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Sammanfattning 

Nästan alla patienter blev hypoterma före, under och efter operation. För att undvika detta 

vidtog sjuksköterskan olika omvårdnadsåtgärder för att minska risken för oönskad hypotermi. 

Det var viktigt för vårdpersonal att få kunskap om vilka omvårdnadsåtgärder som är optimala 

för att minska komplikationer, samt få förståelse för hur hypotermi påverkar patienten under 

hela vårdförloppet. Kunskapen behövs för att lindra lidandet och öka tryggheten i samband med 

operation. Syftet var att söka evidens för bästa beprövade omvårdnadsåtgärd för att förebygga 

hypotermi hos patienter samt beskriva hypotermins påverkan på patienter under dagoperativt 

vårdförlopp. En litteraturstudie genomfördes där kvantitativa och kvalitativa artiklar 

analyserades med hjälp av innehållsanalys enligt Fribergs modell (Friberg 2012). Resultatet 

visade att det var viktigt att börja värma patienten före operation och att starta med en högre 

begynnelsetemperatur. Vid steriltvättning rekommenderades varm desinfektion. Även vid 

artroskopier var det en fördel att använda uppvärmd vätska. Vid korta ingrepp fungerade både 

värmekällan Hot dog (elektriskt täcke/madrass) och Bair Hugger (varmluftstäcke). Bair Hugger 

var i dagsläget den enskilt mest effektiva metoden för att snabbt höja temperaturen, mest 

miljömässiga samt ekonomiskt hållbara metoden vid längre operationer, givet att den var 

inställd på hög värme (43°C). Dock räckte det inte med en metod för att få en normaltempererad 

patient, utan flera olika metoder behövde kombineras samtidigt. En riktlinje för sjuksköterskor 

var att fortsätta med hög temperatur på värmekällan även då patientens kroppstemperatur hade 

uppnått normal temperatur. Först när patienten började svettas var det lämpligt att sänka 

temperaturen. Det var viktigt att mäta temperaturen för att fånga upp alla som var hypoterma, 

då inte alla patienter uppvisade symtom såsom shivering. Öka vårdpersonalens medvetenhet 

om vikten av att värma patienter på operation och använda alla metoder som finns tillgängliga 

för att minska hypotermi och öka välbefinnandet. 

 

Nyckelord: Hypothermia, pre-operative warming methods, forced-air warming, anesthesia, 

quality control, nursing, prevalence studies 

 

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

 

INLEDNING ......................................................................................................................... 1 

BAKGRUND .......................................................................................................................... 1 

Definition av hypotermi ....................................................................................................... 1 

Normal temperaturreglering i kroppen ............................................................................. 1 

Vad händer när temperaturen i kroppen sänks ................................................................ 2 

Vilka är extra känsliga för temperatursänkning ............................................................... 2 

De fyra olika sätten på vilka kroppen förlorar värme ...................................................... 3 

Hypotermins påverkan på kroppen .................................................................................... 3 

Vad händer under anestesi .................................................................................................. 4 

Farmakodynamik - läkemedlens påverkan på kroppen ................................................... 4 

Farmakokinetik - vad kroppen gör med läkemedlen ........................................................ 4 

Välbefinnande och hälsa ...................................................................................................... 5 

Lidande .................................................................................................................................. 5 

Trygghet ................................................................................................................................ 5 

Omvårdnad ........................................................................................................................... 6 

PROBLEMFORMULERING ........................................................................................... 6 

SYFTE ..................................................................................................................................... 6 

METOD ................................................................................................................................... 7 

Datainsamling ......................................................................................................................... 7 

Dataanalys .............................................................................................................................. 7 

RESULTAT ............................................................................................................................ 7 

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att förebygga hypotermi .............................. 8 

Olika sätt att värma patienten ............................................................................................. 8 

Värmetäcken/madrass med luft eller elektrisk värmning ................................................... 9 

Värmning med vätskor ...................................................................................................... 10 

Patientens upplevelser av hypotermi under vårdförloppet ............................................ 11 

Patientens välbefinnande .................................................................................................. 11 

DISKUSSION ...................................................................................................................... 12 

Resultatdiskussion .............................................................................................................. 12 

Hållbarhet .......................................................................................................................... 15 

Välbefinnande ................................................................................................................... 15 



Metoddiskussion ................................................................................................................. 16 

SLUTSATSER ..................................................................................................................... 16 

Framtida studie ................................................................................................................... 17 

Kliniska implikationer ....................................................................................................... 17 

REFERENSER ................................................................................................................... 18 

Bilaga 1. Sökhistorik ........................................................................................................... 21 

Bilaga 2. Artikelöversikt .................................................................................................... 22 

Bilaga 3. Artikelgranskningsmall ...................................................................................... 27 

 

 

  



1 
 

INLEDNING 

I en enkät gjord på en dagoperation visade det sig att patienterna var mycket nöjda förutom att 

de frös och hade ont trots den korta vårdtiden. Författarnas intresse för hypotermi har alltid 

funnits men ökat under arbetet på dagoperation. Författarna såg att patienterna fick hypotermi 

även vid kortare operationer och patienterna berättade att de frös och tyckte att det var 

obehagligt. Författarna blev intresserade av att undersöka hur vårdpersonalen kan bevara 

normotemperatur hos patienterna för att undvika hypotermi, samt hur patienterna påverkades 

av hypotermi. 

   

BAKGRUND 

Dagoperation är en verksamhet som har vuxit fram under de senaste ca 30 åren och fortsätter 

att öka hela tiden. Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas genomfördes 2016, ca 1 miljon 

operationer i Sverige, varav ca 60% var dagoperativa (Socialstyrelsen 2016). Dagoperation 

betyder att patienten blir opererad och går hem samma dag om inga komplikationer tillstöter. 

Innan hemgång får patienterna med sig smärtlindring, hjälpmedel, återbesökstid och eventuellt 

sjukskrivningsintyg (Brattwall 2012).   

 

Definition av hypotermi  

Accidentell hypotermi innebär en okontrollerad sänkning av kroppens inre kärntemperatur till 

36°C eller lägre. Hypotermi som är accidentell är ett potentiellt livshotande tillstånd om det inte 

behandlas (Socialstyrelsen 2009, s. 8). I detta arbetet används enbart ordet hypotermi. 

 

Normal temperaturreglering i kroppen 

Blodgenomströmning genom huden styrs till övervägande del av hypotalamus, som är ett 

temperaturreglerande centrum, via det autonoma nervsystemet. Kroppen kan ses som två delar: 

kärnan där temperaturen ligger nära 37°C och innehåller hjärnan och de inre organen. Det 

övriga av kroppen och extremiteterna utgör skalet som har lägre temperatur 28-36°C. Inom 

sjukvården är det kärntemperaturen som är den viktigaste parametern. Den mäts bäst i 

matstrupen, urinkateter eller ändtarmen, pannan eller i örat (Fasting & Hougaard 2009, ss. 310-

312). Normalt varierar kroppstemperaturen bara med 0,2°C trots extrema yttre 

temperaturväxlingar. Kroppstemperaturen är lägst sent på natten och morgonen. När 

hudtemperaturen sjunker eller stiger är upplevelsen av temperaturförändringen störst. De 

sensoriska, afferenta, inåtgående köldfibrerna går via A-delta medan värmekänslan går via stora 

C-fibrer, därför har kroppen lättare att reglera värme än kyla (Halldin & Lindahl 2000, s. 539; 

Haug, Sand & Sjaastad 1995, ss. 102, 150, 418). 

 

Den värme som kroppen bildar avges via huden till största delen och hudens genomblödning 

regleras via kretsloppet för att göra sig av med värme. Hudens genomblödning är mycket stor, 

särskilt på händer, fötter och näsan. Dessa har speciella förbindelser mellan den arteriella och 

den venösa sidan av kretsloppet som kallas arteriella anastomoser vilka har mycket stor 

kapacitet för genomblödning. När dessa är öppna tar de emot upp till 90% av områdets 
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genomblödning. Arteriovenösa anastomoser shuntar blod till de ytliga venerna. Detta gör att de 

nedre extremiteterna är mycket viktiga för kroppens temperaturreglering. Om patienten är för 

varm öppnas anastomoserna och hudens genomblödning ökar och därmed avges värmen. Även 

i kyla kan kretsloppet göra att, så länge som kärntemperaturen är hög och anastomoserna är 

öppna, så kan den stora genomblödningen hålla extremiteterna varma och funktionsdugliga 

(Fasting & Hougaard 2009, ss. 310-312).  

 

Värmen produceras främst från lever och tarmarna (splanknisk vävnad), skelettmuskulaturen 

men även från hjärtat och hjärnan (Haug, Sand & Sjaastad 1995, s. 414). Undantaget är huvudet 

som saknar förmågan till att minska kärlens dimension (vasokonstriktion), vilket leder till att 

hos en vuxen person förloras 50% av värmen denna väg vid -10°C och ökar till 75% vid -20°C 

utan mössa (Socialstyrelsen 2009, ss. 30, 116). Värmeregleringen påverkas av födointag och 

den mest effektiva värmebildaren kommer från proteinet. Den värmebildande egenskapen från 

protein är 30-40%, medan kolhydrater ger bara 6-9% och fett 0-2% (Selldén 2001). 

Värmeregleringen påverkas också av fysisk aktivitet, infektioner, tyreoideafunktion och 

läkemedel (Fasting & Hougaard 2009, ss. 310-312). 

 

Vad händer när temperaturen i kroppen sänks 

När kärntemperaturen i kroppen sjunker under 37°C startar kroppens fysiska kompensationer, 

(köldstress) om patienten inte ökar sin fysiska aktivitet eller äter. Om inte sänkningen hävs 

behöver kroppen kompensera för värmeförlusten först genom piloerektion (rysning), 

vasokonstriktion och skakningar (shivering). Shivering är som kraftigast vid 34°C men börjar 

redan vid 36°C. Shivering höjer värmeproduktionen två till fem gånger och syrgasbehovet ökar 

med 300-800%, vilket ger ökad ämnesomsättning och signalerar till perifera och centrala 

temperaturreceptorer i hypothalamus. Denna reglering hotas när temperaturen understiger 35°C 

och tillförs inte värme kommer kroppstemperaturen att fortsätta sjunka ner till 28°C, djup 

hypotermi, då regleringen är helt utslagen. Vid 26°C blir kroppen växelvarm och antar 

omgivningens temperatur. Redan i intervallet 35-32°C hotas vår hälsa och under 32°C även 

livet (Socialstyrelsen 2009, ss. 9, 51). 

 

Vilka är extra känsliga för temperatursänkning 

Spädbarn är extra känsliga för värmeförlust pga den stora kroppsytan i förhållande till vikten. 

Det bruna fettet, uncoupling protein, som normalt kan öka värmeproduktionen med flera hundra 

procent blir helt satt ur spel under narkos (Selldén 2001). Äldre har sämre shiveringsförmåga 

då de har mindre muskelmassa, lägre muskeltonus och minskad perifer vasokonstriktion. Drog- 

och alkoholpåverkade kan till och med omintetgöra shiveringsförmågan. Sjukdomar som 

påverkar det centrala termoregleringen negativt redan i vaket tillstånd är hypotyreoidism, 

binjurebarksinsufficiens, hypofysinsufficiens, Parkinson samt Alzheimers sjukdom. Diabetiker 

med neuropati har försämrad perifer termoreglering med vasokonstriktion. Brännskadade och 

traumapatienter med blodförlust har också en mycket ökad risk, då huden är skadad och inte 

kan behålla värmen (Halldin & Lindahl, 2000, s. 542; Socialstyrelsen 2009, ss. 23, 25, 51). 

 

 

 

 



3 
 

De fyra olika sätten på vilka kroppen förlorar värme 

Radiation, såkallad värmestrålning, innebär att den varma kroppen vill värma den kalla 

omgivningen. Alla föremål och kroppar sänder ut värme i form av infraröd strålning. Hur 

mycket beror på dess temperatur, desto varmare, desto mer strålning. Alla föremål utstrålar 

värme vilket gör att kroppen även kan ta emot värmestrålning från omgivningen. 

Värmeförluster genom strålning kan minskas genom att patienten täcks med tyg eller kläder. 

Normalt sker 65% av värmeförlusten genom strålning (Fasting & Hougaard 2009, ss. 313-314; 

Halldin & Lindahl 2000, s. 544). 

 

Konvektion, värmeströmning, temperaturregleringen och luftens rörelser genom 

operationssalen (hög laminär luftströmning). För att minska bakteriehalten i luften används 

laminär luftströmning. Värmeförlust ökar när huden blottläggs vilket leder till avkylning 

(Socialstyrelsen 2009, ss. 29, 31, 33, 148). Normalt sker 25% av värmeförlusten genom 

värmeströmning (Halldin & Lindahl 2000, s. 544). 

 

Konduktion, värmeledning värmeförlust direkt i kontakt med föremål såsom operationsbord. 

Personer med ytligt fett har långsammare värmetransport vilket leder till att överviktiga 

patienter har lättare att hålla värmen (Halldin & Lindahl 2000, s. 544; Socialstyrelsen 2009, ss. 

29, 30). 

 

Evaporation, vattenavdunstning genom svettning, respiration, spritavtvättning och 

operationssår (Socialstyrelsen 2009, ss. 29, 31, 33, 148). Normalt avges 0,6-1,0 l per dygn 

genom avdunstning via huden och andningsvägarna. Detta motsvarar ⅓ av kroppens normala 

värmeproduktion per dygn. Värmeförlusten ökar med 25 gånger om kroppen är i kontakt med 

rumstempererat vatten ex vid artroskopi. Tvättsprit med låg fryspunkt håller samma temperatur 

som omgivningen och avdunstar snabbt vilket ger en mycket snabb värmeförlust och avkylning 

av huden (Haug, Sand & Sjaastad 1995, s. 417). 

 

Hypotermins påverkan på kroppen 

Alla kroppens organ påverkas av hypotermi, de stora grupperna ses nedan: 

Nervsystem, redan vid sänkning till 36°C ökar metabolismen och patienten blir hungrig, 

illamående, tyst, trött, på dåligt humör och får försämrad koordination. Vid en sänkning under 

35°C sjunker hjärnans metabolism med apati, förvirring, oro och maximal shivringsförmåga. 

Vid 33°C är patienten medvetandesänkt och svår att väcka (Halldin & Lindahl 2000, ss. 542-

543; Socialstyrelsen 2009, ss. 26, 37-47). 

Cirkulation, perifer vasokonstriktion sker och ger takykardi. Sjunkande temperatur gör att 

blodtryck och hjärtminutvolymen sjunker, som ett resultat av laktatbildning vid huttring. Det 

leder till försämrad perifer cirkulation och ger vävnadshypoxi. Initialt syns det påverkan på 

EKG med rytmrubbningar och fortgår det leder det till myokarddepression (Halldin & Lindahl 

2000, ss. 542-543; Socialstyrelsen 2009, ss. 26, 37-47). 

Koagulation, även små temperaturförändringar påverkar såsom Aptt, Pk (blödningsprover) 

hämmas och TPK, trombocyter minskar genom sekvestrering d.v.s. avskiljs och fastnar i 

mjälten. Detta är svårt att se på proverna då de värms till 37°C innan de analyseras. Detta ökar 

risken för hematom som postoperativt ger en ökad infektionsrisk (Halldin & Lindahl 2000, ss. 

542-54; Socialstyrelsen 2009, ss. 26, 37-47).  
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Respiration, vid sjunkande temperatur minskar antal andetag och därmed minskad 

koldioxidproduktion, vilket ger förskjutning i ph-balansen till alkalos (Halldin & Lindahl 2000, 

ss. 542-543; Socialstyrelsen 2009, ss. 26, 37-47).  

Immunförsvar, vid sänkning av kroppstemperaturen till 34-35°C ökar risken för sårinfektioner 

tredubbelt. Vävnadshypoxi pga kärlsammandragningar leder till att mindre antal vita 

blodkroppar kommer fram till såret samt minskad syntes av kollagen. Vasokonstriktionen 

vidhålls flera timmar efter att den centrala kroppstemperaturen är normaliserad (Halldin & 

Lindahl 2000, ss. 542-543; Socialstyrelsen 2009, ss. 26, 37-47).   

Njur och vätskebalans, då kroppens perifera kärl kontraheras leder detta till en ökad central 

blodvolym som ger ökad diures, kölddiures, vätskan förflyttar sig också till interstitiella rummet 

vilket ger en hypovolemi vid uppvärmning (Halldin & Lindahl 2000, ss. 542-543; 

Socialstyrelsen 2009, ss. 26, 37-47).   

Metabolism, vid sänkt temperatur blir insulinet inaktivt och patienten får hyperglykemi. 

Njurarnas clearancesförmåga minskas, proteinsyntesen och leverns metabolism blir 

långsammare (Halldin & Lindahl 2000, ss. 542-543; Socialstyrelsen 2009, ss. 26, 37-47).  

 

Vad händer under anestesi 

Anestesi och muskelavslappnande läkemedel blockerar kroppens normala reglering som 

vasokonstriktion och rysning (Defina & Lincoln 1998). I samband med anestesi försämras 

kroppens normala förmåga att reglera kroppstemperaturen från ±0,2°C till att öka till - 2,5°C, 

varav den största minskningen sker första timmen med upp till -1,5°C enligt Ihn et al. (2008). 

Temperaturen sjunker långsammare upp till 5 timmar efter operationsstart och därefter slutar 

temperaturen att sjunka ytterligare (Halldin & Lindahl 2000, s. 541). Vid generell anestesi 

dilateras de perifera blodkärlen till en följd av minskat sympatikustonus. Hudens 

värmeisolerande förmåga och metabolismen minskar. Värmeproduktionen minskar med hela 

30-50% (Selldén 2001). Detta får till följd att kroppstemperaturen sjunker i samband med 

anestesi (Bodelson & Lundberg 2011, s.158; Halldin & Lindahl 2000, s. 541). 

 

När blockad eller spinal anläggs sker en vasodilation och förmågan till shivering förloras 

nedanför området som är bedövat. Det tar dubbelt så lång tid att få tillbaka värmen efter blockad 

än vid anestesi. Om patienten därtill får både en blockad och anestesi blir effekten fördubblad 

och hypotermin djupare (Halldin & Lindahl 2000, s. 542; Socialstyrelsen 2009, ss. 25, 134). 

Uttalad shivering postoperativt ökar risken för sårruptur, blödning, intrakraniellt- (hjärnan)och 

intraokulärt(ögat) tryck. Shivering bör åtgärdas snarast då det upplevs väldigt obehagligt för 

patienten och har stor påverkan på kroppen (Halldin & Lindahl 2000, ss. 543-544). 

 

Farmakodynamik - läkemedlens påverkan på kroppen  

Vissa läkemedel såsom inhallationanetesi, bensodiazepiner, cykliska antidepressiva, 

erytromycin, atropin och betablockerare ger en dosberoende sänkning av kroppens temperatur 

(Halldin & Lindahl 2000, s. 541; Socialstyrelsen 2009, s. 135).  

 

Farmakokinetik - vad kroppen gör med läkemedlen 

Hypotermi ger dålig och förlängd effekt av läkemedlen pga av att levermetabolismen och 

njurclearance försämras och vid uppvärmning kan läkemedlen progrediera till toxiska nivåer. 
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Atropin kan ha ringa eller ingen effekt pga att hypotermin orsakar långsam puls. Likaså effekten 

av vasopressorer då perifer resistans redan är maximal utnyttjad (Halldin & Lindahl 2000, s. 

541; Socialstyrelsen 2009, s. 135).  

 

Välbefinnande och hälsa 

Patient betyder den lidande, eller den som uthärdar lidande, t.ex den som fryser. 

Vårdvetenskapen beskriver att patienten som på grund av sviktande hälsa är centrum för 

vårdandet. Målet för professionell vård är patientens hälsa och välbefinnande. 

Patientperspektivet innebär att patienten ses som expert, inte på det professionella vårdandet 

men om sig själv. Sjukvårdspersonal vet vad det innebär att ha en sjukdom men det är bara 

patienten som kan veta hur det är för den. I vårdandet måste vårdpersonalen ta hänsyn till att 

patienter har en kunskap baserad på tidigare erfarenhet (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 103-

105). Livsvärlden är personlig och unik för var och en men den delas också med andra. Genom 

och i livsvärlden utspelar sig hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom. Att vårda med 

livsvärlden som bas är att vara öppen inför patientens sätt att hantera sin sjukdom och hur den 

påverkar deras liv (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-129). Det är av vikt för sjuksköterskor 

som arbetar inom dagoperation att vara medvetna om och ta hänsyn till patientens upplevelse 

av vården genom att arbeta efter de vårdvetenskapliga begreppen lidande och trygghet i relation 

till deras omvårdnadsåtgärder (Wiklund Gustin & Lindwall 2012. s. 72). 

 

Lidande 

Motsats till lidande är lust. Lidande har både en negativ och en positiv dimension. Kampen i 

lidande står mellan det goda och det onda och mellan lidandet och lusten (Eriksson 1994, ss. 

20, 30). Lidande kan föda känslor av hopplöshet och behöver motivation för att lindras. 

Motivation i lidande kan finnas i vetskapen om att patienten kan övervinna lidandet endast 

genom att lida. Detta kan ge patienten mod att våga gå in i lidandet (Eriksson 1994, s.76). 

Som sjuksköterska är det möjligt att möta tre olika lidanden: Sjukdomslidande - hur patienten 

upplever hypotermi och dess behandling. Sjukdomslidande delas upp i kroppslig smärta eller 

lidande och själsligt, andligt lidande. Livslidande - det patienten upplever i relation till sitt eget 

liv. Vårdlidande - upplevs i relation till själva vårdsituationen, hypotermin. Vårdlidande är 

lidande förorsakat av vård eller utebliven vård. Övergripande kategorier för vårdlidande är 

kränkning, fördömelse, maktutövning och utebliven vård (Eriksson 1994, ss. 82-92). 

Sjuksköterskan möter lidande på dagoperativ avdelning. Att lindra lidande är att hjälpa 

patienten att växa och att utvecklas. Att vårda är att vandra med patienten och ibland hjälpa 

patienten att bära när den egna kraften inte räcker till. Eftersom patienten på operation påverkas 

av den miljö, den kultur som patienten befinner sig i, får vårdkulturen en stor betydelse för 

patientens hälsa. När patienten kommer in på operation som är en främmande och obekant miljö 

reagerar patienten ofta på den stämning och atmosfär som råder. En vårdande kultur är 

inbjudande (Wiklund Gustin & Lindwall 2012, ss. 80-81). 

 

Trygghet 

De primära fysiska behoven enligt Maslow är föda, sömn, värme och tak över huvudet. När 

dessa behov är tillfredsställda upplevs trygghet. När tryggheten infinner sig önskas 

uppskattning, tillhörighet, egenvärde, positiv självuppfattning och självförverkligande 



6 
 

(Dahlberg & Segesten 2010, s. 85). Hälso- och sjukvården ska tillgodose patientens behov av 

trygghet i vården (SOSFS 2017). Känslan av trygghet grundas i barnaåren och har stor betydelse 

för hur patienten hanterar svåra händelser senare i livet, att den värld individen bor i upplevs 

som strukturerad, förutsägbar och begriplig samt de resurser individen behöver för att möta 

världen, är i rimlig grad tillgängliga och att kraven som ställs är värda att satsas på och engagera 

sig i (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 83-86). Genom tillit minskar patientens oro för operationen 

och patienten vågar lämna ut sig själv. Sjuksköterskans omvårdnad är att ta patientens oro och 

ängslan på allvar. Sjuksköterskan kopplar samman sina observationer med patientens hälsa och 

situation i en helhet. Kroppslig trygghet är att patienten ska vila skönt och säkert på 

operationsbordet och att inte patienten blottläggs eller kränks mer än nödvändigt. Patienten 

skall heller inte skadas genom nedkylning eller tryck. Att bli tvättad med kall sprit av 

sjuksköterskan kan upplevas som obehagligt. Då kan patienten uppleva kyla och avsky 

(Wiklund Gustin & Lindwall 2012, ss. 100-104). 

 

Omvårdnad 

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden vilka innefattar att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskans förhållningssätt ska 

genomsyras av respekt för människors värdighet, vilket innebär att ha ett patientperspektiv och 

en helhetssyn på människan. Sjuksköterskan har även ett ansvar i att utveckla sig själv i sin 

yrkeskompetens (Svensk sjuksköterskeförening 2014). Enligt kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska ska sjuksköterskan försäkra sig om att patienten förstår given 

information. Med omdöme, kunskap och noggrannhet informera och tillgodose patientens 

trygghet och välbefinnande vid undersökningar och behandlingar samt följa upp patientens 

tillstånd efter undersökningar och behandlingar (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskans etiska 

hållning är att vara varsam, ödmjuk och öppen för patientens unika personlighet. Den 

professionella sjuksköterskan lyssnar in och är närvarande och lägger märke till skiftningar hos 

patienten. I den perioperativa vården strävar sjuksköterskan att bli inbjuden i patientens 

livsvärld. Sjuksköterskan ska skydda och bevara patientens värdighet och att leva i sin 

förändrade kropp. Det är en konst att kunna ge och ta emot vård (Wiklund Gustin & Lindwall 

2012, ss. 90-94) 

 

PROBLEMFORMULERING 

Patienten riskerar att drabbas av hypotermi i samband med operation. Patienten ska känna sig 

trygg och få ett gott välbefinnande med minskat lidande av hypotermi. Vilka 

omvårdnadsåtgärder kan vårdpersonalen använda för att erhålla en normotempererad patient 

under vårdförloppet. Det är viktigt för vårdpersonalen verksamma i vårdprocessen kring 

dagoperation att ha förståelse om vilka omvårdnadsåtgärder som kan användas samt identifiera 

förbättringsområden för att förebygga hypotermi. Det är också viktigt att få kunskap om hur 

hypotermi påverkar patienten för att minska komplikationerna i samband med dagoperation. 

 

SYFTE 

Syftet var att söka evidens för bästa beprövade omvårdnadsåtgärd för att förebygga hypotermi 

hos patienter samt beskriva hypotermins påverkan på patienter under dagoperativt vårdförlopp. 
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METOD 

En systematisk litteraturöversikt enligt Friberg (2012, ss. 133-143) gjordes för att undersöka 

befintlig forskning, det vill säga för att se vad som studerats och vilka metoder eller vilka 

teoretiska utgångspunkter som använts. Litteraturöversikt är ett strukturerat sätt att skapa en 

översikt över det valda området, hypotermi med grund i beskrivning av data genom att gå 

igenom forskningsartiklar och rapporter som är publicerade. Både kvantitativ och kvalitativ 

forskning ingår i litteraturöversikten.  

 

Datainsamling 

Författarnas sökprocess började med att facklitteratur och artiklar lästes för att öka förståelsen 

för hypotermi och patientens upplevelse av hypotermi. Databaserna som använts för 

litteratursökningen var Pubmed och Cinahl (se bilaga 1). Processen startade med att testa olika 

sökord och författarna läste abstract för att få tips om olika sökord och sökkombinationer för 

att hitta relevanta artiklar. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

och vara publicerade mellan 1998-2018. Artiklarna skulle vara peer-reviewed. Barn, samt 

studier där hypotermi önskades tex vid hjärtoperationer och neurokirurgi exkluderades. 

Följande sökord kombinerades i databasen Pubmed där sökorden var “hypothermia” AND 

“forced-air warming”, vilket gav 119 artiklar, 6 artiklar valdes ut. En ny sökning gjordes med 

sökord “hypothermia” AND “preoperative warming methods”, vilket gav 49 artiklar, av dessa 

valdes 2 ut. I CINAHL kombinerades “hypothermia” AND “forced-air warming” vilket gav 54 

artiklar och ytterligare 3 artiklar hittades. Ytterligare två artiklar tillkom via manuell sökning. 

Databassökningarna är sammanfattade i bilaga 1.  

 

Dataanalys 

För att granska studiernas kvalitet användes en mall för kvalitativa respektive kvantitativa 

studier (Friberg 2012. ss. 138-139) se bilaga 3. Alla artiklar lästes igenom för att skapa en 

övergripande bild. Därefter lästes artiklarna flera gånger för att få en djupare förståelse kring 

likheter och skillnader och identifiera begrepp och delar som svarar mot uppsatsens syfte. Under 

analysarbetet valdes två artiklar bort, då de inte stämde med syftet, se bilaga 1. Genom att 

färgpennor användes blev det lättare att strukturera och kategorisera materialet. Analysen 

gjordes genom att artiklarna lästes igenom och att dessa sammanfattades i text. Detta 

granskningsarbete skrevs in i en sammanställning enligt Fribergs (2012, s. 173) modell (se 

bilaga 2). Att samla dessa i en tabell gav en översikt som var ett värdefullt hjälpmedel i 

analysen. Sedan granskades resultatet i studierna för att gå igenom varje studies fynd och 

innebörder. Studiens resultat rubricerades och kategoriserades. Slutligen identifierades två 

huvudkategorier och tre underkategorier. 

 

RESULTAT 

Utifrån analysen har två huvudkategorier med tre underkategorier utkristalliserat sig, tabell 1. 
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Tabell 1 

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att 

förebygga hypotermi  

 

Använda värmetäcken/madrass med luft 

eller elektrisk värmning 

Värmning med vätskor 

Hypotermins påverkan på patienter under 

vårdförloppet 

 

Patientens välbefinnande 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att förebygga hypotermi 

För att förebygga hypotermi användes olika evidensmetoder. Sjuksköterskan kunde använda 

olika värmetäcken eller varma vätskor för att förebygga hypotermi och behålla patientens 

normala kroppstemperatur. 

 

I de elva studierna analyserades 1389 patienter och tretton olika uppvärmningsmetoder. I sex 

studier utvärderades olika värmemetoder mot varandra. I fyra studier undersöktes samma metod 

men med olika inställningar på värmen eller storlek och i fyra studier kombinerades olika 

värmealternativ. 

 

Olika sätt att värma patienten 

Presentation av de tretton metoder som patienterna värmdes på i de olika granskade artiklarna, 

luft och elektrisk värmning, och värmning med vätskor:  

 

Luft och elektrisk värmning: 

Bair Hugger, varmluftstäcke där sidan som ska ligga mot patienten är perforerad. Detta täcke 

kopplas till en varmluftsfläkt och då strömmar varmluft mot huden. Temperaturen ställs in i 

olika nivåer: low 32°C, medium 40°C, high 43°C och gradtalet kan varieras med 2,8°C inom 

varje nivå. Bair Hugger finns i 5 olika modeller: överkropp, underkropp, helkropp, med öppning 

för operationsområdet och för barn (Arizant Healthcare, Eden Prairie, USA). 

Bair Paws, varmluftrock där sidan som ligger mot patientens kropp är perforerad, se Bair 

Hugger. Patienten kan själv reglera flödet och värmen upp till 43°C (Arizant Healthcare, Eden 

Prairie, USA). 

Thermadrape, reflekterande filt är en filt som reflekterar patientens egen kroppsvärme 

(Concepts Inc, USA).  

Smart Care, kolfiber resistent värmefilt, (Geratherm Medical Ag, Tyskland).  

Inditherm, kolpolymermadrass är en madrass med ledande kolpolymer inkapslade i skum 

med tryckavlastande egenskaper vilket leder den 40°C värmen (Rotherham, England).  

Hot dog, elektriskt täcke, som hela patienten kan ligga på eller ha över sig, finns som hel eller 

halvkropp (Augustine Biomedical, USA).  

Bomullsfilt är ca 70 x 100 cm, benpåsar som går ovanför knäna och en bomullsmössa. Förvaras 

i värmeskåp, dessa används mest idag, kommer från tvätteriet.  
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Värmning med vätskor:  

Normotemp, madrass med cirkulerande 41°C vatten (Cincinnati Subzero Products, USA).  

Gaymar, madrass med cirkulerande 42°C vatten (Paragon Medical, USA).  

Rapr Round Body Wraps, cirkulerande varmvattencylinder är två påsar som fästs med 

kardborreband över benen. Vatten cirkulerar runt hela benen vilket ger en hög kontaktyta mot 

huden (Gaymar Industries, New York, USA). 

Genomskinlig cylinder av plexiglas med varmt vatten 42,5°C, pulserandet varade i 7 sekunder 

och höll i 10 sek ett negativt tryck mellan 0-40 mmHg i en luftkudde inuti cylindern som satt 

på högra armen. Ny produkt som kanske kommer att introduceras på marknaden.  

Värmd tvättsprit Klorhexidinsprit 70%, (Fresenius Kabi AS, Sverige).  

Ranger Blood/Fluid Warming System, värmda spolvätskor via en tryckkontrollerad 

infusionsvärmepump, fluid heater värmd till 39°C. Användes vid artroskopi (Arizant 

Healthcare, USA). 

 

Värmetäcken/madrass med luft eller elektrisk värmning 

Studien av Ihn et al. (2008) undersöktes effekterna mellan tre olika uppvärmningskällor. Det 

var 90 patienter som deltog, dessa gjorde öppen hysterektomi. De randomiserades och delades 

in i tre grupper. Studien var dubbelblind. Första gruppen hade varmluftstäcke Bair Hugger 

helkropp med hål för operationsområdet. Andra gruppen hade varmluftstäcke Bair Hugger 

överkropp. Tredje gruppen hade madrass med cirkulerande vatten Normotemp. Resultatet 

visade att patienterna som fick Bair Hugger som hade en öppning för operationen var mer 

effektiv än halvkropps Bair Hugger. Med vattenmadrass Normotemp sjönk temperaturen mest. 

Efter 60 minuter slutade patientens temperatur att sjunka i första gruppen, Bair Hugger helkropp 

med hål för operationsområdet, medan i de övriga grupperna fortsatte temperaturen att sjunka 

under hela operationen. I Ihn et al. (2008) studie framkom att av patienterna som fick Bair 

Hugger var det 5 respektive 6 patienter som fick grad 1 eller 2 av shivering medan gruppen som 

legat på vattenmadrass, Normotemp var det 14 patienter varav 8 patienter som fick grad 3 eller 

4, svår shivering postoperativt enl. Singh et al. (1993) klassificeringskala för shivering (se 

diskussionen). 

 

I studien av Ng et al. (2003) hade de som syfte att ta reda på det mest effektiva sättet att behålla 

patientens kroppstemperatur. Studien var randomiserad och inkluderade 300 patienter som 

gjorde knäprotesoperation. De delades in i tre grupper med värme på överkroppen. Första 

gruppen fick bomullsfiltar, andra gruppen fick filt som reflekterade värmen, Termadrape och 

tredje gruppen fick varmluftstäcke Bair Hugger. Testen var blind fram tills att patienterna fick 

sitt täcke. Resultatet visade att Bair Hugger hade en påfallande högre temperatur än 

bomullsfiltar och reflekterande filt, Termadrape. Bair Hugger steg snabbast och efter 18,45 min 

postoperativt uppmättes 36,5°C medan i första gruppen tog det 36,43 min och grupp två 42,12 

min. I första gruppen var det fyra patienter som fick shivering medan i grupp två var det tre och 

en i tredje gruppen. Nio patienter upplevde att de var för varma och önskade sänka temperaturen 

när de kom till postoperation. 

 

Studien av Defina och Lincoln (1998) hade tre olika syften som besvarades med tre olika frågor. 

Fråga 1: Hur effektiva är nuvarande insatser för att förebygga hypotermi under den 

perioperativa tiden? Vad är den nuvarande förekomsten av patienter som kommer till 

postoperativa avdelningen med en temperatur som är mindre eller lika med 36°C? Fråga 2: 

Finns det någon skillnad i effektivitet mellan nuvarande metoder för att förebygga intraoperativ 

hypotermi? Fråga 3: Resulterar perioperativ hypotermi i längre postoperativa vistelser? Totalt 
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deltog 502 personer i studien. För varje deltagare fylldes ett formulär i av vårdpersonal, där 

bl.a. uppgifter angående kön, operationstyp, uppvärmningsmetod och kroppstemperatur före 

och under operation såväl som kroppstemperatur vid ankomst och utskrivning från 

postoperativa avdelningen. Utifrån formulären besvarades de tre frågorna. På 50 av 

studiedeltagarna användes uppvärmningsmetoden Bair Hugger och utav dessa uppvisade 60% 

(30 av 50) normal kroppstemperatur efter operation. Detta var den uppvärmningsmetod som 

hade störst andel normal kroppstemperatur efter operation och var således den som var mest 

effektiv. 

Studien påvisade att kvinnor som inte fick värme sjönk i temperatur mer än männen och de som 

fick värme var det fler kvinnor än män som blev normaltempererade. Bair Hugger grupperna 

hade betydligt färre antal patienter som fick shivering. 

 

I studien gjord av Cobbe et al. (2012) jämfördes två olika protokoll (A och B) som genomfördes 

under 60 minuter för att värma de vakna patienterna. Protokoll A bestod i att Bair Huggers 

temperatur sattes på 43 °C och sedan sänktes temperaturen gradvis tills det var behagligt för 

patienten. Protokoll B startades temperaturen på 38 °C som ökades gradvis tills patienten tyckte 

att det var behagligt. I studien deltog 10 patienter som inte visste vilket protokoll som 

genomfördes, där hälften av deltagarna började med protokoll A och den andra hälften med 

protokoll B, varpå varje deltagare fick genomföra det andra protokollet efter 24 timmars 

uppehåll. Resultatet för Cobbe et al. (2012), visade att deltagarna föredrog värmning enligt 

protokoll A framför protokoll B. 

   

Röder, Sessler, Roth, Mascha och Plattner (2011) studie ville ta reda på om resultaten var 

samma för Hot dog respektive Bair Hugger när det gällde att förhindra hypotermi. Det var 28 

patienter som deltog, dessa opererades för cancer i överkäken. De randomiserades och delades 

in i två grupper. Första gruppen fick Hot dog underkropp 43°C och den andra gruppen fick 

varmluftstäcke Bair Hugger 43°C. Resultatet för Röder et al. (2011) visade att vid operation 

under 90 minuter var underkropps Hot dog lika effektiv som Bair Hugger men vid operationer 

över 90 minuter värmde Bair Hugger mer effektivt. 

 

I studien gjord av Wong, Kumar, Bohra, Whetter och Leaper (2007) deltog 103 patienter som 

genomgick en stor bukoperation. Efter randomisering delades patienterna in i två grupper där 

båda grupperna låg på en kolpolymermadrass, Inditherm (40 °C) och hade Bair Hugger och 

värmda infusionsvätskor under operationen. I grupp 1 startades kolpolymermadrassen, 

Inditherm två timmar före operation och den var på till två timmar efter operation. I grupp 2 var 

kolpolymermadrassen Inditherm endast på under operationen. Resultatet visade att grupp 1 

hade högre utgångstemperatur (+0,5 °C) och behöll värmen bättre samt visade signifikant 

mindre blodförlust, sårinfektioner och luftvägsinfektioner.  

 

Värmning med vätskor 

Hasegawa, Negishi, Nakagawa och Ozaki (2012) undersökte om cirkulerande vattenmadrass 

och benpåsar behöll värmen bättre än täcke av kolfiber och Bair Hugger. Totalt 36 patienter 

som opererades för en stor bukkirurgi randomiserades till tre grupper. Första gruppen hade 

vattenmadrass Gaymar 42°C och cirkulerande vatten i benpåsar, Rapr Round Body Wraps, 

andra gruppen hade täcke av kolfiber, SmartCare 42°C över vänster arm, bröst och båda benen. 

Tredje gruppen hade varmluftstäcke Bair Hugger underkropp 43°C. Resultatet visade att 

gruppen som hade vattenmadrass, Gaymar med cirkulerande vatten i benpåsar samt Rapr Round 
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Body Wraps hade efter 90 minuter anestesi och vid slutet av kirurgin högre temperatur än 

kolfibertäcke, SmartCare och Bair Hugger.   

 

I studie av Rein, Filtvedt, Wallöe och Räder (2007) jämfördes nya metoder av att tillföra 

pulserande varmvatten med ett negativt tryck till höger arm jämfört med värmetäcke Bair 

Hugger för att förhindra hypotermi. Det var 20 patienter som skulle göra laparotomi, 

magsäcksoperation som ingick i studien. De randomiserades och delades in i två grupper. Första 

gruppen fick Bair Hugger på överkroppen och den andra gruppen fick genomskinlig cylinder 

av plexiglas med varmt vatten 42,5°C och pulserande negativt tryck mellan 0-40 mmHg i en 

luftkudde inuti cylindern, denna sattes runt höger arm och hade ett intervall på 10 sekunder på 

och 7 sekunder av. Resultatet visade att båda grupperna hade samma resultat de första 60 

minuterna. Därefter hade gruppen med genomskinlig cylinder med varmt vatten bättre resultat.  

 

Kim et al. (2009) tog reda på effekten av att värma spolvätskor. Det var 50 patienter som skulle 

göra artroskopi i axelled som deltog i studien. De randomiserades och delades upp i två grupper. 

Den första gruppen fick värmda spolvätskor 37-39°C och den andra fick rumstempererad 

spolvätska. Resultatet i studien påvisade att patienter som fick värmda spolvätskor hade 4 av 

25 patienter (17,4%) hypotermi medan de som fick rumstempererad spolvätska hade 23 av 25 

patienter (91,3%) hypotermi. Patienter över 70 år som samtidigt fick rumsvarm spolvätska och 

patienter som fick stora mängder spolvätska hade betydligt lägre temperatur än övriga grupper. 

Av gruppen som fick rumstempererad spolvätska, hade 5 av 23 patienter (21 ,7 %) shivering 

medan gruppen som fick uppvärmd spolvätska var det ingen som fick shivering. 

 

Patientens upplevelser av hypotermi under vårdförloppet 

Patientens välbefinnande 

Wistrand, Söderqvist och Nilsson (2016) studerade om uppvärmd desinfektionstvätt var bättre 

än rumstempererad vid anläggning av Pacemaker. De såg att temperaturen sjönk 0,74°C mindre 

med varm desinfektionstvätt. När patienten tillfrågades kände 10 av 99 patienter (10%) jämfört 

med 25 av 101 patienter (25%) i kontrollgruppen sig kalla, 27 av 99 (28%) jämfört med 55 av 

101 patienter (55%) i kontrollgruppen önskade varmare tvätt, 71 av 99 patienter (72%) 

respektive 45 av 101 (45%) i kontrollgruppen upplevde att desinfektionstvätten var behaglig. 

 

I Benson, McMillan och Ong (2012) studie jämfördes varmluftsrock, Bair Paws och varm 

bomullsfilt samt undersökte om värmen påverkade smärtan efter primär knäprotesoperation. 

Patienten fick själv styra temperaturen. Bair Pawsgruppen hade högre kärntemperatur.  Båda 

grupperna hade nästan lika ont. I gruppen där Bair Paws användes uppgav 83% att de kände sig 

nöjda eller mycket nöjda med värmekomforten, medan det endast var 21% i gruppen som 

använde bomullsfiltar som kände sig nöjda eller mycket nöjda med värmekomforten. 

Patienterna som kände sig nöjda eller mycket nöjda med värmekomforten krävde mindre 

smärtlindring och de kände mindre ångest.  

 

Cobbe et al. (2012) beskrev att vakna testpersoner tyckte det var mer behagligt att starta med 

en hög begynnelsetemperatur på värmetäcket. Genom att förvärma patienten två timmar före 

operation såg Wong et al. (2007) att patientens begynnelsetemperatur ökade med +0,5°C, vilket 

gav en stor fördel när temperaturen sjönk efter induktion. I Wistrand, Söderqvist och Nilssons 

(2016) studie ökade patienternas hudtemperatur med ytterligare +0,74°C om patienten blev 

tvättad med 36°C tvättsprit istället för rumsvärmd. Patienten upplevde detta som behagligt och 
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bara 28 av 99 patienter (28%) önskade varmare desinfektion medan i gruppen som fick 

rumsvarm sprit var det 55 av 100 (55%) som önskade varmare spritavtvättning. 

 

Ng et al. (2003) såg att patienterna upplevde välbehag när de fick varma bomullsfiltar på sig 

även då filtarna inte resulterade i någon höjd kärntemperatur.  I Hasegawa et al. (2012) studie 

kom de fram till att patienterna kände av temperaturförändring redan vid en så låg 

temperaturskillnad som 0,001°C. Cobbe et al. (2012) beskrev att vakna försökspersoner valde 

en hög begynnelsetemperatur 43°C på Bair Hugger än en mer kroppsnära 38°C. De ansåg att 

denna temperatur var mer behaglig även då kroppstemperaturen ökade efter 60 min användning. 

De önskade inte sänka temperaturen förrän de började känna sig svettiga. Ng et al. (2003) visade 

att 55% (av 100 patienter) hade 36,5°C när de lämnade operation samt efter 60 min 

postoperativt hade 75% uppnått 36,5°C med Bair Hugger. För de som fick varma filtar eller 

reflekterande filt tog det över 150 min att uppnå 36,5°C vilket betydde att det var en förkortad 

postoperativ tid för Bair Hugger gruppen med 90 minuter. Patienter som fick Bair Hugger hade 

högre temperatur och värmekomfort. I Benson, McMillan och Ong (2012) studie kunde 

patienterna reglera värmen själva och patienten kände sig mer tillfredsställd. Patienten kände 

mindre ångest och behövde mindre smärtlindring då de blev uppvärmda under operationen 

(Benson, McMillan & Ong, 2012). 

 

DISKUSSION 

För en hållbar utveckling var det viktigt att de metoder som operationsavdelningen hade till 

förfogande användes. De kunde även bytas till mer kostnadseffektiva för att inte slösa på 

resurser och minimera påverkan på naturen. Det var viktigt att behålla patientens kroppsvärme, 

då lidandet minskade för patienten både fysiskt och psykiskt. Minskad blodförlust och 

postoperativa infektioner minskade och vårdtiden kunde förkortas. Det sparade pengar när 

mindre mängd läkemedel behövde användas. Om hypotermi inte förekom pre- och 

postoperativt förhindrade sjuksköterskan ohälsa och lidande hos patienten. 

 

Tack vare Defina och Lincolns studie (1998) började deras avdelning använda Bair Hugger. 

Före studien var det 1% av alla patienter som opererades som fick Bair Hugger och efter studien 

fick 80% Bair Hugger. Detta tydde på att när personalen fick kunskap och förståelse om 

fördelarna med att värma upp patienterna kom användandet att öka. 

 

Resultatdiskussion 

Huvudfynden från resultaten i artiklarna var evidens av hur sjuksköterskan med olika 

omvårdnadsmetoder gjorde för att patienten skulle kunna behålla sin kroppsvärme. I studierna 

jämfördes olika värmemetoder med varandra. Studierna visade att det var effektivt att 

vårdpersonalen förvärmde patienten redan på vårdavdelningen innan operation, även tvättning 

med varm desinfektion av huden gav goda resultat. Resultatet visade att vid korta ingrepp 

fungerade både värmekällan Hot dog (elektriskt täcke/madrass) och Bair Hugger 

(varmluftstäcke). Cirkulerande vatten i cylinder på ena armen och på benen var bättre än Bair 

Hugger men då dessa metoder var nya behövdes metoden studeras mer. Oavsett om studien 

utvärderade varm spolvätska, varm huddesinfektion eller hög värme på madrasser eller täcken 

så visade alla studierna att värmekällan skulle vara på högsta temperatur, helst 40-43°C, för att 

patienten inte skulle få lika stor hypotermi. Intressant var att uppvärmning av patienten 

resulterade i att ingen eller få patienter shivrade postoperativt i uppvärmningsgrupperna. 
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Shivering och att frysa upplevdes som mycket obehagligt av patienterna. För att få en 

normotempererad patient räckte det inte med en metod utan en kombination av flera olika 

metoder behövdes samtidigt. Att tvätta patienterna med uppvärmd tvättsprit ökade patienternas 

välbefinnande och temperaturen sjönk mindre. Bair Hugger var i dagsläget den enskilt mest 

effektiva metoden som används på marknaden för att snabbt höja temperaturen, mest 

miljömässiga samt ekonomiskt hållbaraste metoden vid längre operationer. Dock kommer Bair 

Hugger få konkurrens i framtiden. 

 

Ihn et al. (2008) studie visade att Bair Hugger med hål för operationsområdet var det bästa då 

temperaturen steg efter 60 minuter. Värmen startades efter att patienten var sterilklädd. Detta 

gällde även cirkulerande vattenmadrass, Normotemp. Vatten ledde värme 25 gånger snabbare 

än luft och lade sig patienten på en rumsvarm vattenmadrass kyldes patienten ner, konduktion 

under tiden som patienten också var nersövd, avklädd och tvättad med kall sprit. Var detta en 

anledning till att dessa patienters temperatur sjönk under hela operationen och hade flest 

personer med shivering postoperativt? Även i Hasegawa et al. (2012) studie startades inte 

vattenmadrass, Gaymar före patienten blev sterilklädd. Däremot visade det sig att cirkulerande 

vattenmadrass i kombination med cirkulerande vattenpåsar på benen var mer effektivt. De 

övriga två grupperna, SmartCare och Bair Hugger underkropp hade inte kombinerad värme. 

Skulle författarna få samma resultat om även de andra två grupperna kombinerade värmen med 

att patienterna låg på en cirkulerande vattenmadrass? Om studien skulle göras om skulle det 

vara optimalt att madrassen startades innan patienten kom in på salen så att sängen var 

uppvärmd när patienten lade sig på operationsbordet. Detta skulle patienten uppfatta som 

behagligt och välbefinnandet och tryggheten skulle öka. Patienten kände sig nöjda och 

uppskattade värmekomforten (O`brien et al. 2012). Patienterna kände sig mindre stressade 

vilket i sin tur visade sig att patienterna krävde mindre mängd läkemedel och då patienten fick 

mindre läkemedel minskade hypotermin. Perez-Protto et al. (2010) bekräftade att skjorta med 

cirkulerande vatten och madrass, Allon Thermo Wrap med cirkulerande vatten var lika 

effektiva. Den cirkulerande vattenmadrassen, Gaymar Meditherm kunde förvärmas innan 

patienten lade sig på operationsbordet och den var inte beroende av sterilklädningen. Denna 

metod var mer effektiv då patienten började värmas innan sövningen. 

 

Ng et al. (2003) beskrev att de lagt den reflekterande filten, Termadrape med reflekterande 

sidan utåt. Hade de valt att lägga den reflekterande sidan mot kroppen hade det kanske blivit 

ett annat resultat. Varken bomullsfiltar eller reflekterande filt, Termadrape kunde behålla någon 

värme eller bibehålla kroppstemperaturen, men patienterna upplevde välbehag när de fick 

filtarna på sig. Enligt Halldin och Lindahl (2000, s. 539) upplevdes temperaturförändringen 

som störst när hudtemperaturen sjönk eller steg därav att patienterna kände välbehag när de fick 

uppvärmda bomullsfiltar. Ihn et al. (2008) studie påvisade att med madrass med cirkulerande 

vatten, Normotemp sjönk temperaturen mer än i gruppen med Bair Hugger, detsamma gällde i 

Defina och Lincolns (1998) studie.  I studien gjord av Rein et al. (2007) sjönk patienternas 

kroppstemperatur i 50 minuter och i Ihn et al. (2008) i 60 min. 

 

Wistrand, Söderqvist och Nilsson (2016) hade intressanta tankar om vidare forskning om 

uppvärmd desinfektion. Kan förvärmd desinfektion minska vasokonstriktion vilket då ger en 

ökad syremängd i vävnaden och därmed färre infektioner? En annan fråga var, om huden var 

uppvärmd, öppnade sig de djupare porerna och då kom desinfektion djupare ner och fler 

bakterier dödades och kunde sårinfektioner då minska? 

 

Infusion av spolvätskor med temperatur under 37°C innebar temperaturförlust för patienten 

eftersom patienten kompenserade för avkylningen. Varm spolvätska förebyggde hypotermi 
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effektivt framförallt hos äldre. Djurförsök påvisade att värmda spolvätskor minskade skadorna 

på brosket under operationen (Kim et al. 2009). 

 

Hasegawa et al. (2012) menade att en nackdel med cirkulerande vatten, Rapr Round Body 

Wraps var att den måste ligga så nära patientens hud som möjligt. Röder (2011) diskuterade att 

detta även gällde för Hot dog. Hasegawa et al. (2012) konstaterade att Bair Hugger även då den 

inte låg i direkt kontakt med huden värmde bra. De ansåg att Bair Hugger var en säker och trygg 

metod.  

 

I Rein et al. (2007) valde att jämföra med standard som användes på operation. De använde 

Bair Hugger halv- eller helkropp. Det hade varit bra att bara t.ex. helkropp användes då det bara 

var 10 patienter i varje grupp. Den pulserande cylindern med varmvatten hade slangar av latex, 

ett material som bör undvikas inom operation då allergi mot latex har ökat. Författarna skrev 

att de använde två sensorer för att mäta så inte vattnet skulle bli för varmt. Stod inget i studien 

om de fick stänga av värmen i cylindern. Det fanns också en nackdel i att en arm blir ockuperad 

vilket ledde till att blodtryck och alla läkemedel måste ges i en och samma arm. 

Detta var en ny metod som kommer att utvecklas mera då den var effektivare än Bair Hugger. 

 

Bair Hugger var effektivare än vanliga bomullsfiltar, reflektiva filtar, Thermadrape och 

kolfibertäcke, SmartCare. Vid operationer under 90 minuter var Bair Hugger och Hot dog lika 

effektiva enligt Röder et al. (2011) däremot var Bair Hugger och cirkulerande vatten i cylinder 

Hasegawa et al. (2012) och Rein et al. (2007) betydligt effektivare på långa operationer. Bair 

Hugger var mer ekonomiskt effektiv än madrass med cirkulerande vatten. 

 

Klassificeringsskala av shivering i fem olika steg enligt Singh et al. (1993):  

0. Ingen shivering.  

1. Rysningar/piloerektion, perifert cyanos/kall.  

2. Synliga muskelskakningar begränsade till en muskelgrupp.  

3. Synliga muskelaktiviteter i mer än en muskelgrupp.  

4. Skakningar som involverar hela kroppen. 

 

Selldén (2001) påvisade att de patienter som inte hade shivering, fortfarande hade 

skelettmuskulatur som kompenserade för hypotermin. Ng et al. (2003) bevisade att det är 53% 

(9 av 17) med temperatur under 35,2°C som inte hade shivering. Därför var det en viktig 

omvårdnadsåtgärd för sjuksköterskan att temperaturen mättes när operationen var slut för att 

kunna upptäcka och fortsätta värma denna grupp av patienter. Han belyste att de som kom till 

postoperation med en normotermi stannande 90 minuter kortare tid, detta tydde på att det var 

kostnadseffektivt att patienten värmdes samt att det ökade patientens trygghet, välbefinnande 

och minskade lidandet genom att patienten fick äta tidigare. 

 

Den postoperativa shiveringen var mycket obehaglig och ansträngande för patienten. 

Behandling av shivering med värmetak och injektion Petidin och Catapresan var effektivt, 

billigt och säkert för patienten med den övervakning som förs postoperativt men det bästa var 

att shivering förebyggdes genom profylaktiska åtgärder. Shivering ökade syrgaskonsumtionen 

och det kunde leda till cirkulatorisk instabilitet med kardiella komplikationer som 

följd.  Sammandragningarna i muskelfibrerna ledde till ökat hjärtarbete med ett förhöjt 

blodtryck som följd. Risken för shivering fanns i upp till 24 timmar efter alla operationer 

(Defina & Lincoln, 1998; Kidler & Egeryd, 2016). 
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I Ihn et al. (2008) och Hasegawa et al. (2012) studie mättes inte temperaturen postoperativt. Det 

hade varit av intresse då två av grupperna sjönk i temperatur under hela operationen. När vände 

temperaturen och påverkade det shiveringen och den postoperativa vårdens längd. I studien av 

Ihn et al. (2008) skrev de att det var svårt att få temperaturen att inte sjunka under öppen 

hysterektomi. Varför inte kombinera med en varm madrass? 

 

Hållbarhet 

Genom att hålla en högre temperatur, mellan 22-24°C på operationsrummet så var detta bättre 

ur patientens aspekt för att förebygga hypotermi (Delfina & Lincoln 1998). Etisk konflikt kunde 

uppstå för operationssjuksköterskan, assistenten och operatören, då de hade flera lager av 

operationskläder, blyförkläde, visir och munskydd. Det kunde bli varmt och svettigt att stå länge 

och operera.  

 

Andning under lågt flöde gjorde att det blev mycket fukt i slangsystem och absorben, vilket 

ledde till att absorben behövde bytas oftare, detta blev en kostnad för avdelningen. Om 

avdelningen då valde att använda högre flöden som fuktade luften mindre, ledde detta till att 

patientens temperatur sjönk. Detta problem reducerades genom att sätta fuktuppsamlare på 

slangarna. Nackdelen med detta var att slangarna blev tunga för anestesisjuksköterskan att 

hantera (Delfina & Lincoln 1998). 

 

Bair Hugger hade en hög ljudnivå. Ljudet kunde bli störande om det stog och brummade en hel 

dag, vilket gjorde personalen mer trött och de kunde tappa koncentrationen. Ng et al. (2003) 

påvisade att Bair Hugger var dyrare än varma filtar och reflekterande filtar men hade förkortad 

vårdtid och detta kompenserade för den ökade kostnaden. Medan Hasegawa et al. (2012) och 

Röder et al. (2011) ansåg att Bair Hugger var en både billig och säker metod. 

 

Välbefinnande 

Med Inditherm, värmemadrass startade uppvärmningen redan 2h före operation på avdelningen 

och fortsatte under operation och postoperation. Bair Hugger var det enda täcke som påvisat i 

kliniska studier att det var en markant minskad infektionsrisken med att patienten värmdes 

(Röder et al. 2011). Genom att patienterna värmdes preoperativt visade Wong et al. (2007) att 

infektionerna sjönk ytterligare från 54% till 32%. Blodförlusten minskade med 200 ml och 

mindre blod och autoblod behövde ges. De största skillnaderna observerades i sårinfektion och 

luftburna infektioner (Wong et al. 2007).  

 

I Benson, McMillan och Ong (2012) studie fick patienten själv styra värmen, att känna någon 

slags kontroll på situationen skapar trygghet och kunde förutom värmen också vara en 

bidragande orsak till att patienten kände minskad ångest. 

 

Genom att tvätta patienterna med uppvärmd desinfektion ökade patienternas välbefinnande och 

de kände sig mindre kalla. Dock var det 10 av 99 patienter (10%) av de som fick uppvärmd 

sprit till 36°C som ändå upplevde att det kändes kallt och 28 av 99 patienter (28%) önskade att 

desinfektionstvätt skulle vara ännu varmare enligt Wistrand, Söderqvist och Nilsson (2016). 

Vidare forskning på att använda varmare desinfektion upp till 40°C (godkänd av tillverkarna 

upp till 1 vecka) behövs för att se om alla patienterna skulle kunna uppleva välbehag.  
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Vakna patienter upplevde att det var mer behagligt och de kände högre välbefinnande med en 

hög temperatur på värmetäcket redan från början och de kände sig trygga och önskade behålla 

denna temperatur trots att de uppnått normal kärntemperatur. Det var först när kroppen 

kompenserade för den ökade värmen och de började svettas som de önskade stänga av värmen 

(Cobbe et al. 2012). Benson, McMillan och Ong (2012) påvisade att patienter kände mindre 

ångest när de var förvärmda. Här uppmärksammades en kostnadseffektivitet och det kunde 

hushållas på resurser och vårdtid samt kunde ge ett ökat välbefinnande för patienten som kunde 

känna sig piggare, äta tidigare och kunde gå hem snabbare (Röder et al 2011). 

 

Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie gjordes för att öka kunskapen. Litteraturstudie var den 

lämpligaste metoden för att få kännedom om området och med syfte att undersöka och 

sammanställa tidigare forskning och få insikt i vikten av att behålla kroppsvärmen hos patienter 

under vårdförloppet på operation. 

 

Författarna använde databaserna Cinahl och Pubmed. Alla artiklar var skrivna på engelska och 

det fanns risk att tolkningen av texterna kunde bli felaktig på grund av att författarna inte hade 

engelska som modersmål, därför lästes de igenom flera gånger. Det fanns mycket skrivet inom 

området och författarna försökte med olika sökkombinationer för att få så stor spridning på 

olika länder och olika metoder för att värma patienten som möjligt. Studierna var gjorda i 

Australien, Japan, Kanada, Korea, Norge, Singapore, Sverige, USA och Österrike. Resultatet 

från olika världsdelar visade på samma omvårdnadsbehov av att patienten värmdes oavsett 

klimatzon, vilket ökade överförbarheten. Författarna upptäckte även några metoder som idag 

inte används i Sverige och att Bair Hugger var en vedertagen metod i hela världen. Nackdelen 

med så stor spridning kan vara olika sjukvårdssystem och större kulturella skillnader än om 

författarna bara valt Europa.  

 

Författarna valde Fribergs modell (2012, ss. 138-139) bilaga 3, för artikelgranskning, därefter 

valdes de tänkbara artiklarna ut och det gjordes en artikelöversikt (bilaga 2) för att kunna påvisa 

alla steg och öka trovärdigheten i resultatet. Litteraturstudien bestod av elva artiklar, nio artiklar 

använde kvantitativ metod och två använde kvalitativ metod. Det fanns inte så många 

kvalitativa artiklar, om fler kvalitativa artiklar hade hittats så kunde författarna fått fler utförliga 

upplevelser av hypotermi ur både patient- och sjuksköterskeperspektiv. Artiklar publicerade 

tidigare än 1998 exkluderades.  

  

SLUTSATSER 

De flesta patienter fick hypotermi i begynnelsen av narkosen därför var det viktigt att förvärma 

patienten så de hade ett bättre utgångsläge redan från början (Wong et al. 2007). Benson, 

McMillan och Ong (2012) påvisade att patienter kände mindre ångest när de var förvärmda. Att 

bli tvättade med varm tvättsprit upplevde patienterna som mer behagligt och temperaturen sjönk 

mindre (Wistrand, Söderqvist & Nilsson 2016). Kvinnor och äldre hade bättre resultat av att bli 

värmda enligt Defina och Lincoln (1998) och Kim et al. (2009). För att patienter ska kunna 

känna förtroende för vårdpersonalen på operationsavdelningen var det viktigt att de fick en bra 

omvårdnad, kände sig trygga och inte frös för att minska lidandet (Wiklund Gustin & Lindwall 

2012, ss. 100-104). För att kunna behålla patientens normotemteratur under hela operationen 

behövdes flera värmekällor. Cobbe et al. (2012) menade att Bair Hugger på 43°C var det mest 
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effektiva, ekonomiska och hållbaraste alternativet. Trots 43°C tyckte vakna patienter att det 

kändes behagligt, det var först när de började känna sig svettiga som de önskade sänka 

temperaturen. Detta gav en vägledning till sjuksköterskan att trots att patienten hade 

normotermi skulle inte temperaturen sänkas på värmekällan utan vänta tills patienten började 

svettas lätt. 

 

Sjuksköterskan skulle främja hälsa genom att hypotermi förebyggdes, det gjorde uppvaknandet 

mera behagligt och tryggt samt minskade lidandet för patienten. Sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder var att återställa patientens hypotermi för att minska efterföljande 

komplikationer. Normotemperatur gav mindre behov av smärtlindring och minskade ångesten 

enligt Benson, McMillan och Ong (2012) och Wong et al. (2007) påvisade mindre infektioner 

och blodförluster. Att frysa är en känsla patienten tar med sig till nästa operation som en 

obehaglig upplevelse och förlänger den postoperativa tidens återhämtning Cobbe et al. (2012), 

Kim et al. (2009). 

 

Författarnas kunskapsbidrag med denna studie var att det är bra att patienten förvärmdes redan 

på avdelningen. När patienten kom till operation kunde patienten tvättas med värmd sprit och 

då reducerades konduktionen, värmeförlusten. För att temperaturen skulle öka ytterligare 

behövdes olika metoder kombineras. Sjuksköterskan kunde fortsätta med högsta temperatur på 

värmekällan även då patientens kroppstemperatur hade uppnått normal temperatur. Först när 

patienten började svettas lätt var det lämpligt att temperaturen sänktes. Genom att temperaturen 

mättes postoperativt bidrog sjuksköterskan till att snabbare kunna upptäcka och behandla även 

de patienter som var hypoterma men inte shivrade. Behandlades även dessa patienter direkt 

minskades vårdtiden. 

 

Framtida studie 

Vidare studier skulle vara av intresse för att se om de olika förbättringsmetoderna kan 

implementeras på en dagoperativ avdelning. Vilken metod är bäst praktiskt att förvärma 

patienten med? Vilken metod är lättast att implementera på operation? Vilka tillvägagångsätt 

skulle väljas? Behövs PM skrivas om och riktlinjer ändras? 

 

Kliniska implikationer 

Fynd som lyfts fram och diskuteras i uppsatsen kan användas och implementeras i den dagliga 

verksamheten på dagoperation. 

1. Börja värma patienten så tidigt som möjligt. Då den ökade värmen preoperativt kan vara 

en faktor som gör att patienten blir mindre hypoterm under operation. 

2. Spritavtvätta patienten med varm desinfektion. 

3. Använd uppvärmd artroskopivätska. 

4. Använda flera värmekällor samtidigt. 

5. Fortsätta med hög temperatur på värmekällan även då patientens kroppstemperatur har 

uppnått normal temperatur. Först när patienten börjar svettas lätt är det lämpligt att 

sänka temperaturen. 

6. Mäta temperaturen efter operationen, då det bara är hälften av patienterna som har 

hypotermi som shivar. Patienter som har shivering utvärderas efter samma 

klassificeringsskala. En patient som kommer till postoperativa avdelningen med 

normotemperatur lämnar postoperativa avdelningen 90 minuter snabbare.
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Bilaga 1. Sökhistorik 

Sökord 
Mesh-term 

Databas Antal 

träffar 
Begränsning Kommentar Använda i resultatet med 

inklusionskriterier och 

exklusionskriterier 

hypothermia 
AND 
forced-air 

warming 

Pubmed 119 Peer 

reviewed 
engelska 
1998-2018 

 
6 

hypothermia 
AND 
preoperative 

warming 

methods 

Pubmed 49 Peer 

reviewed 
engelska 
1998-2018 

* 4** 

hypothermia 
AND 
forced-air 

warming 

CINAHL 54 Peer 

reviewed 
engelska 
1998-2018 

* 3 

Manuell sökning 
  

Peer 

reviewed 
engelska 
1998-2018 

 
2 

Total antal 

artiklar 

 
13** 

* Flera av tidigare funna artiklar återkommer  
**Under analysdelen valdes två artiklar bort 
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Bilaga 2. Artikelöversikt 

Nr 
Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 
Land 

Syfte Metod  
Urval 
Kvalitet 

Resultat Etiskt 

resonemang 
Hållbarhet 

1. Benson, E.E., 
McMillan, D.E. 

& Ong.B. 
 
2012 
 
The effects of 

active warming 

on patient 

temperature and 

pain after total 

knee 

arthroplasty. 
 
The American 

Journal of 

Nursing 
 
Kanada 

Ta reda på 

effekten av 

varmlufts 

rock, Bair 

Paws för att 

patienter inte 

ska förlora 

värme och för 

att se om det 

har effekt på 

smärta.  

Kvantitativ metod. 
Prospektiv randomiserad 

kontrollerad studie. 
 
30 patienter ingick i studien.  
Knäprotesoperationer. 
15 fick en vanlig bomullsfilt och 15 

fick varmlufts rock, Bair Paws där 

narkossjuksköterskan eller patienten 

kunde sköta värmen via en 

handkontroll. 
 
Uteslöts gjordes revisions 

knäprotes, allergi mot opioider och 

känd beroende. 
 
Medel. 
 

Patienter som fick 

värmerock, Bair 

Paws hade högre 

temperatur och 

värmekomfort, 

och de behövde 

mindre 

smärtlindring. De 

har även tittat på 

patientens 

upplevelse av 

hypotermi. 

 

Ja 
 

2. Cobbe, K-A., 

Dip, G., 

DiStaso, R., 

Duff, J., Walker, 

K. & Draper, N. 
 
2012 
 
Preventing 

inadvertent 

hypothermia: 

comparing two 

protocols for 

preoperative 

forced-air 

warming. 
 
Journal of 

PeriAnesthesia 

Nursing 
 
Australien 

Identifiera ett 

effektivt och 

accepterat 

protokoll, ett 

dokument som 

registrerar 

värme. 

Kvalitativ metod 
Pilotstudie med crossover design. 

Patienterna var blinda för vilket 

protokoll som genomfördes. 10 

vakna personer ingick i studien. 
 
I studien jämförs två olika protokoll 

där värme registreras, där alla får 

varmluftstäcke - Bair Hugger. 
Grupp 1, protokoll A startas med så 

hög temperatur som möjligt 43 °C 

och därefter sänktes. 
Grupp 2, protokoll B startade nära 

kroppstemperatur 38 °C och höjdes. 
Båda protokollen höll på i 60 

minuter. 
Efter 24 h gjordes studien om och 

de som var i grupp 1 blev nu grupp 

2 och tvärtom. 
 
Medel. 

Patienterna tyckte 

det var mer 

behagligt att starta 

på högre 

temperatur. 
Kroppen 

kompenserar 

värmen väl. 
Temperatursänkni

ngen ska inte 

börja förrän 

patienten börjar 

svettas.  

Ja 

3. Defina, J., & 

Lincoln, J. 
 
1998 

Ta reda på 

vilka av 

metoderna för 

att förebygga 

Kvantitativ metod. 
 
502 patienter ingick i studien. 

Varmluftstäcke, 

Bair Hugger visar 

bäst resultat men 

även madrass med 

Ja 
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Prevalence of 

inadvertent 

hypothermia 

during the 

perioperative 

period: A 

quality 

assurance and 

performance 

improvement 

study. 
 
Journal of 

PeriAnesthesia 

Nursing 
 
USA 

hypotermi som 

är effektivast. 
Vårdpersonalen har fyllt i formulär 

om varje patient vars resultat har 

organiserats inom tre frågor.  
Fråga 1. Hur effektiva är nuvarande 

insatser för att förebygga hypotermi 

under den perioperativa tiden? Vad 

är den nuvarande förekomsten av 

patienter som kommer till 

postoperativa avdelningen med en 

temperatur som är mindre eller lika 

med 36°C.  
Fråga 2. Finns det någon skillnad i 

effektivitet mellan nuvarande 

metoder för att förebygga 

intraoperativ hypotermi? 
Fråga 3. Resulterar perioperativ 

hypotermi i längre postoperativa-

vistelser?  
 

Uteslutna blev patienter som skulle 

göra hjärt-, öron- och ögonoperation 

samt de som opererades på helger. 
 
Medel. 

cirkulerande 

vatten hade bra 

resultat. 
Andra metoder 

visar sig mindre 

effektiva men var 

svåra att verifiera. 

De har även tittat 

på patientens 

upplevelse av 

hypotermi. 

4. Hasegawa, 

K., Negishi, C., 

Nakagawa, F. & 

Ozaki, M. 
 
2012 
 
Core 

temperatures 

during major 

abdominal 

surgery in 

patients warmed 

with new 

circulating-

water-garment, 

forced- air 

warming, or 

carbon-fiber 

resistive-heating 

system. 
 
Japan 

Undersöka om 

cirkulerande 

vattenmadrass 

och benpåsar 

behåller 

värmen bättre 

än täcke av 

kolfiber och 

varmluftstäcke

. 

Kvantitativ metod. 
Randomiserad studie. 
 
36 patienter ingick i studien. 12 i 

varje grupp. 
Patienter som gjorde en stor 

bukkirurgi. 
Grupp 1: Vattenmadrass, Gaymar 

42 °C och cirkulerande vatten i 

benpåsar, Rapr Round Body Wraps. 
Grupp 2: täcke av kolfiber, 

SmartCare, 42 °C över vänster arm, 

bröst och båda benen. 
Grupp 3: varmluftstäcke, Bair 

Hugger, underkropp 43 °C. 
 
Uteslutna blev personer med feber, 

infektion,sköldkörtelsjukdom och 

dysautonomi. 
 
Medel. 

Samtliga sjönk i 

temperatur upp till 

90 min. 
 
Grupp som hade 

madrass och 

benpåsar med 

cirkulerande 

vatten hade efter 2 

timmars anestesi 

och vid slutet av 

kirurgin högre 

temperatur än de 

andra grupperna. 

Ja 
 
. 

5. Ihn, C.H., 

Joo, J.D., 

Chung, H.S., 

Choi, J.W., 

Kim, D.W., 

Jeon, Y.S., Kim, 

Y.S. & Choi, 

W.Y. 

Undersöka 

effekter mellan 

3 olika 

uppvärmnings

metoder vad 

gäller att 

förebygga låg 

Kvantitativ metod. 
Randomiserad dubbelblind studie. 
 
90 patienter ASA I och II, ingick i 

studien. Öppen hysterektomi. 
30 i varje grupp. 

Samtliga grupper 

sjönk i temperatur 

och grupp 3 sjönk 

mest. 

 

Temperaturen 

gick ner mindre i 

Nej 
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2008 
 
Comparison of 

three warming 

devices for the 

prevention of 

core 

hypothermia and 

post-anaesthesia 

shivering. 
 
The Journal of 

International 

Medical 

Research 
 
Korea 

temperatur och 

shivering. 
Temperaturmätning innan anestesi 

samt 15, 30, 45, 60, 90 och 120 

under operation.  
Shivering mättes var 5:e minut 

första timmen. 
Grupp 1: varmluftstäcke, Bair 

Hugger helkropp med hål för 
operationsområdet 43 °C. 
Grupp 2: varmluftstäcke, Bair 

Hugger överkropp 43 °C. 
Grupp 3: madrass med cirkulerande 

vatten, Normotemp, 41 °C. 
 
Patienter med feber, 

sköldkörtelsjukdom, EP, Raynaud 

syndrom, patienter som fått 

blodtransfusion och de som tog B-

receptorblockare uteslöts. 
 
Hög. 
 

grupp 1 än i grupp 

2. 

 

I grupp 1 och 2 

var shivering 

mindre. 

6. Kim, Y-S., 

Lee, J-Y., Yang, 

S-C., Song, J-

H., Koh, H-S. & 

Park, W-K. 
 
2009 
 
Comparative 

study of the 

influence of 

room-

temperature and 

warmed fluid 

irrigation on 

body 

temperature in 

arthroscopic 

shoulder 

surgery. 
 
The Journal of 

Arthroscopic 

and Related 

Surgery 
 
Korea 
 

Ta reda på 

effekten av att 

värma 

spolvätskor. 

Se om det har 

effekt på 

kroppstempera

turen. 

Kvantitativ metod. 
Randomiserad studie. 
 
50 patienter ingick i studien. 
Patienterna skulle göra artroskopi i 

axelled. 
Kroppstemperaturen mättes med 

jämna intervall. 
Grupp 1: Patienter fick spolvätska 

som var värmd till 37-39 °C. 
Grupp 2: Patienter fick spolvätska 

som var rumstempererad. 
 
Hög. 

Hypotermi 

förekom i grupp 1. 

17,4% och i 

gruppen 2 hade 

91,3% hypotermi. 

Ingen i grupp 1 

hade shivering 

medan i grupp 2 

hade 21,7% 

shivering. 
Såg också att hög 

ålder hade 

betydelse i grupp 

2 men inte i grupp 

1 som fick värmda 

vätskor. Mängden 

spolvätska sänkte 

temperaturen i 

båda grupperna 

men mindre i 

grupp 1. 

Ja 

7. Ng,S-F., Oo, 

C-S., Loh, K-H., 

Lim, P-Y., 

Chan, Y-H. & 

Ong. B-C. 

 

2003 

Ta reda på det 

mest effektiva 

sättet att få 

patienter att 

behålla sin 

kroppstempera

tur. 

Kvantitativ metod. 
Randomiserad studie. 
Blindtest fram tills patienten får sitt 

täcke för operationsstart. 
300 patienter som gjorde 

knäprotesoperation ingick i studien. 
 

Bair Hugger hade 

en påfallande 

högre temperatur 

än de andra två 

grupperna och det 

gick fortare att nå 

36,5 °C 

Ja 
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A comparative 

study of three 

warming 

interventions to 

determine the 

most effective in 

maintaining 

perioperative 

normothermia. 

 

Anaesthesia and 

Analgesia 

 

Singapore 

 

Börjar mäta temperaturen innan 

operationen och sedan var 10:e 

minut tills pat gick till postoperativa 

avdelningen. 

Grupp 1: 2 bomullsfiltar 

Grupp 2: filt som reflekterar, 

Thermadrape. 

Grupp 3: varmluftstäcke, Bair 

Hugger. 
 
Hög. 
 

postoperativt 60 

min mot 150 min i 

de andra 

grupperna.  
De med reflektiv 

filt fick sämst 

resultat. 

8. Rein, E.B., 

Filtvedt, M., 

Wallöe, L. & 

Räder, J.C. 
 
2007 
 
Hypothermia 

during 

laparotomy can 

be prevented by 

locally applied 

warm water and 

pulsating 

negative 

pressure. 
 
British Journal 

of Anaesthesia 
 
Norge 

Jämföra nya 

metoder av att 

tillföra 

pulserande 

varmvatten 

med negativt 

tryck till höger 

arm jämfört 

med 

värmetäcke, 

Bair Hugger 

för att 

förhindra 

hypotermi. 

Kvantitativ metod. 
Randomiserad studie. 
 
20 patienter som skulle göra 

laparotomi, magsäcksoperation. 
De delades in i två grupper. 
Grupp 1: varmluftstäcke, Bair 

Hugger på överkroppen. 
Grupp 2: genomskinlig cylinder av 

plexiglas med varmt vatten 42,5 °C 

och pulserande negativt tryck 

mellan 0-40 mm Hg i en luftkudde 

inuti cylindern som sattes runt 

höger arm med intervall 10 sek på 

och 7 sek av. 
  
Hudskador på höger arm, kärlsjuk, 

diabetes, feber, artrit och ra uteslöts. 
 
Medel. 

Båda metoderna 

hade samma 

resultat de första 

60 

minuterna.  Efter 

120 minuter hade 

grupp 2 bättre 

resultat. De blev 

fortare värmda 

och hade 37 °C 

temperatur. 

Ja 

9. Röder, G., 

Sessler, D.I., 

Roth, G., 

Mascha, E.J. & 

Plattner, O. 
 
2011 
 
Intra-operative 

rewarming with 

Hot Dog 

resistive heating 

and forced-air 

heating: a trial 

of lower-body 

warming. 
 
Anaesthesia 
 

Ta reda på om 

resultaten är 

samma för Hot 

dog respektive 

Bair Hugger 

när det gäller 

att behålla 

kroppsvärmen. 

Kvantitativ metod. 
Randomiserad studie. 
 
28 patienter deltog. De opererades 

för cancer i överkäken. 
Starttemperaturen startar på 

35°C.  Båda var halvkropps täcke 

på nedre kroppshalvan. 
De delades upp i två grupper. 
Grupp 1: Hot dog underkropp 43°C. 
Grupp 2: varmluftstäcke, Bair 

Hugger underkropp 43°C. 
 
Reynaud syndrom, diabetes, 
sköldkörtel ASA över 3 
uteslöts. 
 
Medel. 

Varmluftstäcke, 

Bair Hugger 

värmde mer 

effektivt än Hot 

dog vid 

operationer som 

varade över 90 

minuter. 

Ja 
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Österrike 

10. Wistrand, 

C., Söderqvist, 

B. & Nilsson, U.  
 
2016 
 
Positive impact 

on heat loss and 

patient 

experience of 

preheated skin 

disinfection: a 

randomised 

controlled trial 
Journal of 

Critical Nursing 
 
Sverige 

Jämföra värmd 

tvättsprit till 

36°C med 

rumsvarm 

tvättsprit  

Kvalitativ 
Randomiserad 
 
220 patienter som fick en 

pacemaker som slumpmässigt 

delades in i två grupper. 
Hudtemperaturen på bröstet mättes 

före och efter sprittvätt med 

infraröd temperaturmätare. 
 
Patienterna fick svara på en skala 

från 0-10 samt tre frågor: 
1. Hur upplevde du 

sprittvätten? 

2. Känner du dig kall? 

3. Önskar du att sprittvätten 

skulle vara 

varmare/kallare/ bra som 

den var? 

 
Uteslöts gjorde patienter med 

infektioner. 
 
Hög 

Förvärmd 

tvättsprit kändes 

mer behaglig och 

temperaturen på 

huden var högre 

samt patienten 

kände sig mindre 

kall. 

Ja 

11. Wong, P.F., 

Kumar, S., 

Bohra, A., 

Whetter, D. & 

Leaper, D.J. 
 
2007 
 
Randomized 

clinical trial of 

perioperative 

systemic 

warming in 

major elective 

abdominal 

surgery 
 
British Journal 

of Surgery 
 
USA 

Utröna 

effekten med 

att värma 

patienten vid 

operation för 

att förebygga 

postoperativa 

komplika-

tioner. 

Kvantitativ metod. 
Randomiserad studie. 
Blindtest för kirurgen, 

vårdavdelningen och mottagningen 

för efterkontroll. 
 
103 patienter med stor bukoperation 

delades in i två grupper. Båda 

grupperna fick ligga på en 

kolpolymermadrass, Inditherm. Alla 

fick varmluftstäcke, Bair Hugger 

och värmd infusionsvätska. 
Grupp 1: kolpolymer-madrass 40 

°C startade 2 timmar före operation 

till 2 timmar efter operation. 
Grupp 2: kolpolymer-madrass 

var avstängd.  
 
Patienter som fick kortison, 

immunsupprimerande läkemedel, 

kemoterapi som ej avslutats 4v före 

operation, feber, infektion, 

viktnedgång mer än 20% eller var 

undernärd uteslöts. 
 
Hög 

Gruppen som fick 

värme 

preoperativt hade 

högre utgångs-

temperatur och 

behöll värmen 

bättre samt hade 

signifikant mindre 

blodförlust, 

sårinfektion och 

lunginfektion. 

Ja 
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Bilaga 3. Artikelgranskningsmall 

Granskningsmall av kvalitativa artiklar (Friberg 2012, ss. 138-139). 
 
1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 
2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
3 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna beskriven? 
4. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
5. Hur är metoden beskriven?  
6. Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
7. Hur har data analyserats? 
8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
9. Vad visar resultatet? 
10. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
11. Vilka argument förs fram? 
12. Förs det några etiska resonemang? 
13. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 
14. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 
 
Granskningsmall av kvantitativa artiklar (Friberg 2012, s. 139). 
 
1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 
2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna beskriven? 
4. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
5. Hur är metoden beskriven? 
6. Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive exklusionskriterier)? 
7. Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 
8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 
9. Vad visar resultatet? 
10. Vilka argument förs fram? 
11. Förs det några etiska resonemang? 
12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad det gäller 

generaliserbarhet? 
13. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga antaganden? 
 


