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Awareness har ingen bra svensk översättning. Det man avser är en oavsiktlig vakenhet, eller 
varseblivning, som inträffar under påtänkt generell narkos. Det kan låta enkelt att definiera 
begreppet awareness utifrån denna beskrivning, men det blir mera komplicerat när man också 
tar hänsyn till minnet av händelsen. Det har visat sig att patienter som definitivt har varit 
vakna under narkosen inte alltid kommer ihåg detta efteråt, samt dessutom att minnen kan 
definieras olika. Man skiljer mellan medvetna (explicita) minnen och omedvetna (implicita) 
minnen. De implicita minnena är kanske omöjliga att undvika men har inte kunnat visas 
orsaka någon signifikant skada. Implicita minnen kommer inte att diskuteras mera i den här 
skriften. 
 Den definition av awareness som används konsekvent i den här avhandlingen är: Explicit 
minne av händelse som inträffat under generell narkos. 
 Denna komplikation till narkos har varit känd länge. Faktum är att den allra första 
narkosen, som genomfördes för över 150 år sedan, också innebar att det första fallet av 
awareness tillkom. Under många år brottades sedan företeelsen narkos med påtagliga 
problem, som dödsfall och kroppslig skada. Troligen kände våra tidigare kollegor väl till att 
en del patienter var brisfälligt sövda, men detta kom i skymundan av de mera handfasta 
svårigheterna. Det var först 1960 som den första vetenskapliga rapporten om förekomsten av 
awareness publicerades. Den visade att en till två per hundra patienter var drabbade. Sedan 
dess har ytterligare undersökningar visat fortsatt, men sjunkande, förekomst av awareness. 
Nuvarande allmän risk är i storleksordningen 0,2 %. Vissa ingrepp och patientgrupper tycks 
löpa större risk att drabbas. Öppen hjärtkirurgi, kejsarsnitt i narkos samt kirurgi vid stora 
olyckor visar högre förekomst av awareness, liksom patientgruppen barn. 
 Eftersom det inte finns någon objektiv metod att påvisa awareness, måste patienterna 
intervjuas efter narkosen om man vill undersöka förekomsten. Att förlita sig på spontana 
berättelser har visat sig vara otillräckligt. När och hur intervjuerna utförs är viktigt. Frågorna 
får inte vara ledande och tidpunkten för intervjun kan påverka resultatet. Det fanns 
indikationer på att minnet av awareness kan vara fördröjt efter narkosen., och både lugnande 
mediciner före operationen samt narkosmedel kan påverka minnet av awareness. Utöver detta 
kan läkemedel som gör patienterna muskelslappa påverka upplevelsen. De vanligaste 
känselintrycken är att man hör eller känner något. Många upplever också någon form av 
obehag under sin awareness episod. En del patienter tycker att awareness episoden är det 
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värsta de varit med om, och lidandet kan innefatta smärta, förlamningskänsla, hjälplöshet och 
panik. Upplevelsen av awareness är dock väldigt olika, och långt ifrån alla patienter lider. 
 Det har framkommit att en del av patienterna som upplevt awareness löper risk att få 
kvarstående psykiska symptom. Tillståndet post-traumatiskt stress syndrom har definierats, 
först för att beskriva besvär efter andra händelser i livet, men har senare också påvisats efter 
awareness. Trots att risken att drabbas av awareness är relativt liten, blir det totala antalet 
patienter som upplever och minns något från sin narkos ansenligt, på grund av att antalet 
narkoser är jättelikt. Om man till detta felbedömer risken för kvarstående symptom efter 
händelsen, kan slutsatserna bli dramatiskt obehagliga. För att utreda hur stor den sanna risken 
för lidande är, måste man undersöka en grupp patienter som upplevt awareness utan att denna 
grupp värvats på ett snedfördelat sätt, vilket visat sig vara svårt. Tillsammans utgör problemen 
med fortsatt förekomst av awareness och dess eventuella upphov till kvarstående lidande en 
problemställning som behövde utredas mera. Att kunna klargöra dessa problem ytterligare 
skulle kunna vara till daglig nytta för både patienter och narkos personal.  
 En annan synpunkt är vilken nytta man kan ha av den övervakningsapparatur som 
används vid narkoser, när det gäller att förebygga awareness. Några av dessa apparater har 
även andra funktioner och är standardutrustning. Andra är designade för att mäta narkosdjup, 
och ett eventuellt införande av dessa som rutin kräver att nyttan av dem visats i något 
avseende. Huruvida awareness kan undvikas med hjälp av narkosdjupsmonitorer är 
fortfarande omtvistat, men det finns studier som talar för att det är så. För att ta ställning till 
om det är ekonomiskt motiverat att införa mera monitorering, behöver vi också bättre kunskap 
om risken för lidande både under och efter awareness. Utöver ekonomin finns en etisk 
komponent i denna fråga. 
 Drömmar under generell narkos är mycket vanligare än awareness. Här talar vi om en 
förekomst i storleksordningen 10 %. En del tidigare studier har visat att drömmar eventuellt 
beror på för ytlig narkos, precis som awareness, medan andra undersökningar betvivlar detta 
samband. En del patienter upplever drömmarna som obehagliga, men generellt tycks 
betydelsen av drömmar under narkos vara mycket begränsad för de allra flesta. En viktig 
frågeställning i denna avhandling var om drömmar under narkos kan antas vara förknippade 
med awareness och ytlig narkos, eller om de generellt skall ses som en egen entitet. En sådan 
kunskap påverkar i hög grad hur vi skall förhålla oss till det vanliga fyndet drömmar under 
narkos i den kliniska vardagen. Detta eftersom både patienter och personal anser awareness 
som mycket mera besvärande än drömmar, vilket även gäller det missnöje som skapas.  
 
I den här avhandlingen har jag funnit följande: 
 

• Förekomsten av awareness är cirka 0,2 % när muskelavslappnande läkemedel används 
men förekommer också utan sådana läkemedel, dock mera sällan. Detta gäller 
standard narkoser hos vuxna patienter med normal risk för awareness. Hälften av 
fallen kan ha fördröjd hågkomst av sin awareness, minst upp till några veckor. 

• Genom att använda fortlöpande insamling av patienter i en studie om konsekvenser av 
awareness fann vi färre och mindre allvarliga sena psykiska symptom än tidigare 
tillbakablickande undersökningar funnit, trots att vi fann minst likvärdigt lidande 
under själva awareness episoden. Förekomsterna i vår studie var; upplevelse av smärta 
46 %, omedelbart psykiskt obehag 65 %, något kvarstående psykiskt symptom 33 % 
och post-traumatiskt stress syndrom mindre än 10 %. 

• Ett minne av en dröm under narkos är inte ett förebud om sent hågkommen awareness. 
Detta talar mot att rutinmässigt följa upp patienter med endast minnen av drömmar. 



• Minnen av drömmar efter narkos är generellt inte besläktade med ytlig narkos, 
definierat som höga värden på en monitor som avläser narkosdjup, och skall inte 
klassas som nästan awareness. 
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