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Sammanfattning: Generell anestesi kan ges som inhalationsanestesi  

   eller total intravenös anestesi (TIVA). En förutsägbar anestesi  

   med snabbt uppvaknande och bibehållen vakenhet är en högt  

   önskvärd egenskap oavsett anestesiform. Det råder en klinisk och  

   vetenskaplig diskussion om vilken anestesiform som ger snabbast  

   tidig postoperativ återhämtning. Syftet med studien var att jämföra    

   patienters tidiga postoperativa återhämtning efter inhalationsanestesi 

   respektive efter total intravenös anestesi (TIVA). Metoden var en    

   litteraturstudie baserad på 15 vetenskapliga artiklar. Dessa  

   analyserades utifrån frågeställningen: Vilken anestesiform som ger  

   den snabbaste tidiga postoperativa återhämtningen. Det framkom en    

   indelning av resultatet i tre kategorier: snabbare tidig postoperativ  

   återhämtning efter inhalationsanestesi, lika lång tid till återhämtning   

   efter inhalationsanestesi som efter TIVA samt snabbare tidig  

   postoperativ återhämtning efter TIVA. Resultatet visade att  

   inhalationsanestesi gav snabbast tidig postoperativ återhämtning.  

   Anestesisjuksköterskans handhavande, planering och erfarenhet   

   påverkar patientens uppvaknande. Därför skulle vidare forskning  

   istället jämföra dessa båda anestesiformer på ett annat sätt. Tiden     

   kunde istället mätas från det att anestesisjuksköterskan extuberat  

   patienten och till patienten verkar adekvat orienterad för att erhålla  

   ett mer jämförbart resultat.  
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Abstract:             General anesthesia includes both inhalations anesthesia  

                             and total intravenous anesthesia (TIVA). After any anesthetic  

                             technique a desirable characteristics is a predictably rapid  

                             emergence and sustained alertness. There is a clinical  

                             and scientific debate about which anesthetic technique who  

                             gives the most rapid emergence in the early postoperative  

                             recovery. The aim of this study was to compare patients early post-  

                             operative recovery after inhalations anesthesia and after total  

                             intravenous anesthesia (TIVA). The methods are based on 15 research         

                             articles. They where analysized from the questionnaire: Which  

                             anesthetic technique gives the most rapid emergence in the early 

                             postoperative recovery. The results were divided in three different  

                             groups: the most rapid emergence in the early postoperative recovery   

                             after inhalations anesthesia, equal rapid emergence after inhalations- 

                             anesthesia and TIVA and the most rapid emergence in the early 

                             postoperative recovery after TIVA. The results showed that  

                             inhalations anesthesia gave the most rapid emergence in the early  

                             postoperative recovery. The nurse anesthetist handling, planning and  

                             experience affect the patients awakening. Therefore further research  

                             instead could compare these anesthetic techniques in another way. 

                             The time after the nurse anesthetist has extubate the patient 

                             until the patient is adequate orientated, could be measured to 

                             find a more comparable result.  

                               

                               

    

              

 



 
 

Innehåll 

Inledning                                                                           1                                                                            

Bakgrund                                                                          1                                                                        

Syfte                                                                                  6 

Metod                                                                                6                                                                              

Datainsamling                                                                              7 

Databearbetning                                                                          8 

Resultat                                                                             8 

Diskussion                                                                       13 

Metoddiskussion                                                                        13 

Resultatdiskussion                                                                     14 

Konklusion                                                                      19 

Implikation                                                                     19 

Referenser 

Bilagor  

Bilaga I:1-2 Tabell 6. Sökhistorik 

Bilaga II:1-6 Tabell 7. Artikelöversikt 



1 
 

Inledning 

”Primum est non nocere” (Zetterström, 2008 s. 341) är Hippokrates läkarregel och 

betyder: viktigast är att inte skada. Detta ska ligga till grund för vilken anestesiform 

som är adekvat. Målsättningen för vald anestesiform ska ses ur ett patient-, operatörs-, 

anestesipersonals-, vårdgivares- och samhällsperspektiv. Patientperspektivet innefattar 

säkerhet, smärtfrihet, medvetslöshet, avsaknad av awareness, god omvårdnad och kort 

återhämtningsperiod. Ur operatörens perspektiv ska operationsområdet vara åtkomligt. 

Vidare ska det ur anestesipersonalens perspektiv innehålla en säkerhet och enkelhet i 

arbetet och ur vårdgivarens och samhällsperspektivet en god vårdkvalitet och hög 

kostnadseffektivitet. Situationsbunden bedömning måste alltid ligga till grund för val 

av anestesiform. I denna bedömning ingår patientens anamnes, överkänslighet, 

pågående medicinering, operationens krav så som tidsaspekt, förväntade 

komplikationer och patientens egna önskemål. I lagen om yrkesverksamhet på hälso- 

och sjukvårdens område (SFS 1998:531) ska hälso- och sjukvårdens personal arbeta 

utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Med hänsyn till detta ska patienten erhålla 

sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård och så långt det är möjligt ska vården 

utformas och genomföras i samförstånd med patienten. Enligt Zetterström (2008) ska 

valet av anestesiform grundas av anestesimedlens effekter och biverkningar samt 

riskfaktorer hos olika patientkategorier.  

Det pågår sedan länge en debatt om vilken anestesiform som är bäst; 

inhalationsanestesi eller total intravenös anestesi (TIVA). Den främsta anledningen till 

denna debatt är upplevda skillnader i kvalitet och återhämtning, förekomsten av 

biverkningar som illamående och kräkningar samt kostnader (Smith, 2003). Den 

kirurgiska utveckling som varit de senaste tio åren har medfört nyare och bättre 

anestesiläkemedel med snabb effekt och kortare duration vilket resulterat i snabb 

postoperativ återhämtning med förutsättning att förkorta sjukhusvistelsen (Gupta, et 

al., 2004). En förutsägbar anestesi med snabbt uppvaknande och bibehållen vakenhet 

är en högt önskvärd egenskap efter alla anestesier (Loop & Priebe, 2000).   

 

Bakgrund 

Generell anestesi 

Generell anestesi innebär att patienten försätts i ett medvetslöst tillstånd (Sandin, 2008). 

Syftet är att underlätta kirurgi och smärtfyllda undersökningar samt minska mentalt 

lidande, smärtframkallande stimuli, somatiska och autonoma reaktioner. Generell 

anestesi förekommer i olika former så som inhalations- och intravenös anestesi. Idag 

kombineras inhalationsanestesi och intravenös anestesi och benämns balanserad 

anestesi eller genom TIVA med hypnotikum och analgetikum. Tang et al. (2001) 

menade att generell anestesi ska innefatta bra operationsförhållanden och snabb 

återhämtning efter anestesi utan biverkningar. Enligt Fredman et al. (2002) fann 

forskare inom anestesiologin nya tillvägagångssätt för att främja den perioperativafasen. 

Användandet av kortverkande anestesiläkemedel som propofol, remifentanil, desfluran, 
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sevofluran och isofluran samt förbättrad monitoreringsteknik med bispectral index 

(BIS), gav ett snabbare uppvaknande från anestesi och därigenom främjades en kortare 

vård på den postoperativa avdelningen.  

 

Inhalationsanestesi 

Ur ett historiskt perspektiv (Smith, 2003) är inhalationsanestesi den äldsta 

anestesiformen. Inhalationsanestesi orsakar en relativt minimal respiratorisk och 

kardiovaskulär depression och relaxerar muskler till en för kirurgin värdefull nivå. 

Inhalationsanestesi leder till minskad användning av muskelrelaxantia och opioider med 

minskad risk för awareness samt andningsdepression. De är även ett säkert alternativ i 

de flesta patientgrupper utom för de som har genetiska anlag för malign hypertermi. Det 

är koncentrationen av (Nilsson & Stenqvist, 2008) inhalationsmedlet i hjärnan som styr 

tillslagstiden, anestesidjupet och återhämtningen. Läkemedlets hastighet då det når 

hjärnan är beroende av gasens koncentration i inandningsluften, blodflödet i lungorna, 

den alveolära ventilationen och på koncentrationsgraditeten mellan arteriellt och venöst 

blod. Inhalationsanestesi tillförs och elimineras via andningsvägarna. Gaserna tas upp i 

blodet från alveolerna genom diffusion. Vidare transporteras de lösta i blodplasma via 

blodomloppet till effektorganet, hjärnan. Det finns tre potenta inhalationsmedel som 

används idag inom anestesin. Dessa är sevofluran, desfluran och isofluran med likartade 

egenskaper.  

Sevofluran (Nilsson & Stenqvist, 2008) påverkar inte cardiac output men det sker en 

sänkning av den perifera cirkulationens motstånd. En måttlig andningsdepression kan 

förekomma samt oro vid snabb väckning. Dock ger sevofluran ingen luftvägsirritation. 

Desfluran har en bibehållen cardiac output, en påtaglig sänkning av perifert 

cirkulationsmotstånd, en takykardirisk och en måttlig andningsdepression. Desfluran är 

mycket luftvägsirriterande och vid snabb ökning av koncentrationen ses en 

sympatikusaktivitet som resulterar i en blodtryck- och pulsstegring. Inhalationsmedlet 

isofluran har också bibehållen cardiac output och ger ett kraftigt sänkt perifert 

cirkulationsmotstånd samt en risk för takykardi. Då minimala alveolära koncentrationen 

(MAC) uppnår 1,0 halveras tidalvolymen och fördubblar andningsfrekvensen. Isofluran 

är också luftvägsirriterande men har en mycket god muskelrelaxerande effekt och 

potentierar muskelrelaxantia (Nilsson & Stenqvist, 2008).  

Förmågan hur läkemedlet (Nilsson & Stenqvist, 2008) tas upp i blodet avspeglar sig i 

fördelningskoefficienten mellan gas och blod. Fördelningskoefficienten visar 

mängdrelationen av gasen i blod kontra alveol då jämvikt uppnåtts. Exempel på detta är 

desfluran som har en fördelningskoefficient på 0,42 ≈0,5. När det är jämvikt i blod och 

alveol finns det hälften så stor mängd desfluran i blod som alveol. Det kan vara på 

grund av den låga lösligheten i blodet som inhalationsmedlen tillåter snabba 

förändringar efter önskad koncentration. Inhalationsmedlen möjliggör då en gynnsam 

kontroll av anestesidjupet genom monitorering med MAC samt observationer av de 

kliniska tecknen för adekvat anestesidjup. God kontroll resulterar i adekvat anestesidjup 

i relation till kirurgiskt stimuli. Patienten är sövd så djupt som nödvändigt men så lätt 

som möjligt. Detta minskar oönskade biverkningar och främjar snabb återhämtning. 

Tiden till uppvaknandet (Nilsson & Stenqvist, 2008) beror på det inhalerade 
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läkemedlets elimination från CNS. Då tillförseln av inhalationsmedel upphör börjar 

eliminationen.   

Inhalationsanestesi (Nilsson & Stenqvist, 2008) kompletteras med en opioid i 

smärtstillande syfte intraoperativt. Den mest använda opioiden är fentanyl som binder 

sig till µ- receptorerna. Effektdurationen är cirka 20 minuter och halveringstiden 3 – 15 

timmar. Dock kan upprepade fentanylinjektioner leda till längre effektdurationer. 

Uppvakningstiden har avsevärt förkortats med de nya inhalationsmedlen. Detta har dock 

inte lett till förkortade vistelser på den postoperativa avdelningen. Anledningen kan vara 

de biverkningar som inhalationsmedlen möjligtvis ger som illamående och kräkningar. 

 

Intravenös anestesi 

Intravenös anestesi (Sandin, 2008) kan administreras som enbart induktion eller som 

TIVA. Inte förrän propofol introducerades blev underhållsanestesi med intravenöst 

tillförda läkemedel ett alternativ. TIVA är baserat på hypnotikum och opioider och kan 

ges med eller utan muskelrelaxantia. Tillgång ska finnas till infusionspumpar för target- 

controlled- infusion (TCI) alternativt konventionella pumpar. Infusionen anpassas så 

den önskade koncentrationen i plasma uppnås så snabbt som möjligt och att 

koncentration bibehålls alternativt snabbt ändras efter ny önskad koncentration i plasma. 

Intravenös anestesi (Smith, 2003) kan tillföras som infusion så länge det finns behov 

och då den avslutas sker återhämtningen snabbt.   

Propofol har (Sandin, 2008) funnits i Sverige sedan 1987. Propofol binder sig till 

GABA receptorerna. Det förekommer en tidsförskjutning mellan maximal plasma 

koncentration och till läkemedlet når effektororganet hjärnan. Medvetandeförlusten är 

dosberoende. Användandet av propofol ger en snabb induktion men är dock förenat med 

blodtrycksfall och sveda vid injektionsstället. Propofol utlöser sällan allergisk reaktion 

och är ett säkert läkemedel vid malign hypertermi men kan i sällsynta fall orsaka 

epilepsiliknande motorisk aktivitet vid induktionen.  

Remifentanil (Halldin & Ekblom, 2008) är en kortverkande opioid och µ- agonist med 

en halveringstid på 50 minuter oberoende av lever och njurfunktion. Biverkningar av 

remifentanil kan vara klåda, urinretention, andningsdepression, nedsatt gastrointestinal 

motilitet, illamående och kräkningar. Enligt Smith (2003) är den optimala intravenösa 

anestesin en kombination av propofol och remifentanil. Både propofol och remifentanil 

är kortverkande läkemedel som administreras med kontinuerlig infusion. Den korta 

durationen av hypnotikum och opioider förenklar styrbarheten och kontrollen av 

adekvat anestesidjup. En variation i koncentrationerna med kombinationen propofol och 

remifentanil är det mest gynnsamma. Detta eftersom en hög koncentration av propofol 

ger en djup nivå av anestesin men en låg dos av analgesi och en för hög koncentration 

av remifentanil inte kan försäkra medvetandeförlusten. Den optimala kombinationen för 

en snabb postoperativ återhämtning innefattar en högre opioid tillförsel i relation till 

smärtframkallande stimuli och en lägre hypnotisk tillförsel. Observandum är dock att 

inte reducera den hypnotiska koncentrationen för mycket då det föreligger risk för 

awareness samt att remifentanil kan undanröja de kliniska tecknen på ytlig anestesi. 

Efter avslutad infusion (Sandin, 2008) försvinner effekten av läkemedlen relativt snabbt 
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och ställer höga krav på den postoperativa smärtlindringen. Underhållsanestesi med 

intravenös anestesi är idag en bra metod vid sidan av inhalationsanestesi. Intravenös 

anestesi leder till snabb postoperativ återhämtning och lägre postoperativt illamående 

som efter inhalationsanestesi.  

 

Anestesisjuksköterskans kompetens 

I kompetensbeskrivningen (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2008) för sjuksköterskor med specialistutbildning inom 

anestesisjukvård beskrivs den kompetens en anestesisjuksköterska förväntas ha. 

Anestesiologisk vård är anestesisjuksköterskans övergripande arbetsområde. Den 

förutsätter goda kunskaper inom det omvårdnadsvetenskapliga och medicinska området 

men även kunskaper i etik, medicinsk teknik, arbetsmiljö, pedagogik, vetenskaplig teori, 

samt lagar och författningar. Ett naturvetenskapligt (Larsson, 2008) och 

humanvetenskapligt synsätt ska ligga till grund för anestesisjuksköterskans kliniska 

arbete. Anestesisjuksköterskan ska se patienten ur ett helhetsperspektiv och som en 

individ som är självständig med sociala, andliga och existentiella behov.  

Det kliniska vårdarbetet (Lindwall & von Post, 2008) bör innehålla naturlig vård, 

grundvård och specialvård. I vårdprocessen finns tre tidsfaser: den pre-, intra- och 

postoperativa fasen. I den perioperativa dialogen ingår den pre-, intra- och postoperativa 

dialogen. Det är anestesi- och operationssjuksköterskans dialog med patienten som ska 

genomgå ett kirurgiskt ingrepp. Syftet är att ”lindra patientens lidande, skydda 

patientens värdighet, skapa välbefinnande och bli till en livgivande händelse som 

patienten vill minnas som något gott” (Lindwall & von Post, 2008 s.98). Samtidigt 

(Lindwall & von Post, 2008) är det ett redskap för kommande vårdarbete och en hjälp 

att planera och organisera omvårdnaden perioperativt. I den preoperativa fasen ingår att 

ta reda på de tankar patienten vill dela med anestesisjuksköterskan men även de 

vårdhandlingar som värnar och bevarar patientens värdighet. Grundvården i den 

preoperativa fasen innefattar planering och vårdåtgärder för att skydda kroppen mot 

skada samt tillgodose kroppens behov av värme, andning och cirkulation. I 

specialvården hämtas data ur patientens berättelse samt journalen. Detta sker i relation 

till det aktuella ingreppet och den av läkare ordinerade anestesiformen. Den 

preoperativa dialogen karakteriseras av att anestesisjuksköterska möter patienten innan 

operationen. Anestesisjuksköterskan (Larsson, 2008) ska i det korta mötet med 

patienten preoperativt inge lugn, trygghet och visshet om en säker och professionell 

omvårdnad. Mötet (Lindwall & von Post, 2008) är mellan två människor med sina unika 

kunskaper. I en avslappnad atmosfär berättar patienten om sig själv, tankar inför 

operationen och andra frågor och funderingar. Det är inte enbart en utfrågning från ett 

förtryckt formulär utan en ömsesidig dialog mellan anestesisjuksköterska och patienten 

med sina kunskaper och erfarenheter. I det preoperativa mötet har 

anestesisjuksköterskan lovat att vara vid patientens sida hela tiden.  

I den intraoperativa fasen (Lindwall & von Post, 2008) genomförs den planerade vården 

utifrån det anestesisjuksköterskan och patienten kom överens om. Under den (Larsson, 

2008) intraoperativa fasen ska anestesisjuksköterskan övervaka patientens fysiologiska 

funktioner och förebygga komplikationer. I anestesisjuksköterskans kompetens ingår att 
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övervaka och observera patienten samt att dokumentera övervakningen och genomförda 

åtgärder. 

Enligt Larsson (2008) och Valeberg (2005) krävs att anestesisjuksköterskan planerar 

anestesins avslutande. De menar att planeringen är avgörande hur väckningen kommer 

gestalta sig. Valeberg (2005) anser att anestesisjuksköterskans planering ska innefatta 

att uppvaknandet sker i fas med kirurgins avslutning. Målet är ett lugnt uppvaknande 

med frånvaro av smärta och med stabil respiration och cirkulation. Hur snabbt 

uppvaknandet sker är individuellt och beroende av olika faktorer. Dessa innefattar 

mängden och typ av anestesiläkemedel, anestesins längd (Valeberg, 2005) samt 

patientens reaktioner på anestesiläkemedlen och smärtframkallande stimuli. 

Respirationen påverkas av anestesiläkemedel som inhalationsgaser, hypnotikum och 

opioider men även av det partiella syrgasvärdet (PaO2) och det partiella koldioxidvärdet 

(PaCO2). Under anestesin är patienten vanligtvis hyperventilerad men i avslutningen av 

anestesin eftersträvas normalvärde av PaCO2  mellan 4,5–6,0 kPa. Nilsson och Stenqvist 

(2008) menar att pH- sänkningen avgör när patienten börjar spontanandas. En sänkning 

till 7,28 av pH- värdet resulterar i att spontanandningen startar. Innan (Valeberg, 2005) 

extubation eller larynxmask avlägsnas bör patientens andningsfrekvens ligga på 8 – 10 

andetag/minut, tidalvolymen (Hedenstierna, 2008) cirka 0,5 liter och MAC- värdet 

(Nilsson & Stenqvist, 2008) under 0,3 för att patienten ska bibehålla en fri luftväg och 

adekvat ventilation. Patienten (Valeberg, 2005) ska även ha host- och sväljreflexer så att 

aspiration till lungorna utesluts. Anestesisjuksköterskan observerar kliniskt samt med 

hjälp av pulsoximeter om syresättningen är bra. I uppvakningsskedet (Larsson, 2008) är 

patientens hörselintryck starka. Därför ska anestesisjuksköterskan undvika skrika eller 

tala högt till patienten och istället böja sig fram och tala om att operationen är slut. Det 

är (Valeberg, 2005) viktigt med ögonkontakt då patienten slår upp ögonen. Den 

postoperativa fasen (Lindwall & von Post, 2008) innefattar en utvärdering av 

anestesiförloppet tillsammans med patienten som då är helt vaken. Den postoperativa 

dialogen kan ske några timmar efter operationen avslutats. Denna dialog är en 

utvärdering av den perioperativa vården och hur patienten upplevde den. 

 

Läkemedelshantering  

I den anestesiologiska omvårdnaden (Larsson, 2008) ska anestesisjuksköterskan 

självständigt planera och genomföra generell anestesi enligt anestesiläkarens ordination. 
I specialvården (Lindwall & von Post, 2008) ingår att anestesin genomförs enligt 

läkares ordination. Anestesisjuksköterskans (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård och SSF, 2008) kompetens innefattar administrering av läkemedel samt att 

utvärdera effekterna. Svensk förening för anestesi- och intensivvård, [SFAI] (2005) 

menar också att i anestesisjuksköterskans kompetens ingår administration av läkemedel 

och infusioner enligt ordination och eget yrkesansvar. Anestesisjuksköterskan ska med 

kunskaper inom farmakologi kunna hantera läkemedel på ett för patienten adekvat sätt. 

Vidare ska anestesisjuksköterskan självständigt kunna utföra ordinationer och ha 

förmåga att värdera och eventuellt ifrågasätta dessa. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter 

om ändring i föreskrifter och allmänna råden [SOSFS 2000:1] ska iordningställandet av 

läkemedel innefatta uppdelning och uppmätning av injektionsvätska, upplösning av 
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torrsubstans samt flödesinställning och andra förberedelser för att administrera 

läkemedel i form av medicinsk gas till patienter. Anestesisjuksköterskan (SFAI, 2005) 

ska innan anestesin påbörjas och avslutas diskutera med ansvarig anestesiolog.  

 

Postoperativ återhämtning 

Återhämta förklaras som ”bringa tillbaka till normalt tillstånd efter ansträngning med 

avseende på kroppen eller dess funktioner” (Norstedts, 1990 s.1192). Enligt 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård och SSF (2008) ska anestesisjuksköterskan 

arbeta förebyggande för att patienten ska få en så god postoperativ återhämtning som 

möjligt. Patienter (Allvin, 2009) som genomgått kirurgi utsätts för olika procedurer. 

Varje operation efterföljs av postoperativ återhämtning. Postoperativ återhämtning kan 

delas in i tre olika faser; den tidiga återhämtningsfasen, den mellanliggande 

återhämtningsfasen och den senare återhämtningsfasen. I slutet av anestesin (Gupta, 

2008) minskar koncentrationen av de intravenösa läkemedlen och inhalationsgaserna 

och den tidiga återhämtningsfasen börjar. Enligt Loop och Priebe (2000) innefattade 

detta tiden till att spontanandas, tiden till att spontant öppna ögonen, tiden till att 

extubera samt tiden till att uppge namn och personnummer. Detta är enligt Gupta (2008) 

viktiga steg i den tidiga postoperativa återhämtningsfasen.  

Ong, Chiu, Chong och Kwan (2000) menade att det inte fanns någon skillnad i tid till att 

patienterna öppnade ögonen samt i tid till att de uppgav namn och personnummer efter 

TIVA som efter inhalationsanestesi. Däremot visade Fredman et al. (2002) att det var 

snabbare tidig postoperativ återhämtning efter inhalationsanestesi jämfört med efter 

TIVA. Larsen, Seitz och Larsen (2000) konstaterade att den tidiga postoperativa 

återhämtningsfasen var snabbare efter TIVA.  

Mot bakgrund av detta är det av intresse att belysa skillnaden i den tidiga postoperativa 

återhämtningen efter inhalationsanestesi och efter TIVA då det föreligger en klinisk och 

vetenskaplig diskussion om vilken anestesiform som ger den snabbaste tidiga 

postoperativa återhämtningen. 

 

Syfte  

Syftet med studien var att jämföra patienters tidiga postoperativa återhämtning efter 

inhalationsanestesi respektive efter total intravenös anestesi (TIVA). 

 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
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Datainsamling 

Flemmings struktur (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006) användes för att identifiera 

relevanta sökord.  

Tabell 1. Flemmings struktur 1998 (Willman, et al., 2006). 

Population 

 

Åtgärd  Jämförande 

åtgärd 

Resultat 

Patient i generell 

anestesi 

TIVA  Inhalationsanestesi Tidig postoperativ 

återhämtning 

 

 

Databaserna PubMed och CINAHL användes då de är databaser för hälso- och sjukvård 

där CINAHL har en inriktning på omvårdnad. Utifrån identifierade sökord (tabell 2) 

efter Flemmings struktur (Willman, et al., 2006) användes i PubMed följande MeSH- 

termer: anesthesia intravenous, anesthesia inhalation, anesthesia recovery period och 

general anesthesia. Övriga fritextsökord i PubMed var postoperative recovery, 

anesthesia recovery of function, early recovery, recovery, propofol, sevoflurane, 

desflurane, isoflurane, remifentanil och target controlled infusion. MeSH- termer och 

fritextsökord söktes i olika kombinationer (tabell 6, bilaga I:1-2). Läkemedelssubstanser 

användes som sökord för att få mer specifika träffar. För att avgränsa sökningarna och 

finna relevanta artiklar användes limits i alla sökningar i PubMed. Dessa innefattade 

artiklar publicerade mellan 2004-01-01 och 2009-12-31, humans, abstracts, engelska, 

adult 19- 44 years, middle aged 45- 64 years, middle aged + aged 45 + years och aged 

65 + years. Utöver dessa användes i tre sökningar även core clinical journals 

tillsammans med nursing journals. I en sökning tillsammans med MeSH- termerna 

anesthesia intravenous, anesthesia inhalation och anesthesia recovery period samt i 

sökning med fritextsökorden desflurane, propofol, recovery och remifentanil och i tredje 

sökningen med fritextsökorden propofol, remifentanil, sevoflurane och postoperative 

recovery. Totalt 13 artiklar relevanta till syftet hittades i databasen PubMed (tabell 7, 

bilaga II:1-6). I CINAHL användes följande limits i alla sökningar; abstracts available, 

artiklar publicerade mellan 2004-01-01 och 2009-12-31, engelska språket och research 

article. Thesaurus var anesthesia inhalation, anesthesia intravenous och anesthesia 

recovery. Då sökningarna inte genererade i tillräckligt antal träffar användes också 

fritextsökord så som recovery och total intravenous infusion samt 

läkemedelsubstanserna propofol, sevoflurane och desflurane. I CINAHL hittades två 

artiklar relevanta till syftet (tabell 7, bilaga II:1-6). I sju sökningar kom samma artiklar 

upp igen (bilaga I:1-2) och en artikel (Erk, Erdogan, Sahin, Taspinar & Dikman, 2007) 

återkom både i PubMed och i CINAHL vilket ökade sökningens validitet.  
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Tabell 2. Sökordsöversikt 

Sökord PubMed 

MeSH- term 

CINAHL 

Thesaurus 

Fritextsökord 

 

Inhalations 

anestesi 

Anesthesia 

inhalation, general 

anesthesia 

Anesthesia 

inhalation 

Sevoflurane, desflurane, 

isoflurane  

Postoperativ 

återhämtning 

Anesthesia 

recovery period 

Anesthesia 

recovery 

Postoperative recovery, 

anesthesia recovery of 

function, recovery, early 

recovery   

Total intravenös 

anestesi 

Anesthesia 

intravenous, 

general anesthesia 

Anesthesia 

intravenous 

Total intravenous infusion, 

propofol, target controlled 

infusion, remifentanil    

 

Hela sökhistoriken presenteras i tabell 6 (bilaga I:1-2).   

 

Databearbetning  

Samtliga artiklars abstract lästes av författaren och relevanta artiklar till syftet valdes för 

att ingå i analysen. För att analysera och bedöma artiklarnas vetenskapliga värde 

användes en bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). Denna bedömningsmall är 

ett poängprotokoll för att kunna poängsätta artikelns vetenskapliga kvalité från grad I 

till III. 

Vid analysen av artiklarna framkom en indelning av resultatet i tre kategorier utifrån 

författarnas tolkning av sina resultat; snabbare tidig postoperativ återhämtning efter 

inhalationsanestesi, lika lång tid till återhämtning efter inhalationsanestesi som efter 

TIVA samt snabbare tidig postoperativ återhämtning efter TIVA. 

För att göra resultatet överskådligt användes tabeller.  

 

Resultat 

Snabbare tidig postoperativ återhämtning efter 

inhalationsanestesi 

I sex studier (Cafiero, et al., 2007; Castagnini, van Eijs, Salevsky & Nathanson, 2004; 

Caverni, Rosa, Pinto, Tordiglione & Favaro, 2005; Erk, et al., 2007; Grottke, Dietrich, 

Wiegels & Wappler, 2004; Röhm, Piper, Suttner, Schulder & Boldt, 2006) framkom att 
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den tidiga postoperativa återhämtningen var snabbare efter inhalationsanestesi än efter 

TIVA (tabell 3). För att mäta den tidiga återhämtningen framkom i studierna fem olika 

kriterier. Dessa innefattade tiden till att patienten kunde spontanandas, spontant öppna 

ögonen, lyda uppmaning samt kunna uppge namn och personnummer. Det sista kriteriet 

innefattade tiden till att anestesisjuksköterskan kunde extubera patienten. 

Studierna hade tre eller fler kriterier med i sitt resultat. Enligt Caverni et al. (2005) tog 

det dubbelt så långt tid till patienten kunde spontanandas efter TIVA som efter 

inhalationsanestesi medan Cafiero et al. (2007) menade att det skiljde 1,30 minuter. 

Castagnini et al. (2004) och Erk et al. (2007) menade att det tog tre minuter längre efter 

TIVA som efter inhalationsanestesi i tid till att patienten kunde spontanandas. Enligt 

Caverni et al. (2005) tog det sju minuter längre i tid till att patienten kunde spontant 

öppna ögonen medan Röhm et al. (2006) menade att det tog en minut längre efter TIVA 

som efter inhalationsanestesi. Caverni et al. (2005), Erk et al. (2007) och Grottke et al. 

(2004) menade att det tog dubbelt så lång tid till att kunna extubera patienten efter 

TIVA som efter inhalationsanestesi. Enligt Cafiero et al. (2007) och Castagnini et al. 

(2004) skiljde det mindre än en minut. Röhm et al. (2006) mätte både tiden till att 

patienten kunde uppge namn och personnummer, medan övriga studier hade detta 

mätvärde i ett gemensamt kriterium. Grottke et al. (2004) och Röhm et al. (2006) fann 

den största skillnaden. De menade att det nästan tog dubbelt så lång tid till att patienten 

kunde uppge sitt namn och personnummer efter TIVA som efter inhalationsanestesi.    

Inga studier (Cafiero, et al., 2007; Castagnini, et al., 2004; Caverni, et al., 2005; Erk, et 

al., 2007; Grottke, et al., 2004; Röhm, et al., 2006) visade skillnader i operations- 

respektive anestesitidens längd. Enligt Cafiero et al. (2007), Castagnini et al. (2004) och 

Caverni et al. (2005) var lika mängder opioider administrerade intraoperativt vid de 

båda anestesiformerna.      

Tabell 3. Studier som visar snabbare tidig postoperativ återhämtning efter 

inhalationsanestesi.  

Författare Postoperativ  

återhämtning  

Inhalationsanestesi 

(min) 

TIVA  

(min) 

Cafiero et al., 2007 Spontanandning 4,2 5,5 

 Öppna ögonen - - 

 Lyda uppmaning 7,2 9,7 

 Extubation 6,4 7,0 

 Uppge namn och 

personnummer 

7,4 12,8 

Castagnini et al., 

2004 

Spontanandning 3 4 

 Öppna ögonen 7 10 

 Lyda uppmaning - - 

 Extubation 5 6 

 Uppge namn och 

personnummer 

13 17 
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Caverni et al., 2005 Spontanandning 5 11,2 

 Öppna ögonen 7,3 14,5 

 Lyda uppmaning 8 15,2 

 Extubation 8,3 16 

 Uppge namn och 

personnummer 

10 17,8 

Erk et al., 2007 Spontanandning - - 

 Öppna ögonen 6,44 9,44 

 Lyda uppmaning - - 

 Extubation 2,27 6,24 

 Uppge namn och 

personnummer 

13,04 15,56 

Grottke et al., 2004 Spontanandning 6 11 

 Öppna ögonen - - 

 Lyda uppmaning - - 

 Extubation 7 14 

 Uppge namn och 

personnummer 

11 21,5 

Röhm et al., 2006 Spontanandning - - 

 Öppna ögonen 4 5 

 Lyda uppmaning 4,5 8 

 Extubation 7 11,5 

 Uppge namn och 

personnummer 

6,5 

7 

12 

12,5 

 

Lika lång tid till återhämtning efter inhalationsanestesi som 

efter TIVA 

Sex studier (Arar, Kaya, Karamanlioglu, Pamukcu & Turan, 2005; Camci, Koltka, 

Celenk, Tugrul & Pembeci, 2006; Gokce, Ozkose, Tuncer, Pampal & Arslan, 2007; 

Magni, et al., 2005; Passot, et al., 2005; Sneyd, Andrews & Tsubokawa, 2005) visade 

att det tog lika lång tid till att patienten återhämtade sig i den tidiga postoperativa 

återhämtningen efter inhalationsanestesi som efter TIVA (tabell 4). I resultatet framkom 

de tidigare nämnda fem olika kriterier för att mäta den tidiga postoperativa 

återhämtningen. Samtliga studier hade använt en till fyra av de nämnda kriterierna. Arar 

et al. (2005), Camci et al. (2006), Gokce et al. (2007), Passot et al. (2005) och Sneyd et 

al. (2005) hade mätt tiden till patienten kunde spontant öppna ögonen. Detta skiljde 

mellan sex sekunder och 3,5 minuter i studierna. Arar et al. (2005), Camci et al. (2006), 

Gokce et al. (2007), Magni et al. (2005) och Passot et al. (2005) mätte tiden till att 

kunna extubera patienten. I dessa studier tog tiden till att kunna extubera patienten 

mindre än en minut efter de båda anestesiformerna, medan Passot et al. (2005) fann en 

skillnad på två minuter. Tiden till att patienten kunde uppge namn och personnummer 

skiljde enligt Arar et al. (2005) en minut mellan de båda anestesiformerna och Camci et 

al. (2006) fann en skillnad på tre sekunder. 
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I tre studier (Camci, et al., 2006; Gokce, et al. 2007; Magni, et al., 2005) var 

skillnaderna i de olika kriterierna mindre än en minut mellan de båda anestesiformerna. 

Arar et al. (2005) påvisade att skillnaderna var mindre än en minut förutom tiden till att 

patienten kunde lyda uppmaning. Passot et al. (2005) och Sneyd et al. (2005) såg 

skillnader mellan kriterierna på två till fyra minuter. Enligt Sneyd et al. (2005) tog det 

fyra minuter längre tid till att patienten kunde spontanandas efter inhalationsanestesi 

jämfört efter TIVA medan Passot et al. (2005) menade att det tog 2,5 minuter längre tid 

efter TIVA. Trots dessa skillnader påvisade Passot et al. (2005) och Sneyd et al. (2005) 

inga skillnader i den tidiga postoperativa återhämtningen och menade att denna var lika 

efter de båda anestesiformerna.  

Enligt Camci et al. (2006), Magni et al. (2005), Passot et al. (2005) och Sneyd et al. 

(2005) var den administrerade dosen av opioider intraoperativt samma vid de båda 

anestesiformerna.  

Tabell 4. Studier som visar att det tog lika lång tid till återhämtning efter 

inhalationsanestesi som efter TIVA. 

Författare Postoperativ 

återhämtning  

Inhalationsanestesi 

(min) 

TIVA 

(min) 

Arar et al., 2005 Spontanandning - - 

 Öppna ögonen 7,4 8,2 

 Lyda uppmaning 9,6 11,15 

 Extubation 8,4 9,2 

 Uppge namn och 

personnummer 

12,9 13,9 

Camci et al., 

2006 

Spontanandning - - 

 Öppna ögonen 6 6,6 

 Lyda uppmaning - - 

 Extubation 6,4 6,9 

 Uppge namn och 

personnummer 

7,5 7,8 

Gokce et al., 

2007 

Spontanandning - - 

 Öppna ögonen 7,8 7,0 

 Lyda uppmaning 8,7 7,8 

 Extubation 7,3 6,8 

 Uppge namn och 

personnummer 

- - 

Magni et al., 

2005 

Spontanandning - - 

 Öppna ögonen - - 

 Lyda uppmaning - - 

 Extubation 18,2 18,3 

 Uppge namn och 

personnummer 

- - 
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Passot et al., 

2005 

Spontanandning 5 7,5 

 Öppna ögonen 11,5 15 

 Lyda uppmaning - - 

 Extubation 30 32 

 Uppge namn och 

personnummer 

- - 

Sneyd et al., 

2005 

Spontanandning 12 8 

 Öppna ögonen 14 12 

 Lyda uppmaning 14 12 

 Extubation - - 

 Uppge namn och 

personnummer 

- - 

 

Snabbare tidig postoperativ återhämtning efter TIVA 

Tre studier (Akkurt, et al., 2009; Bhagat, Dash, Bithal, Chouhan & Pandia, 2008; 

Gozdemir, et al., 2007) fann att den tidiga postoperativa återhämtningen var snabbare 

efter TIVA jämfört med efter inhalationsanestesi (tabell 5). I studierna framkom de 

tidigare nämnda fem olika kriterier för att mäta den tidiga postoperativa återhämtningen. 

Samtliga studier hade en till fyra kriterier för att mäta den tidiga postoperativa 

återhämtningen. De största skillnaderna (Gozdemir, et al., 2007) var tiden till att 

patienten kunde spontant öppna ögonen samt tiden till att patienten kunde uppge namn 

och personnummer, där det tog 2,17 respektive 2,45 minuter längre tid efter 

inhalationsanestesi som efter TIVA. Akkurt et al. (2009) och Gozdemir et al. (2007) 

påvisade skillnader på 1,2 minuter och 45 sekunder i tid till att patienten kunde 

extuberas. Bhagat et al. (2008) baserar kriterierna utifrån Glasgow coma scale (GCS). I 

dessa ingår när patienten kan spontant öppna ögonen, lyda uppmaning samt uppge namn 

och personnummer. Bhagat et al. (2008) menade att detta sammanlagt tog mindre än 

fem minuter för 30 % av patienterna efter TIVA jämfört med 25 % av patienterna efter 

inhalationsanestesi. Samtliga studier (Akkurt, et al., 2009; Bhagat, et al., 2008; 

Gozdemir, et al., 2007) hade lika lång operations- och anestesitid. Enligt Bhagat et al. 

(2008) var den tillförda opioiddosen samma under de båda anestesiformerna. 

Tabell 5. Studier som visar snabbare tidig postoperativ återhämtning efter TIVA. 

Författare Postoperativ 

återhämtning  

Inhalationsanestesi 

(min) 

TIVA  

(min) 

Akkurt et al., 

2009 

Spontanandning - - 

 Öppna ögonen - - 

 Lyda uppmaning - - 

 Extubation 7,60 6,40 

 Uppge namn och - - 
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personnummer 

Bhagat et al., 

2008 

Spontanandning - - 

 Öppna ögonen < 5 = 25 % av 

patienterna 

< 5= 30 % av 

patienterna 

 Lyda uppmaning < 5 = 25 % av 

patienterna 

< 5= 30 % av 

patienterna 

 Extubation - - 

 Uppge namn och 

personnummer 

 

< 5 = 25 % av 

patienterna 

< 5= 30 % av 

patienterna 

Gozdemir et al., 

2007 

Spontanandning 3,53 2,33 

 Öppna ögonen 6,23 4,06 

 Lyda uppmaning - - 

 Extubation 3,58 3,13 

 Uppge namn och 

personnummer 

7,90 5,42 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Generell anestesi förekommer som balanserad anestesi eller TIVA (Sandin, 2008). En 

önskvärd egenskap efter alla anestesier är en snabb tidig återhämtning (Loop & Priebe, 

2000). Det råder en klinisk samt vetenskaplig debatt om vilken anestesiform som bäst 

uppfyller denna egenskap. Därför var det av intresse att jämföra dessa anestesiformer 

med varandra för att införskaffa kunskaper i den pågående debatten. En anestesiform 

med en snabb tidig postoperativ återhämtning kan medföra att patientens vistelse på den 

postoperativa avdelningen förkortas vilket enligt Zetterström (2008) kanske kan 

resultera i att den normala livsföringen endast minimalt inskränks.    

Genom att använda Flemmings struktur (Willman, et al., 2006) identifierades patient i 

generell anestesi, TIVA, inhalationsanestesi och tidig postoperativ återhämtning. 

Utifrån detta kunde sedan sökord urskiljas. Sökningarna gjordes i PubMed och 

CINAHL, databaser som uppfattades relevanta för ämnesområdet. För att avgränsa och 

finna relevanta artiklar användes limits och thesaurus i CINAHL. Detta genererade vid 

första sökningen endast i tre träffar och inga av dessa upplevdes relevanta. Den andra 

sökningen med thesaurus gav inga träffar och istället kombinerades thesaurus med 

fritextsökord, vilket gav en träff och en artikel relevant till syftet. Vid en sökning 

användes fritextsökord i form av läkemedelssubstanser vilket resulterade i sju träffar. 

Trots att relevanta thesaurus och fritextsökord användes och att CINAHL är en databas 

inriktad på hälso- och sjukvård var sökningarnas träffar inte många. Kanske denna 

databas inte är relevant till ämnet anestesiologi. I PubMed användes MeSH- termer samt 
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limits. En limits var att patienterna skulle vara över 19 år. Barn valdes bort då de enligt 

Fanghol och Valla (2005) från två års ålder har en förkortad halveringstid av läkemedel 

samt att barn under 16 år inte rekommenderas kontinuerlig infusion av propofol i 

kombination med remifentanil. Magni et al. (2005) har dock i sitt urval patienter från 15 

år. För att finna aktuell litteratur valdes artiklar publicerade från januari 2004 till 

december 2009. Det var av intresse att inskaffa den nyaste kunskapen då utvecklingen 

varit snabb inom anestesiologin vad gäller användandet av inhalationsanestetika och 

TIVA. I alla sökningarna i databasen PubMed användes samma limits förutom i tre där 

också core clinical journals tillsammans med nursing journals valdes. Detta genererade i 

sju artiklar relevanta till syftet. Sammanlagt identifierades 15 vetenskapliga artiklar från 

de båda databaserna, vilket upplevdes som ett tillräckligt stort material.   

Då för syftet relevanta artiklar valts ut genom läsning av artiklarnas abstracts och sedan 

artikeln i sin helhet, bedömdes de efter Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 

med kvantitativ metod. Granskningsmallen består av olika delar som bör ingå i artikeln 

och detta genererar poäng. Poängen räknas sedan om till procent som mynnar i en 

gradering av artikeln. Procentsatsen 80 – 100 % ger artikeln grad I, 70- 79% grad II och 

slutligen 60- 69% grad III. Grad I innebär en hög vetenskaplig kvalitet medan grad III 

ger en låg vetenskaplig kvalitet. Om en artikel understiger 60 % är den av så låg 

vetenskaplig kvalitet och bör inte ingå i resultatredovisningen. Sökningarna i PubMed 

resulterade i 13 artiklar och i CINAHL två artiklar. Tio av artiklarna (Akkurt, et al., 

2009; Bhagat, et al., 2008; Cafiero, et al., 2007; Camci, et al., 2006; Castagnini, et al., 

2004; Erk, et al., 2007; Gozdemir, et al., 2007; Grottke, et al., 2004; Magni, et al., 2005; 

Röhm, et al., 2006) uppnådde grad I i vetenskaplig kvalitet och fem av artiklarna grad II 

(Arar, et al., 2005; Caverni, et al., 2005; Gokce, et al., 2007; Passot, et al., 2005; Sneyd, 

et al., 2005). 

Litteraturstudiens syfte var att jämföra den tidiga postoperativa återhämtningen efter 

inhalationsanestesi samt efter TIVA. Vid den första genomläsningen av artiklarna 

framkom tre kategorier utifrån artikelförfattarnas analys av sina resultat. Dessa var 

snabbare tidig postoperativ återhämtning efter inhalationsanestesi, lika lång tid till 

återhämtning efter inhalationsanestesi som efter TIVA och snabbare tidig postoperativ 

återhämtning efter TIVA. De tre kategorierna som framkom samt de återkommande 

kriterierna så som tiden till att patienten kunde spontanandas, öppna ögonen, lyda 

uppmaning, extuberas samt uppge namn och personnummer underlättade jämförelser 

mellan studiernas resultat. Studiernas resultat fördes sedan in i tabeller vilket gav en 

överblick som förenklade analysen och tydliggjorde resultatet. Med ett resultat av tre 

beskrivande kategorier relaterat till frågeställningen anses litteraturstudiens syfte 

uppnått. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudien baserades på 15 vetenskapliga artiklar med kvantitativ metod (Akkurt, 

et al., 2009; Arar, et al., 2005; Bhagat, et al., 2008; Cafiero, et al., 2007; Camci, et al., 

2006; Castagnini, et al., 2004; Caverni, et al., 2005; Erk, et al., 2007; Gokce, et al., 

2007; Gozdemir, et al., 2007; Grottke, et al., 2004; Magni, et al., 2005; Passot, et al., 
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2005; Röhm, et al., 2006; Sneyd, et al., 2005). Samtliga artiklar jämförde den tidiga 

postoperativa återhämtningen efter inhalationsanestesi med efter TIVA.  

I samtliga artiklar var patienterna randomiserade in i de olika anestesiformerna. Etiskt 

godkännande fanns i samtliga studier förutom i Camci et al. (2006) och Castagnini et al. 

(2004). Exkluderingskriterier fanns nämnda i alla artiklar utom i Camci et al. (2006). 

Dessa var något olika i artiklarna och innefattade sammanfattningsvis pulmonell-, 

kardiovaskulär-, lever- och/eller njursjukdom samt PONV (postoperative nausea and 

vomiting), obesitas och allergisk mot något anestesiläkemedel. ASA- klassificering 

indelar (Lindahl, Ullman & Arlehamn, 2008) patienter efter sjukdomstillstånd och 

kondition. Dessa klassificeringar innefattar ASA I som anser en normal frisk person, 

ASA II patient med medel systemisk sjukdom, ASA III patient med svår systematisk 

sjukdom, ASA IV patient med en svår systematisk sjukdom som är ett konstant hot mot 

livet samt ASA V moribund patient som inte förväntas överleva utan operation. Sju av 

studiernas urvalsgrupper tillhörde ASA- klassificering I och II (Akkurt, et al., 2009; 

Arar, et al., 2005; Camci, et al., 2006; Caverni, et al., 2005; Gokce, et al., 2007; 

Gozdemir, et al., 2007; Passot, et al., 2005) och sex studiers urvalsgrupper tillhörde 

ASA- klassificering I till III (Cafiero, et al., 2007; Castagnini, et al., 2004; Erk, et al., 

2007; Grottke, et al., 2004; Magni, et al., 2005; Röhm, et al., 2006). Bhagat et al. (2008) 

och Sneyd et al. (2005) nämnde inte vilken ASA- klassificering deras urval tillhörde. 

ASA- klassificeringen kan påverka studiens jämförande resultat. Det framkommer inte i 

studierna hur många av patienterna som bedömts som ASA- klassificering I, II och III. 

Enligt Lindahl, Ullman och Arlehamn (2008) indikerar dessa siffror vilken riskgrupp 

som patienten tillhör under generell anestesi. En patient med ASA- klassificeringen III 

har under generell anestesi inte samma förutsättningar som en patient tillhörande ASA- 

klassificering I. Detta kan medföra ett felaktigt resultat i en jämförande studie.  

Patienterna i artiklarnas urval varierade mellan 18 och > 80 år, innefattade både män 

samt kvinnor och antalet mellan 40 och 300 patienter. Fem studier (Akkurt, et al., 2009; 

Arar, et al., 2005; Bhagat, et al., 2008; Castagnini, et al., 2004; Passot, et al., 2005) hade 

bortfall av urvalet. Arar et al. (2005) hade det största bortfallet på 18 %, vilket var en 

tredjedel av patienterna och kan ha påverkat resultatet. Övriga studiers bortfall var 

mellan 4- 11 %.  

Sju av artiklarna var från Europa (Cafiero, et al., 2007; Caverni, et al., 2005; Grottke, et 

al., 2004; Magni, et al., 2005; Passot, et al., 2005; Röhm, et al., 2006; Sneyd, et al., 

2005). I studien av Castagnini et al. (2004) gjorde forskarna en internationell studie 

vilket inkluderade patienter från England, Holland, Argentina och Kanada. Bhagat et al. 

(2008) representerade Asien och sex av studierna (Akkurt, et al., 2009; Arar, et al., 

2005; Camci, et al., 2006; Erk, et al., 2007; Gokze, et al., 2007; Gozdemir, et al., 2007) 

genomfördes i Turkiet vilket både representerar Europa och Asien. Detta kan betraktas 

som ett representativt resultat. 

Vid analys av samtliga artiklar (Akkurt, et al., 2009; Arar, et al., 2005; Bhagat, et al., 

2008; Cafiero, et al., 2007; Camci, et al., 2006; Castagnini, et al., 2004; Caverni, et al., 

2005; Erk, et al., 2007; Gokce, et al., 2007; Gozdemir, et al., 2007; Grottke, et al., 2004; 

Magni, et al., 2005; Passot, et al., 2005; Röhm, et al., 2006; Sneyd, et al., 2005) kunde 

fem olika kriterier identifieras för att kunna jämföra den tidiga postoperativa 

återhämtningen. Dessa innefattade tiden till att patienten kunde spontanandas, öppna 



16 
 

ögonen, lyda uppmaning, extuberas samt uppge namn och personnummer. Kriterierna 

kan vara relevanta mätmetoder och det stärks av att dessa fem återkom i studiernas 

resultat.   

I resultatet redovisades en jämförelse i hur många minuter och sekunder det tog för 

patienterna att uppfylla de kriterier artikeln hade som mätmetod. Bhagat et al. (2008) 

redovisade resultatet utifrån GCS. Där angavs hur många av patienterna i procent som 

kunde öppna ögonen, lyda uppmaning samt uppge namn och personnummer under fem 

minuter. GCS (Stånge & Rodling Wahlström, 2008) är en skala som poängsätter 

patientens status vilket ger maximalt 15 poäng. Detta är en vedertagen skala för att 

bedöma medvetandenivå och kan anses vara en relevant mätmetod i studier där 

jämförelser av medvetandegrad görs efter olika åtgärder. Dock redovisades resultatet i 

mindre än fem minuter efter de åtgärder som beskrevs samt antal patienter som uppnått 

detta i procent. Detta upplevdes något svårt att jämföra i denna litteraturstudie, då 

övriga artiklars resultat var mer detaljerade gällande den uppmätta tiden.   

I sex studier (Cafiero, et al., 2007; Castagnini, et al., 2004; Caverni, et al., 2005; Erk, et 

al., 2007; Grottke, et al., 2004; Röhm, et al., 2006) framkom att den tidiga postoperativa 

återhämtningen var snabbare efter inhalationsanestesi än efter TIVA. Smith (2003) 

menar att inhalationsanestesi bidrar till ett minskat behov av opioider och således 

minskad risk för andningsdepression med förlängd uppvakningstid. Eftersom 

inhalationsanestesi tillåter en adekvat kontroll av anestesidjupet med monitorering av 

MAC minskar risken för oönskade biverkningar och detta främjar snabb återhämtning. I 

de studier (Cafiero, et al., 2007; Castagnini, et al., 2004; Caverni, et al., 2005; Erk, et 

al., 2007; Grottke, et al., 2004; Röhm, et al., 2006) som visade att den tidiga 

postoperativa återhämtningen var snabbare efter inhalationsanestesi beskrevs att 

operationstidens längd och anestesitidens längd var lika. Detta kan vara viktiga faktorer 

som påverkar patientens tidiga postoperativa återhämtning. Under en längre operation 

krävs högre doser opioider, vilket (Naess & Kaupang, 2005) kan leda till 

andningsdepression. Nilsson och Stenqvist (2008) menar att opioiden fentanyl har en 

halveringstid på mellan 3 – 15 timmar och upprepade doser kan förlänga 

effektdurationen.    

Sex studier (Arar, et al., 2005; Camci, et al., 2006; Gokce, et al., 2007; Magni, et al., 

2005; Passot, et al., 2005; Sneyd, et al., 2005) menade att den tidiga postoperativa 

återhämtningen var lika snabb efter de båda anestesiformerna. Passot et al. (2005) och 

Sneyd et al. (2005) fann jämfört med de andra störst skillnad mellan de båda 

anestesiformerna. Trots detta presenterade forskarna i sina resultat att den tidiga 

postoperativa återhämtningen var lika efter de båda anestesiformerna. Sneyd et al. 

(2005) hade en skillnad gällande tiden till att spontanandas på fyra minuter efter 

inhalationsanestesi jämfört med efter TIVA och menade att den postoperativa tidiga 

återhämtningen var lika. Denna skillnad på fyra minuter kan tyckas visa att det förelåg 

en snabbare tidig postoperativ återhämtning efter TIVA trots att inte forskarna lyfte 

fram detta.    

Tre studier (Akkurt, et al., 2009; Bhagat, et al., 2008; Gozdemir, et al., 2007) fann att 

den tidiga postoperativa återhämtningen var snabbare efter TIVA jämfört efter 

inhalationsanestesi. Enligt Smith (2003) kan TIVA tillföras så länge det finns ett behov 

och då den avslutas sker återhämtningen snabbt. Styrbarheten och kontrollen av adekvat 
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anestesidjup förenklas eftersom hypnotikum och opioider har en kort duration samt med 

monitorering som BIS. De största skillnaderna till att patienten kunde spontant öppna 

och uppge namn och personnummer var 2,5 minuter mellan de båda anestesiformerna 

och detta visades i studien av Gozdemir et al. (2007). Den kortaste tidsskillnaden var 45 

sekunder mellan de båda anestesiformerna (Gozdemir, et al., 2007) och det var i tiden 

till att kunna extubera patienten. Detta var enligt studiens resultat en anmärkningsvärd 

skillnad som påvisade att den tidiga postoperativa återhämtningen var snabbare efter 

TIVA som efter inhalationsanestesi. 

Då artiklarna analyserats framkom att det inte verkar finnas några riktlinjer gällande hur 

mycket det får skilja för att anestesiformen ska anses vara snabbare i den tidiga 

postoperativa återhämtningen. Caverni et al. (2005) tyckte att inhalationsanestesi gav en 

snabbare tidig postoperativ återhämtning då det skiljde dubbelt så lång tid till att 

extubera efter TIVA som efter inhalationsanestesi. Passot et al. (2005) menade att det 

var lika snabb återhämtning efter de båda anestesiformerna då det skiljde 3,5 minuter till 

att öppna ögonen. Gozdemir et al. (2007) ansåg att TIVA gav en snabbare tidig 

postoperativ återhämtning när det tog 45 sekunder kortare tid till att extubera efter 

TIVA som efter inhalationsanestesi. Sammanfattningsvis klargör de 15 analyserade 

artiklarna att inhalationsanestesi gav en snabbare tidig postoperativ återhämtning. De 

artiklar som påvisade att inhalationsanestesi var snabbare i den tidiga postoperativa 

återhämtningen hade anmärkningsvärda skillnader i de olika kriterierna mellan de båda 

anestesiformerna medan de artiklar som visade att den tidiga postoperativa 

återhämtningen var lika respektive snabbare efter TIVA, var marginella.  

Sju studier (Akkurt, et al., 2009; Arar, et al., 2005; Bhagat, et al., 2008; Cafiero, et al., 

2007; Caverni, et al., 2005; Erk, et al., 2007; Grottke, et al., 2004) hade premedicinering 

med bensodiazepin midazolam. Midazolam (Halldin & Ekblom, 2008) har sedativa och 

hypnotiska egenskaper och en snabb effekt med halveringstid på 2 – 3 timmar. 

Beroende på operationens och anestesitidens längd har troligtvis midazolam en 

påverkan på den tidiga postoperativa återhämtningen på grund av sin långa 

halveringstid. I de artiklar (Akkurt, et al., 2009; Arar, et al., 2005; Bhagat, et al., 2008; 

Cafiero, et al., 2007; Caverni, et al., 2005; Erk, et al., 2007; Grottke, et al., 2004) där 

premedicinering med midazolam angavs hade patienterna vid de båda anestesiformerna 

erhållit samma premedicinering varför detta inte tordes påverka jämförelserna i dessa 

studier. Dock kan övriga studier utan erhållen premedicinering i denna analys påverkas 

då de jämförs med studier där premedicinering gavs.  

Larsson (2008) och Valeberg (2005) menar att det krävs en god planering för 

uppvaknandet och att planeringen är avgörande hur väckningen kommer att ske. Det 

finns fler faktorer än valet av anestesiform som kan påverka tidig postoperativ 

återhämtning. Generellt är patienten hyperventilerad under anestesin, men ett 

normalvärde av PaCO2 mellan 4,5-6 kPa eftersträvas i slutet. Enligt Nilsson och 

Stenqvist (2008) är pH- sänkningen beroende av när patienten börjar spontanandas. 

Anestesisjuksköterskan kan minska på andningsfrekvensen och det inspiratoriska 

trycket vilket leder till en ökning av den partiella koldioxiden som triggar andningen. 

Dock förekommer individuella skillnader mellan anestesisjuksköterskor i handhavandet, 

vilket leder till att detta görs vid olika tidpunkter och till olika värden i den kliniska 

verksamheten. Således är detta faktorer som inverkar på patientens spontanandning och 

kan bli avgörande av hur snabbt patienten kan spontant öppna ögonen, lyda uppmaning, 
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extuberas samt uppge namn och personnummer. Enligt kompetensbeskrivningen 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård och SSF, 2008) ska 

anestesisjuksköterskan övervaka, assistera och ventilera patienten samt etablera och 

upprätthålla en fri luftväg. Olika faktorer kan påverka extuberingen. Enligt Hestnes och 

Espe (2005) bör en patient med aspirationsrisk extuberas så sent som möjligt medan 

tidig extubation kan vara att föredra hos astmatiker och rökare då de har irritabla 

luftvägar. Har patienten varit svår att intubera eller är svår att ventilera kanske 

anestesisjuksköterskan väljer att extubera sent. En oerfaren anestesisjuksköterska 

kanske vill förvissa sig om att patienten kan hålla en fri luftväg och extuberar först då 

patienten öppnar ögonen. Detta är faktorer som avgör tiden till extubering och kan 

komma att påverka jämförelser mellan inhalationsanestesi och TIVA i den tidiga 

postoperativa återhämtningen. Kanske är det svårt att jämföra de båda 

anestesimetoderna på ett adekvat sätt eftersom det föreligger en risk att resultatet kan 

påverkas av anestesisjuksköterskans handhavande, kompetens och erfarenhet.   

En annan aspekt som kan inverka på jämförelser mellan inhalationsanestesi och TIVA 

är handhavandet av TIVA med TCI. Det råder även här individuella skillnader hos den 

ansvariga anestesisjuksköterskan när minskningen av anestesiläkemedlens 

koncentration i plasma sker. Detta kräver både planering och erfarenhet. Samtidigt 

innehar anestesisjuksköterskan kunskaper om de läkemedel som används vid TIVA med 

TCI och vet att då patienten vaknar ställs det höga krav på den postoperativa analgesin. 

Dock kan opioiderna som administreras intraoperativt upp till denna anestesiform för att 

förebygga postoperativ smärta, (Naess & Kaupang, 2005) leda till andningsdepression 

vid väckning vilket kan fördröja den tidiga postoperativa återhämtningen.     

Då det råder olika uppfattningar kliniskt och vetenskapligt vilken anestesiform som ger 

den snabbaste tidiga postoperativa återhämtning, skulle en vidare forskning av ämnet 

vara betydelsefull. Kanske det istället skulle vara relevant att jämföra hur vaken eller 

adekvat orienterad patienten är direkt efter extuberingen av dessa anestesiformer. Tiden 

kunde då mätas i minuter och sekunder från det att patienten extuberats och tiden till att 

patienten kunde lyda uppmaning, uppge sitt namn och personnummer.  

Men även om det är av intresse att jämföra den tidiga postoperativa återhämtningen 

efter inhalationsanestesi och efter TIVA kanske det inte spelar någon roll vilken 

anestesiform som är bäst. Viktigare är då att anestesiformen styr den enskilde patientens 

behov i den speciella situationen och inte avgörs av generella riktlinjer, effektivitet och 

kostnader. Enligt Zetterström (2008) ska valet av anestesiform grundas på de fördelar 

och nackdelar det finns gällande anestesin samt patientens ålder och anamnes i relation 

till anestesiläkemedlens effekter och biverkningar. Generell anestesi med TIVA kan 

initialt i induktionen orsaka ett blodtrycksfall som inte är en önskvärd effekt på en äldre 

hjärtsjuk patient medan inhalationsanestesi kan ge postoperativt illamående och 

kräkningar på en patient med PONV i anamnesen.   
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Konklusion 

Det förekommer kliniska och vetenskapliga diskussioner angående vilken generell 

anestesiform som ger den snabbaste tidiga postoperativa återhämtningen. I denna 

litteraturstudie analyserades 15 vetenskapliga artiklar. I sex artiklar framkom att 

inhalationsanestesi gav den snabbaste tidiga postoperativa återhämtningen. Sex artiklar 

menade att den tidiga postoperativa återhämtningen var lika snabb efter de båda 

anestesiformerna och tre artiklar påvisade att TIVA gav den snabbaste tidiga 

postoperativa återhämtningen. Sammanfattningsvis framkom att inhalationsanestesi gav 

den snabbaste tidiga postoperativa återhämtningen. 

 

Implikation 

Det råder en diskussion angående vilken anestesiform som ger den snabbaste tidiga 

postoperativa återhämtningen. I den kliniska verksamheten tycker anestesiologer och 

anestesisjuksköterskor att patienter kan extuberas fortare där det är kliniskt möjligt och 

att patienten upplevs mer adekvat orienterade efter TIVA som efter inhalationsanestesi. 

De vetenskapliga artiklarna i denna litteraturstudie visade motsatsen. Eftersom 

anestesisjuksköterskans handhavande, planering och erfarenhet påverkar patientens 

uppvaknande, kanske det skulle vara mer relevant att jämföra dessa båda anestesiformer 

på ett annat sätt. Förslagsvis kunde tiden mätas efter att patienten extuberats och tiden 

till att patienten är adekvat orienterad samt tiden till att patienten kunde uppge namn och 

personnummer.  

 

 

 

 

 



 

Referenser 

*Akkurt, B. C., Temiz, M., Inanoglu, K., Aslan, A., Turhanoglu, S.,  
   Asfuroglu, Z., et al. (2009). Comparison of recovery characteristics, postoperative 
  nausea and vomiting and gastrointestinal motility with total intravenous anesthesia 
   with propofol versus inhalation anesthesia with desflurane for laparoscopic  

   cholecystectomy, a randomized controlled study. [Electronic version]. Current 

   Therapeutic Research, 70(2): 94-103. Hämtad 2010-01-03 från databasen CINAHL. 
 

Allvin, R. (2009). Postoperative recovery. Development of a multi- dimensional 

   questionnaire for assessment of recovery. Örebro Studies in Medicine, 32: 1-73 
   Örebro Universitet.   

    

*Arar, C., Kaya, G., Karamanlioglu, B., Pamukcu, Z., & Turan, N. (2005). Effects of   

   sevoflurane, isoflurane and propofol infusions on post-operative recovery criteria 

   in geriatric patients. [Electronic version]. The Journal of International Medical  
   Research, 33(1): 55-60. Hämtad 2010-01-11 från databasen PubMed. 
 

*Bhagat, H., Dash, H. H., Bithal, P. K., Chouhan, R. S., & Pandia, M. P. (2008). 

   Planning for early emergence in neurosurgical patients, a randomized prospective trial 

   of low dose anesthetics. [Electronic version]. Anesthesia and Analgesia, 107(4): 1348- 

   1355. Hämtad 2009-10-09 från databasen PubMed. 

 

*Cafiero, T., Cavallo, L. M., Frangiosa, A., Burrelli, R., Gargiulo, G., Cappabianca, P.,  

   et al. (2007). Clinical comparison of remifentanil – sevoflurane vs.  
   remifentanil- propofol for endoscopic endonasal transphenoidal surgery.  

   European Journal of Anaesthesiology, 24(5): 441–446.  

   Hämtad 2010-01-15 från databasen PubMed.  

 

*Camci, E., Koltka, K., Celenk, Y., Turgul, M., & Pembeci, K. (2006). Bispectral index 

   guided desflurane and propofol anesthesia in ambulatory arthroscopy, comparison 

   of recovery and discharge profiles. Journal of Anesthesia, 20(2): 149-152. 

   Hämtad 2010-01-12 från databasen PubMed.  

 

Carlsson, S., & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad. Studiematerial för 
   undervisning inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad- ett samarbete mellan 

   Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Malmö: Malmö Högskola. 
   Hämtad 2009-10-16 från: 

   http://dspace.mah.se/bitstream/2043/660/1/rapport_hs_05b.pdf 

 

*Castagnini, H. E., van Eijs, F., Salevsky, F. C., & Nathanson, M. H. (2004). 

   Sevoflurane for interventional neuroradiology procedures is associated with more 

   rapid early recovery than propofol. Canadian Journal of Anesthesia, 51(5): 486-491. 

   Hämtad 2010-01-05 från databasen PubMed. 
 

 

http://dspace.mah.se/bitstream/2043/660/1/rapport_hs_05b.pdf


 

*Caverni, V., Rosa, G., Pinto, G., Tordiglione, P., & Favaro, R. (2005). Hypotensive 

   anesthesia and recovery of cognitive function in long-term craniofacial surgery. 

   The Journal of Craniofacial Surgery, 16(4): 531–536.  
   Hämtad 2010-01-05 från databasen PubMed. 
    

 *Erk, G., Erdogan, G., Sahin, F., Taspinar, V., & Dikmen, B. (2007). Anesthesia for 

   laparoscopic cholecystectomy, comparative evaluation of desflurane/sevoflurane 

   vs. propofol. Middle East Journal of Anesthesiology, 19(3): 553-562.  
   Hämtad 2010-01-17 från databasen PubMed. 
 

Fanghol, R., & Valla, A. (2005). Anestesisjukvård till barn. Ingår i I. Liv Hovind (red.), 

   Anestesiologisk omvårdnad. (ss 269-298). Stockholm: Studentlitteratur. 
   

Fredman, B., Sheffer, O., Zohar, E., Paruta, I., Richter, S., Jedeikin, R., et al. (2002). 

   Fast- track eligibility of geriatric patients undergoing short urologic surgery 

   procedures. [Electronic version]. Anesthesia & Analgesia, 94(3): 560-564.  
   Hämtad 2009-10-09 från databasen PubMed.  
 

*Gokce, B. M., Ozkose, Z., Tuncer, B., Pampal, K., & Arslan, D. (2007).  

   Hemodynamics effects, recovery profiles and costs of remifentanil, based anesthesia 

   with propofol or desflurane for septorhinoplasty.  

   Saudi Medicine Journal, 28(3): 358-363. Hämtad 2010-01-12 från databasen PubMed.  
    

*Gozdemir, M., Sert, H., Yilmaz, N., Kanbak, O., Usta, B., & Demircioglu, R. I. 

   (2007). Remifentanil- propofol in vertebral disk operations, hemodynamics and 

   recovery versus desflurane- N2O inhalation anesthesia. Advances in Therapy, 24(3): 

   622–631. Hämtad 2010-01-12 från databasen PubMed.    

 

*Grottke, O., Dietrich, P. J., Wiegels, S., & Wappler, F. (2004). Intraoperative wakeup 
   test and postoperative emergence in patients undergoing spinal surgery, a   

   comparison of intravenous and inhaled anesthetic techniques using short acting 

   anesthetics. [Electronic version]. Anesthesia & Analgesia, 99(5): 1521-1527. 
   Hämtad 2009-10-09 från databasen PubMed.   
    

Gupta, A. (2008). Anestesi vid dagkirurgi. Ingår i M. A. B. Halldin & S. G. E. Lindahl 

   (red.), Anestesi. (ss 505-516). Stockholm: Liber AB.  
 

Gupta, A., Stierer, T., Zuckerman, R., Sakima, N., Parker, S. D., & Fleisher, L. A. 

   (2004). Comparison of recovery profile after ambulatory anesthesia with propofol, 

   isoflurane, sevoflurane and desflurane: a systematic review. [Electronic version].  

   Anesthesia & Analgesia. 98(4): 632- 41. Hämtad 2010-01-16 från databasen PubMed. 
    

Halldin, M. M., & Ekblom, A. (2008). Farmakokinetik och metabolism. Ingår i  

   M. A. B. & S. G. E. Lindahl (red.), Anestesi. (ss 51-67). Stockholm: Liber AB. 
 

Hedenstierna, G. (2008). Fysiologi. Ingår i M. A. B. Halldin & S. G. E. Lindahl (red.),  

   Anestesi. (ss 31-50). Stockholm: Liber AB. 

 



 

Hestnes, M., & Espe, K. (2005). Luftvägar och ventilation. Ingår i I. Liv Hovind (red.), 

   Anestesiologisk omvårdnad. (ss 127-148). Stockholm: Studentlitteratur. 
 

Larsen, B., Seitz, A., & Larsen, R. (2000). Recovery of cognitive function after 
   remifentanil- propofol anesthesia, a comparison with desflurane and sevoflurane   

   anesthesia. [Electronic version]. Anesthesia & Analgesia, 90(1): 168-174.  

   Hämtad 2009-11-03 från databasen PubMed.  
 

Larsson, S. (2008). Omvårdnad. Ingår i M. A. B. Halldin & S. G. E. Lindahl (red.),  

   Anestesi. (ss 200-206). Stockholm: Liber AB. 
 

Lindahl, S. G. E., Ullman, J., & Arlehamn, M. (2008). Risk och säkerhet. Ingår i M. A. 

B. 

   Halldin & S. G. E. Lindahl (red.), Anestesi. (ss 168-174). Stockholm: Liber AB. 

 

Lindwall, L., & von Post, I. (2008). Perioperativ vård- att förena teori och praxis.  
   Stockholm: Författarna & Studentlitteratur. 

 

Loop, T., & Priebe, H. J. (2000). Recovery after anesthesia with remifentanil combined 
   with propofol, desflurane or sevoflurane for otorhinolaryngeal surgery.  

   [Electronic version]. Anesthesia & Analgesia, 91(1): 123-129. Hämtad 2009-10-10 

   från databasen PubMed.   
 

*Magni, G., Baisi, F., La Rosa, I., Imperiale, C., Fabbrini, V., Pennacchiotti, M. L.  

   et al. (2005). No difference in emergence time and early cognitive function between 
   sevoflurane- fentanyl and propofol- remifentanil in patients undergoing craniotomy  

   for supratentorial intracranial surgery. Journal of Neurosurgical Anesthesiology, 

   17(3): 134-138. Hämtad 2010-01-05 från databasen PubMed. 
 

Naess, T., & Kaupang, T. (2005). Farmakologi. Ingår i I. Liv Hovind (red.),  

   Anestesiologisk omvårdnad. (ss 183-232). Stockholm: Studentlitteratur. 

 

Nilsson, K., & Stenqvist, O. (2008). Anestesiapparat och andningssystem. Ingår i  

   M. A. B. Halldin & S. G. E. Lindahl (red.), Anestesi. (ss 74-87). Stockholm: Liber 

AB.  

 

Norstedts svenska ordbok. (1990). Återhämta (s.1192). Oslo: Norstedts Förlag AB. 

 

Ong, E. L., Chiu, J. W., Chong, J. L., & Kwan, K. M. (2000). Volatile induction and 

   maintenance (VIMA) versus total intravenous anaesthesia (TIVA) for minor  

   gynaecological procedures. [Electronic version]. Ambulatory Surgery, 8(1): 37-40. 
   Hämtad 2009-11-03 från databasen PubMed.   

 

 

 

 

 



 

*Passot, S., Servin, F., Pascal, J., Charret, F., Auboyer, C., & Molliex, S. (2005). A  

   comparison of target and manually controlled infusion propofol and   

   etomidate/desflurane anesthesia in elderly patients undergoing hip fracture surgery.   

   [Electronic version]. Anesthesia & Analgesia, 100(5): 1338-1342.  

   Hämtad 2010-01-08 från databasen PubMed. 
  

   Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensksjuksköterskeförening, SSF.    

   (2008). Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor med sjuksköterske-  
   specialistexamen med inriktning mot anestesisjukvård. [Electronic version].  
   Hämtad 2010-01-27 från internet: 
http://www.aniva.se/index.php?option=com_content&view=article&id=113&ltemid=20

0044 
 

*Röhm, K. D., Piper, S. N., Suttner, S., Schuler, S., & Boldt, J. (2006). Early recovery, 

   cognitive function and costs of a desflurane inhalation vs a total intravenous  

   anesthesia regimen in long- term surgery.  

   Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 50(1): 14-18.   
   Hämtad 2010- 01- 05 från databasen PubMed. 

 

Sandin, R. (2008). Intravenös anestesi. Ingår i M. A. B. Halldin & S. G. E. Lindahl 

   (red.), Anestesi. (ss 274-290). Stockholm: Liber AB.  
 

SFS 1998:531, ändrad 2009:980. Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 

   område. Stockholm: Socialdepartementet. [Electronic version]. 

   Hämtad 2010-01-31 från internet. 

   http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1998:531 
  

Smith, I. (2003). Inhalation versus intravenous anesthesia for day surgery.  

   [Electronic version]. Ambulatory surgery, 10(2): 89-94. Hämtad 2009-10-11 från  
   databasen PubMed. 

 

*Sneyd, J. R., Andrews, J. H., & Tsubokawa, T. (2005). Comparison of  
   propofol/remifentanil and sevoflurane/remifentanil for maintenance of anaesthesia for  

   elective intracranial surgery. [Electronic version].  

   British Journal of Anesthesia, 94(6): 778-783.  

   Hämtad 2010-01-15 från databasen PubMed.  

    

SOSFS 2000:1. Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna 

   råden (SOSFS 2001:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. 

   [Electronic version]. Hämtad 2010-01- 28 från internet. 
   http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2000-1   
 

Stånge, K., & Rodling Wahlström, M. (2008). Neuroanestesiologi. Ingår i M.A.B. 

   Halldin & S.G.E. Lindahl (red.), Anestesi. (ss 401-413). Stockholm: Liber AB. 
 

Svensk förening för anestesi & intensivvård, SFAI. (2005). Riktlinjer 2005 med  

   uppdateringar. Hämtad 2010-01-16 från www.sfai.se    

http://www.aniva.se/index.php?option=com_content&view=article&id=113&ltemid=200044
http://www.aniva.se/index.php?option=com_content&view=article&id=113&ltemid=200044
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1998:531
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2000-1
http://www.sfai.se/


 

Tang, J., White, P. F., Wender, R. H., Naruse, R., Kariger, R., Sloninsky, A.,  

   et al. (2001). Fast- track office- based anesthesia; a comparison of propofol versus 

   desflurane with antiemetic prophylaxis in spontaneously breathing patients. 

   [Electronic version]. Anesthesia & Analgesia, 92(1): 95-99. Hämtad 2009-11-05 från 

   databasen PubMed. 

 

Valeberg, B. T. (2005). Patienter i generell anestesi. Ingår i I. Liv Hovind (red.), 

   Anestesiologisk omvårdnad. (ss 49- 54). Stockholm: Studentlitteratur. 
 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani. C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad.  
   En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur.    

 

Zetterström, H. (2008). Att välja anestesiform. Ingår i M.A.B. Halldin &   

   S.G.E. Lindahl (red.), Anestesi. (ss 74-87). Stockholm: Liber AB.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 6. Sökhistorik                                                                 Bilaga I(1) 

Databas Datum  Sökord Antal 

träffar 

Genomlästa 

abstract 

Urval 

1  

Urval 2 

Valda 

artiklar 

CINAHL  7 

september 

2009 

Anesthesia 

intravenous 

(Thesaurus) AND 

anesthesia inhalation 

(Thesaurus) 

3 3 0 0 

CINAHL 7 

september 

2009 

Anesthesia 

intravenous 

(Thesaurus) AND 

anesthesia inhalation 

(Thesaurus) AND 

anesthesia recovery 

(Thesaurus) 

0 0 0 0 

PubMed  9 oktober 

2009 

Anesthesia 

intravenous (MeSH) 

AND anesthesia 

inhalation (MeSH) 

AND anesthesia 

recovery period 

(MeSH) 

14 14 2 2 

PubMed  3 

november 

2009 

Anesthesia 

intravenous (MeSH) 

AND anesthesia 

inhalation (MeSH) 

AND postoperative 

recovery  

13 13 0(2) 0(2) 

PubMed  3 

november 

2009 

Anesthesia recovery 

of function AND 

anesthesia intravenous 

(MeSH) 

20 20 0 0 

CINAHL  3 januari 

2010 

Recovery AND total 

intravenous infusion 

AND anesthesia 

inhalation (Thesaurus) 

1 1 1 1 

PubMed  5 januari 

2010 

Early recovery AND 

anesthesia inhalation 

(MeSH) AND 

anesthesia intravenous 

(MeSH) 

21 21 4(6) 4(6) 

PubMed  7 januari 

2010 

Anesthesia recovery 

period (MeSH) AND 

propofol AND 

sevoflurane 

 

18 18 0 0 



 

Tabell 6. Sökhistorik                                                                                       Bilaga I(2)                                                                  

Databas  Datum  Sökord  Antal 

träffar 

Genomlästa 

abstract 

Urval 

1 

Urval 2 

Valda 

artiklar 

PubMed  7 januari 

2010 

General anesthesia 

(MeSH) AND 

sevoflurane AND 

desflurane AND 

isoflurane AND 

propofol 

14 14 (1) (1) 

PubMed  8 januari 

2010 

Target controlled 

infusion 

AND desflurane 

6 6 1(2) 1(2) 

PubMed  11 

januari 

2010 

Postoperative recovery 

AND sevoflurane AND 

isoflurane AND 

propofol 

14 14 1(3) 1(3) 

PubMed  12 

januari 

2010 

Desflurane AND 

propofol AND recovery 

AND remifentanil 

15 15 3(6) 3(6) 

PubMed  15 

januari 

2010 

Propofol AND 

remifentanil AND 

sevoflurane AND 

postoperative recovery 

16 16 3(5) 2(5) 

CINAHL  17 

januari 

2010 

Propofol AND 

sevoflurane AND 

desflurane 

7 7 1 1 

*Siffran inom parantes betyder att artiklarna har hittats i tidigare sökningar.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 7. Artikelöversikt                                                                                                                                                                  Bilaga II(1) 

Publikationsår  

Land 

Databas   

Författare  Titel  Syfte  Metod/Urval Slutsats  Vetenskaplig 

kvalitet 

2009, 

Turkiet. 

CINAHL. 

Akkurt, B. C. 

Temiz, M. 

Inanoglu, K. 

Aslan, A. 

Turhanoglu, S. 

Asfuroglu, Z. 

Canbolant, E. 

Comparison of recovery 

characteristics, 

postoperative nausea and 

vomiting and 

gastrointestinal motility 

with total intravenous 

anesthesia with propofol 

versus inhalation 

anesthesia with desflurane 

for laparoscopic 

cholecystectomy, a 

randomized controlled 

study. 

 

 

 

Att jämföra effekterna 

efter total intravenös 

anestesi med 

inhalationsanestesi 

gällande den 

postoperativa 

återhämtningen, PONV, 

sjukhusvistelsen och 

gastrisk peristaltik.  

Randomiserad. Etiskt 

godk. n=60, bortfall  

11 %. ASA I- II. 

Premedicinering 

midazolam. 

Underhållsanestesi: 

1. Propofol och 

alfentanil. 

2. Desfluran och 

alfentanil. 

Den tidiga 

postoperativa 

återhämtningen var 

snabbare efter TIVA 

än efter 

inhalationsanestesi. 

I 

2005, 

Turkiet. 

PubMed. 

Arar, C. 

Kaya, G. 

Karamanlioglu, 

B. 

Pamukcu, Z. 

Turan, N. 

 

Effects of sevoflurane, 

isoflurane and 

propofol infusions on 

postoperative  

recovery criteria in 

geriatric patients. 

Att jämföra effekterna 

av sevofluran,  

isofluran och propofol 

infusion gällande  

den postoperativa 

återhämtningen. 

Randomiserad. Etiskt 

godk. n= 60, bortfall  

18 %. ASA I-II.  

Äldre än 65 år. 

Premedicinering  

midazolam.  

Underhållsanestesi: 

1. Sevofluran. 

2. Isofluran. 

3. Propofol. 

 

 

Den tidiga 

postoperativa 

återhämtningen var 

lika snabb efter TIVA 

och 

inhalationsanestesi.  

II 



 

Artikelöversikt                                                                                                                                                                                Bilaga II(2) 

2008, 

Indien. 

PubMed.  

Bhagat, H. 

Dash, H. H. 

Bithal, P. K. 

Chouhan, R. 

S. 

Pandia, M. P. 

Planning for early emergence 

in neurosurgical patients, a 

randomized prospective trial 

of lowdose anesthetics. 

Att jämföra vilken 

anestesiform i låg dos som 

ger den snabbaste tidiga 

postoperativa 

återhämtningen. 

Randomiserad. Pilotstudie 2 

steg. Etiskt godk. 

 n=150, bortfall 9 %. 

20 – 60 år. Preoperativt högsta 

GCS.  

Premedicinering diazepam.  

Underhållsanestesi: 

1. Propofol. 

2. Fentanyl. 

3: Isofluran.   

 

 

 

Tiden det tog för alla 

patienter för att uppnå full 

poäng i GCS var snabbare 

efter TIVA. 

I 

2007, 

Italien. 

PubMed.  

Cafiero, T. 

Cavallo, L. 

M. 

Frangiosa, A. 

Burrelli, R. 

Gargiulo, G. 

Cappabianca, 

P. 

de Divitiis, 

E. 

Clinical comparison of 

remifentanil- sevoflurane vs. 

remifentanil- propofol for 

endoscopic endonasal 

transphenoidal surgery. 

Att jämföra postoperativ 

återhämtning, kirurgisk status 

och hemodynamiska 

skillnader efter TCI med 

propofol och sevofluran. 

Randomiserad. Prospektiv. 

Etiskt godk. n= 44, inget 

bortfall. ASA I- III. 

Premedicinering midazolam. 

 Underhållsanestesi: 

1. Propofol och 

remifentanil. 

2. Sevofluran och 

remifentanil. 

 

Den tidiga postoperativa 

återhämtningen var 

snabbare efter 

inhalationsanestesi än 

TIVA. 

I 

2006, 

Turkiet. 

PubMed.  

Camci, E. 

Koltka, K. 

Celenk, Y. 

Tugrul, M. 

Pembeci, K. 

 

Bispectral index guided 

desflurane and propofol 

anesthesia in ambulatory 

arthroscopy, comparison of 

recovery and discharge 

profiles. 

Att jämföra den postoperativa 

återhämtningen med BIS 

efter desfluran och propofol i 

polikliniska artroskopier. 

Randomiserad. Prospektiv.  

n= 50, inget bortfall. ASA I- II. 

18- 65 år. Underhållsanestesi: 

1. Desfluran och 

remifentanil. 

2. Propofol. 

 

Lika snabb återhämtning 

efter de båda 

anestesiformerna. 

I 
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2004,  

England. 

PubMed. 

Castagnini, 

H E. 

van Eijs, F. 

Salevsky, F. 

C. 

Nathanson, 

M. H. 

 

Sevoflurane for interventional 

neuroradiology procedures is 

associated with more rapid early 

recovery than propofol. 

Jämföra om det finns 

några skillnader i den 

tidiga återhämtningen efter 

tre olika anestesiformer. 

Randomiserad. Single blinded.  

n= 108, bortfall 4 %. ASA I- 

III. 18- 75 år. 

Underhållsanestesi: 

1. Propofol och fentanyl 

eller alfentanil. 

2. Sevofluran och vid 

behov fentanyl eller 

alfentanil. 

Den tidiga postoperativa 

återhämtningen var 

snabbare efter 

inhalationsanestesi än 

TIVA. 

I 

2005, 

Italien.  

PubMed. 

Caverni, V. 

Rosa, G. 

Pinto, G. 

Tordiglione, 

P. 

Hypotensive anesthesia and 

recovery of cognitive function in 

long-term craniofacial surgery. 

Att jämföra tre olika 

anestesiformer gällande 

hemodynamiken samt 

postoperativ återhämtning 

och överlevnad. 

Randomiserad. Single blinded.  

n= 120, inget bortfall. ASA I- 

II. 18- 32 år. Premedicinering 

med midazolam. Underhållsan:  

1. Propofol och 

remifentanil. 

2. Desfluran och 

remifentanil. 

3. Sevofluran och 

remifentanil. 

Den tidiga postoperativa 

återhämtningen var 

snabbare efter 

inhalationsanestesi än 

TIVA. 

II 

2007, 

Turkiet. 

CINAHL. 

Erk, G. 

Erdogan, G. 

Sahin, F. 

Taspinar, V. 

Dikmen, B. 

Anesthesia for laparoscopic 

cholecystectomy, comparative 

evaluation of 

desflurane/sevoflurane vs. 

propofol. 

Att jämföra den 

postoperativa 

återhämtningen och risken 

för PONV efter olika 

anestesiformer.  

Randomiserad. Etiskt godk.  

n= 300, inget bortfall. ASA I- 

III. Premedicinering diklofenak 

och midazolam. 

Underhållsanestesi: 

1. Propofol. 

2. Sevofluran. 

3. Desfluran. 

 

Den tidiga postoperativa 

återhämtningen var 

snabbare efter 

inhalationsanestesi än 

TIVA. 

I 
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2007, 

Turkiet. 

PubMed. 

Gokce, B. M. 

Ozkose, Z. 

Tuncer, B. 

Pampal, K. 

Arslan, D. 

Hemodynamic effects, 

recovery profiles and costs of 

remifentanil based anesthesia 

with propofol or desflurane 

for septorhinoplasty. 

Att jämföra hemodynamiken, 

återhämtningen, PONV och 

kostnader efter desfluran kontra 

TIVA med remifentanil och 

propofol. 

Randomiserad. Etiskt godk. n= 

40, inget bortfall. ASA I- II.18- 

45 år. Ingen premedicinering.  

Underhållsanestesi: 

1. Desfluran och 

remifentanil. 

2. Propofol och 

remifentanil. 

Den tidiga postoperativa 

återhämtningen var lika 

efter de båda 

anestesiformerna. 

II 

2007, 

Turkiet. 

PubMed. 

Gozdemir, 

M. 

Sert, H. 

Yilmaz, N. 

Kanbak, O. 

Usta, B. 

Irem 

Demircioglu, 

R. 

Remifentanil- propofol in 

vertebral disk operations, 

hemodynamics and recovery 

versus desflurane- N2O 

inhalation anesthesia. 

Syftet med studien var att 

fastställa om det finns någon 

skillnad efter TIVA och 

inhalationsanestesi gällande 

hemodynamiken och den post-

operativa återhämtningen samt 

behovet av smärtlindring. 

Randomiserad. Etiskt godk.  

n= 60, inget bortfall. ASA I- II. 

18- 65 år. Ingen 

premedicinering.  

Underhållsanestesi:  

1. Desfluran. 

2. TIVA; propofol och 

remifentanil. 

Den tidiga postoperativa 

återhämtningen var 

snabbare efter TIVA än 

inhalationsanestesi. 

I 

2004, 

Tyskland. 

PubMed. 

Grottke, O. 

Dietrich, P. J. 

Wiegels, S. 

Wappler, F. 

Intraoperative wakeup test 

and postoperative emergence 

in patients undergoing spinal 

surgery, a comparison of 

intravenous and inhaled 

anesthetic techniques using 

short acting anesthetics. 

Syftet med studien var att 

jämföra tre olika anestesiformer 

på patienter som genomgår 

ryggkirurgi för att se vem som 

återhämtar sig snabbast 

psykomotoriskt och med 

kognitiva funktioner. 

Randomiserad. Singel blinded. 

Prospektiv. Etiskt godk. n= 54, 

inget bortfall. ASA I- III. 18- 75 

år. Premedicinering med 

midazolam. Underhållsanestesi: 

1. Propofol och sufentanil. 

2. Propofol och 

remifentanil. 

3. Desfluran och 

remifentanil. 

 

Den tidiga postoperativa 

återhämtningen var 

snabbare efter 

inhalationsanestesi. 

I 
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2005, 

Italien. 

PubMed. 

Magni, G. 

Baisi, F. 

La Rosa, I. 

Imperiale, C. 

Fabbrini, V. 

Pennacchiotti, 

M. L. 

Rosa, G. 

No difference in emergence 

time and early cognitive 

function between sevoflurane- 

fentanyl and propofol- 

remifentanil in patients 

undergoing craniotomy for 

supratentorial intracranial 

surgery. 

 

 

Att jämföra den tidiga 

postoperativa återhämtningen 

och de kognitiva funktionerna 

efter två olika anestesiformer. 

Randomiserad. Etiskt godk. 

n= 120, inget bortfall. ASA 

I- III. 15- 75 år. GCS 15. 

Underhållsanestesi: 

1. Propofol och 

remifentanil. 

2. Sevofluran och 

fentanyl. 

Den tidiga 

postoperativa 

återhämtningen var 

lika efter de båda 

anestesiformerna. 

I 

2005, 

Frankrike. 

PubMed. 

Passot, S. 

Servin, F. 

Pascal, J. 

Charred, F. 

Auboyer, C. 

Molliex, S. 

A comparison of target and 

manually controlled infusion 

propofol and 

etomidate/desflurane anesthesia 

in elderly patients undergoing 

hip fracture surgery. 

Att jämföra hemodynamiken 

efter desfluran och TCI efter 

höftfrakturskirurgi. 

Randomiserad. Prospektiv. 

Etiskt godk. n=52, bortfall  

5 %. Äldre än 80 år.  

ASA I- II. 

Underhållsanestesi: 

1. Desfluran och 

alfentanil. 

2. Propofol och 

alfentanil som TCI. 

3. Propofol och 

alfentanil manuellt. 

Den tidiga 

postoperativa 

återhämtningen var 

lika efter de tre 

anestesiformerna. 

II 

2006, 

Tyskland. 

PubMed. 

Röhm, K. D. 

Piper, S. N. 

Suttner, S. 

Schulder, S. 

Boldt, J. 

Early recovery, cognitive 

function and costs of a 

desflurane inhalational vs. a 

total intravenous anaesthesia 

regimen in long-term surgery. 

Att jämföra den tidiga 

postoperativa återhämtningen, 

gällande att återfå kognitiva 

funktioner, vistelsetiden på den 

postoperativa avdelningen samt 

kostnaderna av propofol och 

remifentanil kontra desfluran 

och fentanyl. 

 

 

Randomiserad. Etiskt godk. 

n= 49, inget bortfall. ASA I- 

III. Ingen premedicinering. 

Underhållsanestesi: 

1. Propofol och 

remifentanil. 

2. Desfluran och 

fentanyl. 

 

Den tidiga 

postoperativa 

återhämtningen var 

snabbare efter 

inhalationsanestesi än 

TIVA. 

I 
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2005, 

England. 

PubMed. 

Sneyd, J. R. 

Andrews, C. 

J. H. 

Tsubokawa, 

T. 

Comparison of propofol/remifentanil and 

sevoflurane/remifentanil for maintenance 

of anaesthesia for elective intracranial 

surgery. 

Att jämföra propofol 

och sevofluran i 

kombination med 

remifentanil. 

Randomiserad. Dubbelblind. 

Etiskt godk. n= 50, inget 

bortfall.  

Underhållsanestesi: 

1. Propofol och 

remifentanil. 

2. Sevofluran och 

remifentanil. 

Den tidiga postoperativa 

återhämtningen var lika 

efter de båda 

anestesiformerna. 

II 

 

 

 

 


