senare teorin får stöd av en 

litteraturöversikt av Wei och Inan (2013) som beskriver hur preklinisk forskning sedan ett 

drygt decennium tillbaka visat att generella anestetika kan utöva olika verkan på nervcellerna, 

beroende på bl.a. koncentration och varaktighet. Effekten ha visats bero på intracellulära 

mekanismer som vid lägre koncentrationer av anestetika verkar nervskyddande och vid högre 

koncentrationer nervtoxiskt. Den skadliga effekten antas orsakas av en överdriven mängd 

intracellulärt kalcium. Dock har det saknats möjlighet att förankra dessa fynd genom kliniska 

studier på människor. 

En övervägande del av resultatet beskriver en äldre population, vilket i tidigare studier 

identifierats som en hög riskfaktor för postoperativ kognitiv svikt (Hudson & Hemmings, 

2011; Moller et al., 1998; Monk et al., 2008). Endast två studier i detta resultat kunde inte 

påvisa några samband mellan anestesidjup, anestesidjupsmätning och postoperativ kognitiv 

svikt, dessa var också de enda vars population bestod av barn (Faulk et al., 2010; Liao et al., 

2011). Detta utesluter inte faktumet att barn också drabbas av kognitiv svikt efter operation, 

dock skulle skillnaderna kunna tyda på andra mekanismer och bakomliggande orsaker för 

uppkomst hos barn jämfört med vuxna och äldre. Hypotesen stärks av Hudson och Hemmings 

(2011) som beskriver att unga hjärnor skiljer sig från vuxna i många olika avseenden. 

5.1.3 Teknologi och omvårdnad 

En del av resultatet presenterade låga rSO2-värden under operationen som möjlig risk faktor 

för POCD, vilket kunde förhindras i större utsträckning då rSO2-monitorering användes. 

Murkin och Arango (2009) menar att rätt hantering av hjärnans syresättning är ett av de 
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huvudsakliga målen under anestesi, ändå är hjärnan det minst övervakade organet i praktiken. 

Vid monitorering av rSO2 behöver hänsyn tas till individuella förändringar från 

utgångsvärdet, dessutom är tekniken inte alltid tillförlitlig. En anledning till detta beskrivs 

vara att den sänkta metabolism som uppstår i hjärnan under anestesi kan orsaka falskt höga 

värden pga. långsam genomblödning. Då detta sätts i relation till vårt resultat framstår rSO2-

monitorering ändå användbart, dock bör metoden användas i kombination med annan 

avancerad övervakning då tillförlitligheten inte framstår som tillräcklig. 

Vidare talar resultatet för att anestesidjupsmätning kan vara en effektiv metod för att minska 

risken för postoperativ kognitiv svikt. Då tidigare nämnd forskning (Wei & Inan, 2013) sätts i 

relation med detta är en rimlig hypotes att optimalt anestesidjup maximerar neurologiskt 

skydd och begränsar neurotoxisk effekt vilket kan förebygga postoperativ kognitiv svikt för 

känsliga individer. Samtliga inkluderade studier som använde anestesidjupsmonitorering har 

publicerats efter år 2010, vilket antyder att utnyttjandet av tekniken för detta ändamål är ett 

nytt koncept. En tidigare rapport från SBU (2008) har sammanfattat hur anestesidjups-

monitorering med EEG-teknik (elektroencefalografi) bör användas vid kirurgi. Tekniken som 

inkluderar BIS, AEP m.fl. beskrivs bygga på bearbetade signaler av förändringar i hjärnans 

elektriska aktivitet och syftar till att förbättra patientens möjlighet till återhämtning samt 

minska risken för varseblivning (awareness). Enligt den dåvarande bedömningen av 

kunskapsläget fanns otillräckligt vetenskapligt stöd för att tekniken i avgörande omfattning 

kunde förbättra utgången för patienten, ändå har det använts som ett komplement till 

traditionell anestesiövervakning i dessa syften. Jildenstål et al. (2014) menar att det under de 

senaste åren har tillkommit forskning om anestesidjupsmonitorering och dess fördelar men att 

det trots detta finns en stor tveksamhet hos svensk anestesipersonal att använda tekniken. 

Resultatet av en nationell webbaserad enkätstudie av vederbörande visade att riskbedömning, 

förebyggande åtgärder och behandling av postoperativa kognitiva komplikationer ansågs 

mindre viktigt och underprioriterat jämfört med andra komplikationer till anestesi och kirurgi. 

En anledning till detta ansågs vara att anestesipersonalen inte hade tillräckliga kunskaper om 

kognitiva komplikationer efter anestesi och att denna kunskap behöver förmedlas tillsammans 

med ny forskning. 
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Den etiska koden för sjuksköterskor belyser ett ansvar för att användning av teknik och ny 

forskning i vårdarbetet sker i överensstämmelse med patientens säkerhet, värdighet och 

rättigheter (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). För att skapa balans mellan klinisk- och 

teknisk övervakning krävs omdöme och sunt förnuft. Tekniken får aldrig ersätta den kliniska 

övervakningen men kan med fördel komplettera den med syfte att främja patientsäkerheten 

och öka tryggheten i arbetet för anestesipersonalen. I slutändan är det människan som själv 

måste analysera, utvärdera och åtgärda all information (Lennmarken & Vegfors, 2011). 

En iakttagelse av resultatet till denna studie är att många faktorer i olika grad påverkade 

utvecklingen av postoperativ kognitiv svik, vilket tyder på en stor individualitet. I och med 

detta belyses vikten av en personcentrerad vård då varje patient har ett unikt 

omvårdnadsbehov utifrån olika förutsättningar. Orem och Taylor (2011) förtydligar i en 

reflektion till egenvårdsteorin att förståelsen för patientens kapacitet och begränsningar 

förstärks genom sjuksköterskans kunskap om den enskildes fysiologiska och psykologiska 

funktioner. I professionen ingår förutom krav på förståelse av omvårdnad i praktiken också att 

vården har anknytning till omvårdnadsvetenskap och att sjuksköterskan bidrar till forskning 

och utveckling. Vårt resultat visar att det finns en god grund för vidare kunskapsutveckling 

men avslöjar också många luckor, vilket förhoppningsvis uppmuntrar till vidare forskning på 

området. Effekten av anestesidjupsmätning mot postoperativ kognitiv svikt för särskilda 

riskgrupper behöver undersökas i störres studier, dessutom ser vi att det vore av värde att 

studier kombinerade flera interventioner, som t.ex. anestesidjup-, rSO2-monitorering med 

invasiva mätningar för temperatur, blodtryck etc. för att optimera den intraoperativa vården 

för dessa patienter. Kopplat till Orems teori kan de fynd som gjorts emellertid innebära att det 

finns förebyggande åtgärder som ökar patientens möjlighet att återhämta sig efter anestesi och 

operation och i mindre utsträckning behöver drabbas av egenvårdsbrist. Anestesi-

sjuksköterskans intraoperativa omvårdnad skulle då kunna bidra till ett ökat välbefinnande 

och mindre lidande för patienten. 

5.1.4 Klinisk betydelse 

Studien illustrerar teknologins betydelse för den anestesiologiska omvårdnadens utveckling 

och möjlighet till förbättring. För att sjukvården ska kunna uppfylla behovet av den ökade 

effektivisering som samhället kräver och samtidigt minska lidande för patienten tror vi att den 
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perioperativa vården behöver optimeras genom att bl.a. ta vara på den tekniska utvecklingen. 

Fynden i resultatet kan ses som ett steg i rätt riktning då ny kunskap blir mer lättillgänglig och 

kan uppmuntra till vidare forskning. Kunskapen som studien förmedlar bör i nuläget också 

användas för att ge anestesisjuksköterskor möjlighet att bli mer uppmärksam på kognitiva 

komplikationer vilket kan leda till en mer individanpassad vård. 

5.2 Metoddiskussion 

Författarna till denna studie valde systematisk litteraturöversikt som design. Rosén (2012) 

menar att syftet med en systematisk litteraturöversikt är att få en bild av forskningsläget och 

därmed ett underlag för att bedriva evidensbaserad vård. Vidare beskrivs att val av metod 

beror på vilken fråga som ska besvaras, vad som är möjligt respektive etiskt försvarbart. I 

enlighet med detta bedömdes denna design bäst kunna svara på vår forskningsfråga. 

Redan tidigt i processen upptäcktes att ämnet var svårfångat eftersom många olika 

definitioner och begrepp för postoperativ kognitiv svikt användes i litteraturen. Av denna 

anledning utfördes en bred sökning, med många sökord och kombinationer, för att säkerställa 

att relevanta studier inte utelämnades. Att sökningen utförts systematiskt och noggrant, i 

dubbla databaser och även manuellt, anser vi stärker studiens trovärdighet. Med en bred 

sökning menar Henricson (2012) att det är viktigt med ett flertal tydliga exklusionskriterier 

för att resultatet ska bli hanterbart och inte sväva ut från syftet. För att begränsa omfattningen 

på resultatet och dessutom bättre kunna jämföra studierna sinsemellan valde vi att exkludera 

studier på patienter som genomgår högspecialiserad kirurgi. Detta kan också uppfattas som en 

svaghet då det hade kunnat tillföra information och eventuellt föra ett annat ljus över 

resultatet. 

Vidare användes också begränsning till studier på engelska som publicerats från år 2005 och 

framåt. Tidsbegränsningen gjordes med hänsyn till den tekniska utvecklingen som hela tiden 

når framsteg samt uppfattningen att frågan tidigare studerats knapphändigt. Eftersom 

forskning på området ännu är relativt ny blev det svårt att begränsa frågeställningarna, vilket 

gjorde att resultatet i slutändan blev spretigt då det inkluderade många olika 

operationsingrepp, olika anestesiformer och populationer. Ytterligare begränsningar hade 

troligtvis inte lett till ett mer sammanhållet resultat utan hade kunnat ge en snävare och 
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eventuellt bristfällig bild av forskningsläget. Att döma av det resultat som framkommit anser 

vi att studiens syfte besvarats, vilket enligt Henricson (2012) tyder på ett väl avgränsat och 

konkret syfte samt bidrar till hög validitet. 

5.3 Slutsats 

Resultatet av denna studie tyder på att intraoperativ övervakning med monitorering av 

cerebral syremättnad och framförallt anestesidjup kan minska förekomsten av postoperativ 

kognitiv svikt. De motstridiga fynden huruvida övriga faktorer kan associeras med 

postoperativ kognitiv svikt anser vi belyser behovet av en välplanerad, patientcentrerad vård 

som tar hänsyn till individuella förutsättningar. Sammanslaget beskriver fynden i denna studie 

att anestesisjuksköterskans omhändertagande under den intraoperativa perioden har betydelse 

för det gemensamma målet att minska postoperativa kognitiva komplikationer. Hur stor denna 

inverkan är i förhållande till andra situationers inverkan (pre- och postoperativa 

förutsättningar såsom t.ex. ålder, smärtbehandling) går däremot inte att utläsa av vårt resultat. 

Därför är det i dagsläget svårt att beskriva denna betydelse mer specifikt då mer forskning 

krävs för att stärka associationerna och sätta dem i ett större sammanhang. 
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äldre patienter som 

genomgår större kirurgi 

Experimentell, 

randomiserad 

kontrollerad 

studie (RCT) 

Större kirurgi 

(>2 h) / 

generell 

anestesi/ 

>60 år 

Randomiserat/ 

n=921 

Själv-

rapportering, 

intra- & 

postoperativ 

data-

registrering, 

screeningbatteri 

Hög/ 

Stor, dubbel-blindad studie, 

adekvat randomiserings-metod, 

validerade mätningar, 

tillfredsställande lika grupper, 

ITT-analys med hänsyn till 

bortfall 



 

 

Tabell 5 (forts)– Översikt av inkluderade artiklars metod 

Författare/ 

år (pub) 

Land Syfte Studiedesign Population: 

Kirurgi/ 

anestesiform/ 

åldersgrupp 

Urval: 

metod/antal 

Datainsamling Kvalitet/motivering 

Faulk et 

al./2010 

USA Att undersöka om längre 

tid under djup generell 

anestesi, som mäts med 

BIS-monitorering, har 

samband med högre 

incidens av EA (akut 

agitation) på den 

postoperativa enheten 

och högre uppkomst av 

NPOBC (negativa 

beteendeförändringar 

efter operation) hos barn 

efter hemgång 

Icke-

experimentell, 

prospektiv 

observations-

studie (kohort) 

Tand-

operationer/ 

generell 

anestesi/ 

Barn (1-12 år) 

Konsekutivt?/ 

n=370 

Intraoperativ 

data-

registrering, 

observation med 

screeningtest, 

telefon-

uppföljning 

Medel/ 

Oklart urvalsförfarande (metod & 

period för rekrytering?), stor 

homogen studiegrupp, tydliga 

definitioner och utförligt 

studieprotokoll 

Många olika observatörer av 

utfallen – risk för bedömning 

bias? 

Hirsch et 

al./2015 

USA Att undersöka om 

intraoperativ hypotension 

och/eller fluktuationer i 

blodtrycket påverkar 

förekomsten av POD hos 

äldre patienter som 

genomgår större icke- 

kardiell kirurgi 

Icke-

experimentell 

prospektiv 

observations-

studie (kohort) 

Större icke-

kardiell 

kirurgi/ bland- 

anestesi/  

 

>65 år 

Konsekutivt/ 

n=540 

Intervjuer med 

screeningtest, 

intraoperativ 

data- 

registrering 

Medel/ 

Stor studiegrupp, blindade 

behandlare, inget bortfall 

redovisas, utförligt studieprotokoll 



 

 

Tabell 5 (forts)– Översikt av inkluderade artiklars metod 

Författare/ 

år (pub) 

Land Syfte Studiedesign Population: 

Kirurgi/ 

anestesiform/ 

åldersgrupp 

Urval: 

metod/antal 

Datainsamling Kvalitet/motivering 

Jildenstål et 

al./2012 

Sverige Att utvärdera betydelsen 

av anestesidjup för 

POCD efter större öron-, 

näsa- halskirurgi samt 

undersöka förändringar 

av inflammatoriska 

markörer hos patienter 

som genomgår större 

kirurgi  

Experimentell, 

randomiserad 

kontrollerad 

studie (RCT) 

Större öron-, 

näsa- 

halskirurgi/ 

generell 

anestesi/  

>40 år 

Randomiserat/ 

n=32 

Intraoperativ 

data-

registrering, 

observation, 

screeningbatteri 

Medel/ 

Blindad studie, inget bortfall, 

tydligt beskriven och genomförd 

metod 

Liten undersökningsgrupp 

Jildenstål et 

al./2011 

Sverige Att utvärdera hur AEP-

guidad anestesi påverkar 

behovet av anestesimedel 

och har inverkan på 

kognitiv nedsättning 

(POCD) efter mindre 

kirurgiska ingrepp utan 

avsevärd vävnadsskada 

Experimentell, 

randomiserad 

kontrollerad 

studie (RCT) 

Ögonkirurgi/ 

generell 

anestesi/ 

Unga vuxna, 

medelålder & 

äldre (18-92 

år) 

Randomiserat/ 

n=451 

Intraoperativ 

data-

registrering, 

screeningtest, 

telefon-

uppföljning 

Medel/ 

Blindad studie med homogen 

studiegrupp, adekvat 

randomisering, i princip inget 

bortfall, stor hänsyn till 

förväxlingsfaktorer/ 

behandlingsbias 

Valida mätinstrument? (risk för att 

testen är för okänslig utan ett 

batteri) 

Liao et 

al./2011 

Taiwan Att utvärdera effekten av 

BIS och AAI-guidad 

anestesi jämfört med 

anestesi som styrs av 

klinisk övervakning 

Experimentell, 

randomiserad 

kontrollerad 

studie (RCT) 

Urologiska 

operationer/ 

generell 

anestesi 

Barn (3-12 år) 

Randomiserat/ 

n=160 

Intraoperativ 

data-

registrering, 

observation med 

screeningtest 

Hög/ 

Relativt stor, dubbel-blindad med 

adekvat randomisering, detaljerat 

studieprotokoll, stor hänsyn till 

förväxlingsfaktorer och lika 

behandling, väldefinierad metod  



 

 

Tabell 5 (forts)– Översikt av inkluderade artiklars metod 

Författare/ 

år (pub) 

Land Syfte Studiedesign Population: 

Kirurgi/ 

anestesiform/ 

åldersgrupp 

Urval: 

metod/antal 

Datainsamling Kvalitet/motivering 

Radtke et 

al./2013 

Tyskland Att undersöka om 

monitorering av 

anestesidjup har någon 

inverkan på frekvensen 

av postoperativt delirium 

Experimentell, 

randomiserad 

kontrollerad 

studie (RCT) 

Generell 

kirurgi/ 

generell 

anestesi/ 

>60 år 

Konsekutivt, 

randomiserat/ 

n=1277 

Intraoperativ 

dataregistrering, 

screeningbatteri 

Hög/ 

Mycket stor, blindad studie, 

adekvat metod för randomisering 

(strata), stort hänsynstagande till 

förväxlingsfaktorer och partiskhet 

vilket gör att risken för 

bedömningsbias är låg, lämplig 

analys (ITT) inkl. bortfall, 

utförligt protokoll med lika 

behandling mellan grupperna    

Salazar et 

al./2011 

Spanien Att undersöka om 

perioperativ 

kroppstemperatur har 

samband med 

utvecklingen av POCD 

efter icke-kardiell kirurgi 

Experimentell, 

randomiserad 

kontrollerad 

studie (RCT) 

Knäprotes-

operation/ 

spinal 

anestesi/ 

>65 år 

 

Randomiserat/ 

n=150 

Intraoperativ 

data-

registrering, 

screeningbatteri 

Medel/ 

Blindad studie med homogen 

studiegrupp, adekvat 

randomisering, hänsyn till 

förväxlingsfaktorer 

Trots god följsamhet till 

protokollet blev inte 

interventionen helt lyckad 

(måltemperatur upprätthölls inte 

konsekvent i beh.gruppen), man 

fick ändå ett positivt resultat och 

kompletterade analysen med en 

post hoc  

ITT och PP analys utförd med 

hänsyn till bortfall 



 

 

Tabell 5 (forts)– Översikt av inkluderade artiklars metod 

Författare/ 

år (pub) 

Land Syfte Studiedesign Population: 

Kirurgi/ 

anestesiform/ 

åldersgrupp 

Urval: 

metod/antal 

Datainsamling Kvalitet/motivering 

Salazar et 

al./2014 

Spanien Att undersöka om 

intraoperativa rSO2–

värden (bilateral regional 

hjärnsyremättnad) kan 

användas som indikation 

för att upptäcka olika 

typer av kognitiv 

nedsättning 

Icke-

experimentell 

prospektiv 

observations-

studie (kohort) 

Knäledsplastik

- operationer/ 

spinalanestesi/ 

 

>65 år 

Randomiserat/ 

n=125 

Intraoperativ 

data- 

registrering, 

observationer 

med 

screeningtest 

Medel/ 

Post-hoc analys av en tidigare 

studie, ej blindad, inget bortfall, 

studieprotokoll som är tydligt och 

givit grupperna lika behandling 

Sieber et 

al./2010 

USA Att undersöka om 

begränsning av 

intraoperativt 

sederingsdjup kan 

minska incidensen av 

POD hos 

höftfrakturpatienter som 

opereras under spinal 

anestesi 

Experimentell, 

randomiserad 

kontrollerad 

studie (RCT) 

Höftfraktur-

operationer/ 

spinalanestesi 

med sedering/ 

>65 år 

Randomiserat/ 

n=114 

Intraoperativ 

data-

registrering, 

screeningtest 

Hög/ 

Dubbel-blindad, relativt stor 

homogen studiegrupp, adekvat 

randomisering, hänsyn till 

förväxlingsfaktorer och lika 

behandling mellan grupperna, 

ITT-analys, inget bortfall 

Tognoni et 

al./2011 

Italien Att undersöka potentiella 

risk-faktorer för akut 

konfusion hos äldre 

patienter som genomgår 

urologisk kirurgi 

 

Icke-

experimentell, 

prospektiv 

observations-

studie (kohort) 

Urologisk 

kirurgi/ 

generell och 

spinal 

anestesi/ 

 >65 år 

Konsekutivt/ 

n=90 

Själv-

rapportering 

(patient eller 

vårdare), 

intraoperativ 

data-

registrering, 

observation, 

screeningbatteri  

Medel/ 

Risk för bedömningsbias då det 

finns brister i beskrivningen av 

utfallsmätning, analys och övrigt 

förfarande 



 

 

Tabell 5 (forts)– Översikt av inkluderade artiklars metod 

Författare/ 

år (pub) 

Land Syfte Studiedesign Population: 

Kirurgi/ 

anestesiform/ 

åldersgrupp 

Urval: 

metod/antal 

Datainsamling Kvalitet/motivering 

Xará et 

al./2013 

Portugal Att undersöka frekvens, 

faktorer för uppkomst 

och konsekvenser av 

otillräckligt uppvaknande 

från anestesi, på den 

postoperativa enheten 

efter elektiv kirurgi  

Icke-

experimentell 

prospektiv 

observations-

studie (kohort) 

All kirurgi/ 

generell 

anestesi 

Vuxna (>18 

år) 

Konsekutivt/ 

n=266 

Intervjuer med 

screeningtest, 

intraoperativ 

dataregistrering 

Medel/ 

Blindade behandlare, inget bortfall 

efter påbörjad datainsamling, 

studieprotokoll som givit relativt 

likvärdig behandling intra- & 

postoperativt 

 

 

  



 

 

Bilaga 4 

Tabell 6 – Översikt av inkluderade artiklars resultat 

Författare/

År (pub) 

Huvudresultat Relevant sekundärt utfall 

1: Intraoperativa faktorer 

Relevant sekundärt utfall 

2: Intraoperativa metoder 

An et 

al./2011 

Incidensen av POCD förekom avsevärt mindre i gruppen som fick djupare anestesi. 

Tidig postoperativ kognitiv dysfunktion förekom hos 27,5% i gruppen med lättare 

anestesi (BIS: 55-65) jämfört med 10% (BIS: 30-49) i gruppen med djupare anestesi. 

Multivariat analys avslöjade inga samband med ålder, utbildningsnivå, kön, postoperativ 

smärta, tidigare hypertension eller övervikt. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

administrering av vasoaktiva droger i de båda grupperna. 

Djupare total intravenös 

anestesi minskade 

förekomsten av tidig POCD 

i den tidiga postoperativa 

perioden 

- 

Ballard et 

al./2012 

Studien genomfördes i två delar; en longitudinell kohort studie och en mindre RCT. 

Resultatet av kohortstudien visade att 76 % av patienterna som genomgick kirurgi 

utvecklade mild POCD med 50 % i en kontrollgrupp som inte genomgick kirurgi. Vidare 

identifierades måttlig POCD hos 34 % resp. 18 %, och svår POCD hos 11,2 % resp. 3,8 

%. I RCT-studien fann man att förekomsten av mild och måttlig POCD både 1, 12 och 

52 veckor efter operationen var betydligt lägre i behandlingsgruppen. Svår POCD var 

numeriskt men inte signifikant lägre i behandlingsgruppen efter 1, 12 och 52 veckor 

post.op. Både tiden för vilket anestesidjupet var utanför och innanför referensvärdet och 

förhållandet mellan dessa, var signifikant bättre i behandlingsgruppen då patienter som 

enbart bedömdes utifrån kliniska tecken oftare hade BIS-värden <40. Tiden utanför 

referensvärdet var associerat med MMSE-värden 1, 12 och 52 v post.op. Man såg ett 

tydligt signifikant samband mellan intra-operativt rSO2 <50 % och POCD vid 1 och 52 

veckor post.op. Ingen skillnad sågs efter 12 v. Slutligen sågs ett samband mellan 

operationstiden, tid utanför rSO2-referensvärdet med nivån av S100B i blodet 

(biomarkör av hjärnskada). 

Patienter som enbart 

bedömdes utifrån kliniska 

tecken oftare hade BIS-

värden <40 

Monitorering av anestesidjup 

och cerebral syremättnad gav 

en betydande minskning av 

lindrig och måttlig POCD 



 

 

Tabell 6 (forts) – Översikt av inkluderade artiklars resultat 

Författare/

År (pub) 

Huvudresultat Relevant sekundärt utfall 

1: Intraoperativa faktorer 

Relevant sekundärt utfall 

2: Intraoperativa metoder 

Behrends et 

al./2013 

29 % av patienterna utvecklade POD den första postoperativa dagen. Patienter med POD 

hade i större utsträckning mottagit blodtransfusioner (40.3 % vs 25.8 %) än de utan. 

Individuella faktorer som påverkade utvecklandet av POD identifierades som kvinnligt 

kön, äldre, anamnes på neurologisk sjukdom, alkoholmissbruk, hög smärta innan 

operation, riskpatienter för kirurgi och en högre incidens av preoperativ anemi. 

Intraoperativ transfusion av >1000 ml erytrocyter var den största enskilda faktorn för 

POD post.op dag 1. 

Intraoperativ blodtransfusion 

identifierades som en den 

enskilt största faktorn för 

tidig POD 

 

Casati et 

al./2005 

Cerebral desaturation uppkom hos nästan 20 % av patienterna i studien; de som 

monitorerades med hänsyn till rSO2 för att korrigera anestesin under operationen hade 

en minskad exponering för hypoxi i hjärnan. Cerebral desaturation drabbade 20 % av 

patienterna i behandlingsgruppen och 23 % i kontrollgruppen, utan signifikant skillnad i 

frekvens, sågs en signifikant skillnad vid jämförelse av endast de patienter som 

desaturerade (<75 % från utgångsvärde eller absolut rSO2 <50 %). Av dessa patienter 

uppvisade 66 % i kontrollgruppen mot 0 % i behandlingsgruppen en nedgång i kognitiva 

funktioner en vecka efter operationen. Bland de patienter som utvecklade intraoperativ 

desaturation hade rSO2-monitorering en signifikant association med mindre kognitiv 

nedgång och kortare sjukhusvistelse efter operationen. 

Längre tid med cerebral 

desaturation associerades 

med ökad risk för kognitiv 

funktionsnedsättning 

Monitorering av rSO2 

minskade postoperativ 

kognitiv funktionsnedgång 

Casati et 

al./2007 

En nedgång i kognitiv funktion observerades hos 12 patienter (20.3%).  Förekomsten av 

intraoperativ cerebral desaturation visade på en ökad trolighet att utveckla postoperativ 

nedgång av kognitiv funktion som uppmätts på 7:e dagen efter operationen, dock var inte 

skillnaden tillräcklig stor för att vara statistiskt signifikant. 40 % av patienter med 

desaturation och 13.6 % av patienter utan desaturation utvecklade POCD. Cerebral 

desaturation definierades som en relativ minskning i syremättnaden <75 % från 

utgångsvärdet.En episod av desaturation <50% (av utgångsvärdet) på mer än 10 minuter 

under operationen associerades dock starkt med en förlängd vårdtid.  

Intraoperativ cerebral 

desaturation var troligt att 

associeras med ökad risk för 

postoperativ kognitiv 

nedgång 

- 



 

 

Tabell 6 (forts)– Översikt av inkluderade artiklars resultat 

Författare/

År (pub) 

Huvudresultat Relevant sekundärt utfall 

1: Intraoperativa faktorer 

Relevant sekundärt utfall 

2: Intraoperativa metoder 

Chan et 

al./2013 

Resultatet visade att för äldre patienter som genomgick större kirurgi så minskade 

anestesimedelsadministrationen då BIS upprätthölls mellan 40 och 60 under kirurgin. 

BIS-guidad anestesi minskade också risken för postoperativt delirium under initial 

sjukhusvistelse med 35 % och POCD vid 3 månader postoperativt med 31 %. BIS-

användning gav en riskreduktion på 8.6 %, baserat på att 15.6% av behandlingsgruppen 

och 24.1% av kontrollgruppen drabbades av POD. De fann också signifikanta skillnader 

i BIS-medelvärde mellan kontroll och behandlingsgrupp (53,2 resp. 38,6) och antal 

tillfällen med BIS <40 var mindre i gruppen som övervakades med BIS. Andra 

riskfaktorer var stora doser anestetika och hög ålder. Monitoreringen minskade också 

återhämtningstiden för patienterna på uppvakningsenheten. 

Lägre BIS-medelvärde samt 

längre tid under djup 

anestesi identifierades som 

riskfaktorer för POD och 

POCD 

BIS-guidad anestesi 

resulterade i mindre frekvens 

av POD och POCD 

Faulk et 

al./2010 

Incidensen av EA i hela studiepopulationen var 27 %. Man såg ingen signifikant 

association mellan ”tid under djup anestesi” och incidensen av EA och NPOBC, inte 

heller med hänsyn till barnets ålder, kön, preoperativ ångest (bara numeriska skillnader). 

Däremot identifierades en signifikant högre incidens av EA hos patienter vars anestesi 

underhölls med Desfluran, jämfört med Isofluran samt att de patienter som drabbades av 

EA i högre utsträckning krävde extra personal till den postoperativa enheten. 

Inget signifikant samband 

sågs mellan tiden under djup 

anestesi och incidensen av 

EA och/eller NPOBC 

- 

Hirsch et 

al./2015 

Totalt 33% av patienterna i studien uppvisade delirium första postoperativa dagen, 31% 

utvecklade delirium post.op. dag 2. Bland de patienter som uppvisade delirium den första 

postoperativa dagen fortsatte 64 % att uppvisa delirium även nästa dag. Det fanns inga 

signifikanta skillnader i förekomsten av POD mellan patienter med och utan ett MAP 

(medelartärtryck) sjuknandes under 50 mmHg och under den tid som MAP var över 50 

mmHg. Hypotension under operation var inte associerad med ökad förekomst av 

delirium. Hos de patienter som utvecklade delirium fann man istället att det var 

fluktuationer i blodtrycket under operationen som utgjorde en signifikant skillnad. Vid 

jämförelse mellan grupperna upptäcktes större intraoperativa fluktuationer av SBP och 

MAP i gruppen som utvecklade POD den första och andra dagen postoperativt, vilket 

associerades med en högre risk för POD (oddskvot 1,018 respektive 1,038). 

Det fanns inget samband 

mellan hypotension under 

operation och incidensen av 

delirium. Patienter som 

utvecklade delirium hade 

däremot signifikant större 

fluktuationer i blodtrycket. 

- 



 

 

Tabell 6 (forts) – Översikt av inkluderade artiklars resultat 

Författare/

År (pub) 

Huvudresultat Relevant sekundärt utfall 

1: Intraoperativa faktorer 

Relevant sekundärt utfall 

2: Intraoperativa metoder 

Jildenstål et 

al./2011 

Doserna av anestesimedel var signifikant lägre i behandlingsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen, både vad gäller Propofol vid induktion och end-tidal koncentration av 

Desfluran för underhåll. Kontrollgruppen hade signifikant lägre AAI-värden (12 jämfört 

med 18), lägre sytoliskt blodtryck under operationen och krävde också oftare mer vätska 

och vasopressorer jämfört med behandlingsgruppen. Vad gäller POCD var incidensen 

signifikant högre i kontrollgruppen den första postoperativa dagen (16 [MMT<25] vs. 2) 

jämfört med behandlingsgruppen. Ingen skillnad mellan grupperna fanns vid 1 v och 1 

månad postoperativt.     

Mindre anestesidjup 

förknippades med mindre 

risk för POCD, stabilare 

blodtryck och mindre krav 

på i.v. vätska och vasoaktiva 

droger intraoperativt 

AEP-guidad anestesi 

resulterade i lägre risk för 

tidig POCD 

Jildenstål et 

al./2012 

AEP-guidad anestesi tillät att minska anestesidjup (AAI 18 vs 12) och doser av 

anestesiläkemedel vilket associerades med en minskad risk för POCD inom de första 24 

timmarna efter större öron-, näsa- halskirurgi. Incidensen av POCD var högre i 

kontrollgruppen (40%) än i behandlingsgruppen (6%). Man fann ingen skillnad i POCD 

mellan grupperna vid uppföljningen vid 1 månad postoperativt. Förutom skillnader i 

anestesidjup så fann man att kontrollgruppen generellt hade lägre blodtryck samt krävde 

större mängder i.v. vätska och vasoaktiva droger. Resultatet visade också att anestesidjup 

inte hade någon effekt på inflammatoriska markörer i denna studie. 

Mindre anestesidjup 

förknippades med mindre 

risk för POCD, stabilare 

blodtryck och mindre krav 

på i.v. vätska och vasoaktiva 

droger intraoperativt 

AEP-guidad anestesi 

minskade frekvensen av tidig 

POCD 

Liao et 

al./2011 

I studien jämfördes tre homogena grupper. Två behandlings-grupper varav en 

övervakades med BIS och en med AAI. En tredje grupp hade klinisk övervakning och 

fick utgöra kontrollgrupp. Resultatet visade att patienter i de två grupperna som 

övervakade anestesidjup hade snabbare återkomst av spontana rörelser efter anestesin 

och tiden på den postoperativa enheten var signifikant kortare. Man såg inte någon 

signifikant skillnad mellan samtliga tre grupper vad gäller postoperativt delirium, 

postoperativt illamående och kräkningar samt skattning av föräldrarnas belåtenhet. 

- Ingen signifikant effekt sågs 

av BIS- & AAI-monitorering 

på uppkomsten av POCD 

hos barn  



 

 

Tabell 6 (forts) – Översikt av inkluderade artiklars resultat 

Författare/

År (pub) 

Huvudresultat Relevant sekundärt utfall 

1: Intraoperativa faktorer 

Relevant sekundärt utfall 

2: Intraoperativa metoder 

Radtke et 

al./2013 

Totalt 18,8 % av populationen utvecklade POD, 16,7 % i behandlingsgruppen resp. 21,4 

% i kontrollgruppen. Man såg ett samband mellan POD och låga BIS-värden (<20) och 

operationstidens längd. Delirium associerades med en förlängd vårdtid, högre incidens 

av POCD 7 dagar och 3 månader postoperativt samt en ökad dödlighet. Det fanns en 

tendens till ökad POCD på 7:e dagen postoperativt i kontrollgruppen, men detta var inte 

signifikant. Det fanns inget samband mellan BIS-monitorering och POCD på den 19:e 

postoperativa dagen.  

Patienter som enbart 

bedömdes utifrån kliniska 

tecken hade oftare BIS-

värden <20 

BIS-guidad anestesi jämfört 

med standardövervakning 

minskade frekvensen av 

POD hos äldre patienter 

Salazar et 

al./2011 

Vid dag 4 postoperativt upptäcktes POCD hos 2 patienter i kontrollgruppen (3.2%) och 

hos 12 patienter i den aktivt värmda gruppen (19.4%), denna skillnad var statistiskt 

signifikant. Vid 3 månader upptäcktes dock ingen signifikant skillnad. Vidare såg man 

att kroppstemperaturen var som lägst innan induktion och att temperaturen i samtliga fall 

upprätthölls över denna grad i upp till 3 h efter operationen. En post hoc analys 

identifierade temperatur >36 grader som oberoende riskfaktor för POCD vid både dag 4 

och 3 månader postoperativt. Inga samband såg mellan psykologisk stress, ålder, CRP, 

intraoperativ respiratoriska eller hemodynamiska variabler, intellekt eller 

utbildningsnivå, blodförlust eller Hb-värde vid utskrivning och utvecklingen av POCD.  

Kroppstemperatur på >36 

grader intraoperativt 

identifierades som en risk 

faktor för att utveckla POCD 

Aktiv uppvärmning under 

operationen hade samband 

med högre incidens av tidig 

POCD 
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Salazar et 

al./2014 

Studien använde olika skattningsskalor för att specifikt undersöka den kognitiva 

funktionen i höger resp. vänster hjärnhalva. Utgångs-värdet för rSO2 i medeltal var 

samma mellan båda hjärnhalvorna (65 % vs. 65 %), värdena sjönk sedan bilateralt under 

operationen i hela studiegruppen. Största nedgången i saturationsvärde var då man 

släppte blodtomheten och återfick cirkulation i extremiteten.  Medelvärdet av de absoluta 

rSO2-värdena i höger resp. vänster hjärnhalva hade inte återgått till utgångsvärdet tre 

timmar postoperativt. Patienter som hade låga absoluta utgångsvärden uppnådde oftare 

lägre rSO2-värden under operationen. Tre månader efter operationen hade 40 % av 

patienterna tecken på kognitiv funktionsnedsättning. Patienter som särskilt utvecklade 

minnessvikt visade högre frekvens av asymmetri i rSO2 mellan hjärnhalvorna, en 

signifikant lägre höger-vänster kvot mellan rSO2-medelvärden samt större skillnad i 

medelvärden mellan hjärnhalvorna. Utav patienterna som fick minnessvikt hade också 

fler en reduktion av rSO2 >25 % i höger hjärnhalva. Vidare visade studien att patienter 

som hade övrig kognitiv funktionsnedsättning hade anmärkningsvärda svängningar i 

rSO2 värden. Likaså hos en patient med kombinerade symtom- låga kognitiva poäng, 

minnesdefekt, subjektiv nedgång, uppmättes mycket asymmetriska höger-vänster rSO2-

värden under hela operationen. För övrigt fann man signifikanta skillnader i blodförlust 

och blodtransfusion mellan grupperna, patienter utan kognitiv nedsättning hade haft 

större förluster och transfunderats större mängder blod. 

Asymmetriska rSO2 -värden 

mellan höger och vänster 

hjärnhalva intraoperativt var 

en riskfaktor för 

utvecklandet av POCD. I 

denna studie påvisades 

också att patienter som 

utvecklade POCD hade 

förlorat mindre blod och 

mottagit färre 

blodtransfusioner än de som 

inte utvecklade POCD 

- 
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Sieber et 

al./2010 

Förekomsten och durationen av delirium var signifikant större i den djupt sederade 

gruppen jämfört med den lätt sederade gruppen. Med början den 2:a postoperativa 

dagen drabbades 40 % av de djupt sederade patienterna jämfört med 19 % av de lätt 

sederade patienterna av minst en episod av delirium. Identifierade faktorer som 

inverkade på POD (både incidens och duration) var sedationsdjup, preoperativ 

demens, antal transfunderande erytrocyt-enheter och antagning till 

intensivvårdsavdelning. Inga samband sågs vad gäller intraoperativ hypotension (trots 

större doser Propofol i den djupt sederade gruppen), ålder, utbildningsnivå, 

operationstid, intraoperativ Propofoldos, tid med hypotension, användning av 

bencement och POD. Vidare visade resultatet att antalet dagar med delirium under 

sjukhusvistelsen var signifikant fler i den djupt sederande gruppen och att incidensen 

av POD var högre för patienter både med och utan preoperativ kognitiv nedsättning i 

den djupt sederade gruppen jämfört med den lätt sederade gruppen.  

Djup sedering identifierades 

som riskfaktor för POD och 

påverkade både incidens och 

varaktighet. Även större 

antal transfunderade 

blodenheter intraoperativt 

påvisades öka risken.  

- 

Tognoni et 

al./2011 

Totalt 8.8% av patienterna utvecklade POD. Tillståndet satte in den första 

postoperativa dagen och varade 3 +- 0.8 dagar. Inga statistiskt signifikanta skillnader 

sågs mellan samsjuklighet, läkemedelsanvändning (prehospitalt), preoperativa 

biokemiska och hematologiska värden, öppen vs. endoskopisk kirurgi eller typ av 

anestesi och utvecklingen av POD. Riskfaktorer som identifierades som signifikanta 

var hög ålder, tidigare erfaret delirium, preoperativ kognitiv nedsättning och 

intraoperativ hypotension (definierat som ett systoliskt blodtryck <90 mmHg). Utav 8 

patienter som utvecklade POD hade 5 (62.5 %) haft hypotension under operationen, 

motsvarande siffra för patienter som inte drabbades av POD var 20 av 82 (24.4 %). 

Hypotension identifierades 

som risk faktor för POD 

- 
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Xará et 

al./2013 

Totalt 15 % av patienterna i studien uppvisade tecken på otillräckligt uppvaknande 

efter anestesi. 8,6 % av patienterna hade hypoaktiva symtom medan 6,4 % hade akut 

delirium i samband med uppvaknandet. Delirium-patienterna hade haft en längre tid av 

preoperativ fasta, 17 h, jämfört med 14 h med dem utan delirium, och genomgick i 

större utsträckning högriskoperationer. Ett signifikant samband sågs mellan högre 

smärta vid ankomst till post.op avdelningen och akut delirium (77% vs. 38% hade 

VAS-poäng >3). Inget samband sågs med hänsyn till ålder och operationslängd. 

Hypoaktiva symtom (slöhet, sänkt motorik och uppmärksamhetförmåga) associerades 

med längre operationstid, oftare hög-risk kirurgi, större mängder av tillförd kristalloid 

vätska under operation (median 2000 vs 1000 ml) och en lägre kroppstemperatur vid 

ankomst till post.op avdeningen (median 35.0 ºC vs. 35.5 ºC). Patienter med 

hypoaktiva symtom hade högre frekvens av kvarvarande neuromuskulär blockad, 

postoperativt delirium, respiratoriska komplikationer och längre vistelse på post.op 

enheten och sjukhuset. 

Hög smärta vid ankomst till 

post.op avdelningen 

associerades med akut 

delirium i samband med 

uppvaknandet, vilket i sin 

tur ökade risken för POD. 

Större mängder tillförd 

kristalloid vätska 

intraoperativt & låg 

kroppstemperatur vid 

ankomst till post.op. 

associerades med högre 

frekvens av hypoaktiva 

symtom, som i sin tur ökade 

risken för utveckling av 

POD.   

- 

 


