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Sammanfattning 

Inom slutenvården används olika typer av termometrar för att bestämma om vuxna 

patienter har feber eller inte. Feber (förhöjd kroppstemperatur) är svårt att definiera då 

det mäts och tolkas på olika sätt och från person till person. För att kunna bedöma om 

patienten har feber bör sjuksköterskan känna till patientens normala kroppstemperatur, 

vilken kan påverkas av ett flertal faktorer. Mätning av patientens kroppstemperatur ingår 

i sjuksköterskans arbetsområde och det är av vikt att sjuksköterskan har kunskap om 

olika mätmetoder och om hur mätvärdena tolkas. Syftet med studien är att undersöka 

vilka mätmetoder som används för att bestämma patientens kroppstemperatur och om 

termometrarna mäter temperaturen på ett tillförlitligt sätt. Metoden är en deskriptiv 

litteraturstudie. Resultatet visar att oavsett mätmetod (rektal, oral, axillär, tympanisk) 

finns det en skillnad på minst 3,5 grader Celsius mellan lägsta och högsta uppmätta 

värde. Denna studie har inte funnit bevis för vilken mätmetod som är mest tillförlitlig att 

använda på patienterna för att mäta kroppstemperatur. 

 

Nyckelord: termometer, kroppstemperaturmätning, feber, rektal, oral, axillär, tympanisk. 
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INLEDNING 

Ett stort antal patienter inom slutenvården har symtomet feber som är tecken på ett antal 

olika sjukdomstillstånd. Ur ett patientperspektiv är det viktigt att vårdpersonal mäter 

patientens kroppstemperatur på ett riktigt sätt, vilket har central betydelse för patientens 

fortsatta vård, välbefinnande och hälsa. Felaktiga mätvärden kan leda till brister i vården 

runt patienten, såsom utebliven behandling om symtomet feber inte upptäcks. Det kan 

även resultera i att undersökningar som exempelvis blodprovstagning och röntgen eller 

behandlingar utförs i onödan vilket kan leda till onödigt lidande för patienten. Under de 

senaste årtiondena har olika typer av temperaturmätare för mätning på olika ställen på 

kroppen kommit på marknaden, vilka också används på sjukhusen.  Vid vård av 

patienter med feber är vår erfarenhet från klinisk utbildning att mätmetoder för att mäta 

temperatur och värdering av mätvärdena varierar avdelningar emellan. Det leder till en 

osäkerhet om vilken patientens faktiska kroppstemperatur är med ökad risk för lidande 

och felaktig vård. Otillräcklig säkerhet hos vårdpersonal i att bestämma patientens 

kroppstemperatur beror bland annat på bristande kunskap hos personalen om hur olika 

temperaturmätare används och avläses på ett tillförlitligt sätt. Som blivande 

sjuksköterskor har vi behov att öka kunskapen om hur patientens kroppstemperatur mäts 

på ett tillförlitligt sätt. Fokus för detta arbete är olika mätmetoder av patientens 

kroppstemperatur ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. 

 

BAKGRUND 

Historik 

Hur och varför feber uppstår och hur tillstånd med feber skall behandlas har ändrats 

genom århundraden. Under perioden före antiken troddes feber vara orsakad av bl.a. 

obalans i kroppsvätskorna, hur människan levde eller av yttre påverkan. Under antiken 

var symtomet feber ett tecken på något positivt som hade en läkande inverkan på 

sjukdom, men kunde även förknippas med ett straff från gudarna för att människan hade 

gjort onda och omoraliska handlingar. Omkring år 1595 tillverkades den första 

termometern av Galilei. År 1714 presenterade Fahrenheit kvicksilvertermometern men 

den användes inte ofta för att mäta kroppstemperatur. Termometern användes istället för 

att mäta utomhustemperaturen som troddes påverka uppkomsten av olika febertillstånd 

(Sund - Levander, 1999).  

 

Svensken Celsius presenterade år 1792 en temperaturskala som fick namnet Celsius, där 

vattnets kokpunkt bestämdes till hundra grader och dess fryspunkt till noll grader. På 

1800-talet utvecklades ett mer vetenskapligt synsätt på hur sjukdomar diagnostiserades 

och hur behandling skulle ges. Detta resulterade i att mätning av kroppstemperatur 

objektivt blev en betydande del av vården och temperaturmätning infördes som klinisk 

metod (Sund-Levander, 1999; Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). 
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Feber kan vara det enda symtomet på ohälsa och är ibland den enda diagnostiska 

ledtråden. Fram till 1980- talet användes i Sverige termometrar med kvicksilver som 

senare togs bort av miljöskäl men de används fortfarande i många andra länder. Som 

ersättning framtogs digitala och elektroniska termometrar. Forskning pågår kontinuerligt 

för att förbättra termometrarna för att mäta kroppstemperaturen.  

 

Definition av feber 

Temperaturcentrum i hjärnan, hypothalamus reglerar kroppstemperaturen och fungerar 

som en termostat som skall hålla kroppstemperaturen inom en bestämd variation 

(Kristoffersen, et al. 2006). Vid feber sker en ökning av kroppstemperaturen beroende 

på att termostaten i hypothalamus är inställd på en högre nivå än det normala. Idag finns 

kunskaper om vad den egentliga orsaken till symtomet feber är och att feber oftast har 

samband med bakterie- och virusinfektioner. Pyrogener är feberframkallande ämnen 

som produceras av bakterier. Feber kan även uppkomma av andra orsaker som 

exempelvis vävnadsskador (Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad & Toverud, 1998). 

 

Vid mätning av patientens kroppstemperatur är det viktigt att tänka på att det inte är 

samma temperatur överallt i kroppen. Kroppen delas in en inre kärna och ett yttre skal. 

Den inre kärnan består av centrala nervsystemet, organ i bröst och bukhåla och delar av 

extremiteterna och den håller ungefär samma temperatur. Denna temperatur kallas djup 

kroppstemperatur eller kärntemperatur och är oftast konstant. För att kunna mäta exakt 

temperatur som hypothalamus är inställd på bör temperaturen mätas i hjärnan 

(Mellergård & Nordström 1991; Dietrich 1992). Det yttre skalet utgörs framförallt av 

huden och tillhörande underhudsfett. Till skillnad från kärntemperaturen varierar oftast 

temperaturen på huden mycket (Bjålie, et al.1998). Den perifiera temperaturen, d.v.s. 

temperaturen i huden, fett och subcutan vävnad varierar. Detta gör att perifer 

temperaturmätning inte kan användas för att mäta kärntemperatur (Sund-Levander, 

1999). Ett tillförlitligt mätvärde av kroppstemperaturen är av betydelse för att kunna 

bedöma patientens individuella behov av vårdhandling. 

 

Av tradition anses kroppstemperaturen vara ungefär 37 grader men forskning visar att 

temperaturen varierar beroende på kön, ålder och från individ till individ. Temperaturen 

brukar dock ha en spridning mellan 35,6 och 38,2 grader Celsius. Temperaturen varierar 

på olika ställen på kroppen och på så vis kan temperaturen variera hos individen 

beroende på mätställe. Temperaturen varierar även under dygnet. Den är lägst sent på 

natten och på morgonen och högst på eftermiddagen och kvällen. Feber hos vuxna anses 

föreligga vid en morgontemperatur på 37,5 grader Celsius och en kvällstemperatur som 

överstiger 37,7 grader Celsius (Sund- Levander, 2004; Vårdguiden, 2009). Enligt 

Sjukvårdsrådgivningen (2009) anses däremot feber föreligga vid temperaturer på 38 

grader Celsius och högre, men det är främst hur patienten känner sig som avgör om 

patienten är sjuk. En rektal morgontemperatur överstigande 38 grader Celsius räknas 

som feber enligt Björgell & Björgell (2002). 
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Olika sätt att mäta kroppstemperatur    

Rektal  

I Sverige har det länge ansetts att rektal temperaturmätning är mest praktisk och säker 

och har traditionellt setts som den tillförlitligaste metoden för att mäta kroppens 

kärntemperatur (Kristoffersen, et al. 2006; Sund- Levander, 1999). Vid rektal mätning 

används elektronisk termometer avsedd för ändtarmen. För ett rättvist mätvärde ska 

termometern föras in cirka tre till fem centimeter i ändtarmsöppningen (Mackowiak, 

1997).  

Tympatisk  

Mätning i hörselgången (tympanisk) är ett relativt nytt sätt att mäta kroppstemperaturen 

på. Vid tympatisk mätning används en elektronisk termometer avsedd för mätning i örat. 

Termometern förs in i hörselgången.   

Metoden är hygienisk, snabb och enkel för vårdpersonalen och orsakar inget obehag för 

patienten. Örontermometern mäter trumhinnans infraröda strålning trots att termometern 

inte kommer i direkt kontakt med mätstället. Trumhinnan och hypothalamus har samma 

blodtillförsel och därför är temperaturen här samma som kroppens kärntemperatur 

(Kristoffersen, et al. 2006; Sund-Levander, 1999).  

 

Axillär  

Mätning i armhålan (axillär) visar endast kroppens perifera temperatur och inte 

kärntemperaturen. Vid axillär mätning används elektronisk termometer som placeras i 

armhålan. Temperaturen i armhålan påverkas av omgivande temperatur, fukt, 

underhudsfett och av termometerns placering (Sund-Levander, 1999).  

Oral 

Vid mätning i munhålan (oral) påverkas temperaturen av yttre förhållanden som 

exempelvis kalla eller varma drycker. Vid oral mätning används elektronisk termometer 

som placeras i munhålan under tungan ovanför arteria lingualis Termometern mäter 

temperaturförändringarna i arteria carotis externa genom vävnaden i munnen. 

(Kristofferson, et al. 2006; Sund - Levander 1999). 
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Evidensbaserad kunskap 

För att kunna bedöma om patienten har feber är det av vikt att känna till patientens 

normala kroppstemperatur (Sund - Levander, 1999). Det finns ett flertal faktorer som 

påverkar den individuella normala kroppstemperaturen. Dessa faktorer kan vara 

hormonella, åldersrelaterade, sjukdomar, fysisk aktivitet, läkemedel, yttre temperatur 

eller olika dygnsvariationer (Sund - Levander, 1999).  

 

Emilsson och Sandén (2007) belyser i sin studie brister i kunskap om att den normala 

kroppstemperaturen är individuell. Flertalet av sjuksköterskorna i studien ansåg att 

högsta normala kroppstemperatur varierar inom en spridning från 36,8 grader Celsius 

till 37,7 grader Celsius. Endast tre av sextien sjuksköterskor ansåg att personens 

normala kroppstemperatur är individuell och att den inte befinner sig inom angiven 

spridning. Studien visar även att majoriteten (54/61, 89 %) av sjuksköterskorna ansåg 

att patienten har feber om mätvärdet är mellan 37,6 och 39,0 grader Celsius. Detta är 

mätvärden som överrensstämmer med Vårdguidens definition av feber. Vid varierande 

resultat av mätningen bör vårdpersonalen vara uppmärksam på de olika värdena för att 

undvika att missa patienter med symtomet feber (Petersen & Hauge 1997; Valle, 

Kildahl-Andersson & Steinvoll 2000).  

 

Det är också av betydelse att ta hänsyn till patientens kön och vilket mätställe som har 

använts när mätvärdena bedöms (Sund-Levander, Forsberg & Wahren, 2002). Vid 

mätning av kroppstemperatur är det viktigt att sjukvårdspersonal som utför mätningen 

gör det på ett optimalt sätt (Kristoffersen, et al. 2006). Det innebär att termometern är 

rätt placerad på respektive ställe (mun, hörselgång, armhålan eller ändtarm) och att den 

hålls på plats under angiven tid och har god precision och blir noggrant och rätt avläst 

(Kristoffersen, et al. 2006). 

 

Den största delen av evidensbaserad forskning har utgångspunkt i oral 

temperaturmätning (Sund-Levander, et al. 2002). Sjuksköterskan är arbetsledare och 

ansvarig för att informera om hur temperaturen ska mätas på ett korrekt sätt, när 

mätningen utförs av annan kategori av vårdpersonal. För bästa resultat bör vårdaren 

känna till hur olika typer av termometrar ska användas. Beskrivning av mätteknik är 

ofta bristfällig och otydlig vilket kan leda till felaktiga mätvärden och därmed påverka 

vården (Sund- Levander, et al. 2002). 
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För att patienten skall känna delaktighet vid mätningen bör information ges om hur 

mätningen skall genomföras. I samband med att mätning av temperatur görs är det är av 

betydelse att vårdaren inte bara ser till mätvärdet utan även lyssnar till patientens 

beskrivning av hur patienten mår. Risken finns annars att vårdaren fokuserar på det yttre 

och symtomlindring och bortser från patientens lidande. Om detta sker kan det leda till 

att vårdaren inte ser patienten utifrån ett helhetsperspektiv, där lidandet är en del.  

Enligt Eriksson (1994, 1997) beskrivs lidande vara den mest förekommande 

upplevelsen i patientens värld. Lidande är en inre process och inte enbart något synbart 

symtom. Wiklund (2003) beskriver lidande som ”När människans upplevelse av sig 

själv som en hel person hotas, lider människan.” Det är viktigt att vårdaren ger patienten 

utrymme och bekräftar patientens lidande. Lidande är något vårdaren sällan talar om 

trots att vårdaren dagligen kommer i kontakt med det (Kahn & Steeves 1994). Lidandet 

kan utgå från olika orsaker och beroende på situation eller upplevelse hos patienten 

benämns lidandet sjukdoms-, vård- eller livslidande (Wiklund, 2003). 

 

Även Eriksson (2004) beskriver det lidande som patienten upplever till följd av 

bristande behandling som vårdlidande (Eriksson, 1994). Genom att observera om 

patienten upplever vårdlidande och vara medveten om vårdarens och vårdens betydelse 

för patienten eliminerar man risken för att ett vårdlidande skall uppstå. Om patienten 

upplever att vårdaren inte lyssnar och försöker förstå kan det leda till felaktig vård och 

medföra en risk att symtom och sjukdom kan förvärras. Dessutom kan patienten 

uppleva det som kränkande då vårdaren inte tar patientens beskrivning av exempelvis 

smärtor eller symtom på allvar (Wiklund, 2003). Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud 

& Fagerberg (2003) beskriver att om patienten inte blir sedd och hörd så kan detta leda 

till en känsla av förödmjukelse och förolämpning. Patienten kan då uppleva känslan av 

att vara utestängd och maktlös, vilket uppfattas som ett vårdlidande Att istället utgå från 

helhetsperspektivet och kombinera det med klinisk observation gör det möjligt att kunna 

ge patienten bästa möjliga vård (Hallbjörg & Berntzen, 2002). Att ’se’ patienten gör det 

också möjligt för patienten att uppnå välbefinnande. 

 

Eriksson, (1989) beskriver välbefinnande som ett fenemenologiskt begrepp vilket 

innebär att personens livsvärld och känslor är det centrala. Inom vårdvetenskap är 

livsvärldsperspektivet centralt. Enligt Wiklund (2003) beskrivs 

livsvärlden som den värld människan befinner sig i och är formad av tidigare 

upplevelser och erfarenheter. Personens inre känslor är unika, personliga och en 

subjektiv upplevelse. Detta gör det svårt att som utomstående objektivt kunna avgöra 

om personen upplever välbefinnande eller illabefinnande. Att patienten ska kunna uppnå 

välbefinnande och ett minskat lidande är målet med vårdandet. För att möjliggöra detta 

krävs det att vårdaren ser varje patients upplevelse av välbefinnande och lidande som 

unik (Eriksson, 1994).  
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Figur 1. Människans hälsopositioner (Eriksson 1998). 

 

En person kan uppleva välbefinnande och känna sig ”frisk” men som vårdare kan 

tecken på det motsatta observeras. Personen kan lida av en sjukdom men har accepterat 

situationen och kan ändå uppleva välbefinnande (upplevd hälsa A). En annan känsla 

som personen kan känna är friskhet och inga tecken på illabefinnande kan heller 

observeras (verklig hälsa B). Det motsatta kan visa att personen känner sjukdom trots 

att personen inte har någon diagnos eller synliga tecken (verklig ohälsa C). En annan 

upplevelse kan vara att en person känner sjukdom och har en diagnos men inte heller 

här syns några tecken på sjukdom (upplevd ohälsa D). Att patienten ska kunna uppnå 

välbefinnande och ett minskat lidande är målet med vårdandet. För att möjliggöra detta 

krävs det att vårdaren ser varje patients upplevelse av välbefinnande och lidande som 

unik (Eriksson, 1994).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Inom vården används olika typer av termometrar för att bestämma om patienten har 

feber eller inte. Studier visar att begreppet feber (förhöjd kroppstemperatur) är svårt att 

definiera då det mäts och tolkas på olika sätt och från person till person. Normal 

kroppstemperatur hos friska vuxna skiljer sig från individ till individ. Detta gör det svårt 

för sjuksköterskan att definiera om patienten har feber eller inte såvida sjuksköterskan 

inte känner till patientens normaltemperatur. Hur mäts kroppstemperaturen och hur 

värderas termometerns mätvärde? Hur kan skiftande och bristande mätmetoder av 

kroppstemperatur och värderingar av mätvärdena påverka vården runt patienten? Om 

symtomet feber inte upptäcks kan det leda till brister i vården runt patienten, såsom 

utebliven behandling eller onödiga undersökningar. Mätning av patientens 

kroppstemperatur ingår i sjuksköterskans arbetsområde. Därför vill vi söka kunskap om 

olika typer av termometrar som används för att bestämma patientens kroppstemperatur 

och om de mäter temperaturen på ett tillförlitligt sätt.  
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SYFTE 

Syftet är att undersöka vilka mätmetoder som används för att bestämma patientens 

kroppstemperatur och om termometrarna mäter temperaturen på ett tillförlitligt sätt.   

 

METOD 

Studien är en litteraturstudie, deskriptiv utifrån kvantitativ metod. En konkret 

vårdåtgärd (mätning av kroppstemperatur) valdes ut för att närmare studeras. Genom att 

granska utvalda kvantitativa artiklar och sedan sammanställa resultaten kan kunskapen 

inom valt område öka. Sammanställningen kan sedan utformas som rekommendationer 

eller riktlinjer (Friberg, 2006).  

 

Litteratursökning 

De vetenskapliga artiklar som legat till grund till studien har inhämtats via databaser 

som finns tillgängliga på biblioteket på Högskolan i Borås. Databaser som användes var 

Blackwell, Cinahl, Medline och PubMed. Sökorden som användes var fever, body 

temperature, thermometer*, measurement, oral, rectal, axillary, tympanic och nurs*. 

Sökorden sammansattes i olika kombinationer för att få så många träffar som möjligt. I 

artikelsökningen gjordes där det var möjligt begränsningar till ” peer rewieved ” och 

fältet för ”abstact” valdes. Vid sökning i databasen Blackwell valdes kategorin nursing. 

Utifrån artiklarnas titlar och abstracts skapades en första uppfattning om vilka artiklar 

som svarade till syftet på studien.  Se bilaga 1 sökhistorik. 

 

Studier som hittades vid sökningarna inkluderades eller exkluderas enligt följande 

kriterier.  

 

Inklusionskriterier 

  

 Publicerad i vetenskaplig tidskrift, inte äldre än tio år och vara vetenskapligt 

granskad 

 Kvantitativ ansats 

 Artiklarna skulle påvisa olika mätmetoder för kroppstemperatur hos vuxna 

patienter 

 

Exklusionskriterier 

 

 Artiklar som studerat kroppstemperatur hos barn och ungdomar under 18 år. 

 Studier som kartlagt kroppstemperaturförändringar vid specifika 

sjukdomstillstånd. 
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Analys 

Artiklarna granskades med hjälp av Fribergs (2006) mall för granskning av kvantitativa 

artiklar. Detta för att avgöra om artiklarna höll tillräckligt hög kvalitet. Granskningen 

utgick från ett antal frågeställningar: 

 

 Svarar artikeln på studiens syfte? 

 Är frågeställningen tydligt beskriven? 

 Hur är metod och urval beskriven? 

 Hur beskrivs resultatet, är det rimligt och tydligt redovisat? 

 Vilka slutsatser redovisats? 

 

Sju artiklar uppfyllde inklusionskriterierna och analyserades på följande sätt. Alla var 

prospektiva och två av dem randomiserad kontrollerade studier (RCT). För att få en 

överblick av innehållet lästes artiklarna först igenom två gånger av båda författarna. 

Därefter granskades artiklarnas metod och resultat ingående. Urvalet som beskrevs i 

metoden och värden från resultatet från varje artikel skrevs ned i en tabell för att få en 

överblick av alla värden. Sedan skrevs resterande utmärkande delar av artiklarnas 

resultat ner på separata papper, ett papper för varje artikel. Likheter och skillnader 

studerades för att jämföra texterna på de ”sju papper” som utgjorde vårt arbetsmaterial. 

Slutligen sammanställdes alla utmärkande delar till en ny helhet som presenteras i 

studiens resultat tillsammans med tabellen. 

 

RESULTAT 

Resultatet visar att det saknas bevis för vilken mätmetod som är mest tillförlitlig att 

använda på patienterna för att mäta kroppstemperatur. Oavsett mätmetod, rektal, oral, 

axillär eller tympanisk finns det en stor spridning mellan lägsta och högsta uppmätta 

mätvärde.  

 

Resultaten presenteras i tabell 1 med medelvärden, standardavvikelse (SD) och 

variation. Signifikant värde i artiklarna är angivet till p <0,001 , p <0,005, p <0,01 och 

värden däröver ej signifikanta (NS). 
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Tabell 1. Jämförelser mellan olika metoder att mäta kroppstemperatur bland vuxna 

personer.   
Författare Metod 

Studie 

Urval  

antal n 

Ålder 

år 

Mätmetod 

temperatur 

Kroppstemperatur ˚ 

Medel (SD) Variation 

P-värde 

 

1. Sund-Levander, M., 

Grodzinsky, E., Loyd,D., 

& Wharen, L.K. (2004). 

Prospektiv  Män n=22 

Kvinnor 

n=62 

19-59  Rektal 

Oral 

Axill 

Tympanisk    

37,1 (± 0,4) 

36,4 (± 0,5) 

36,1 (± 0,6) 

36,6 (± 0,6) 

<0,001 

2. Nyholm-Jensen, B., 

Svendsen-Jensen, F., 

Norgaard-Madsen,S,. & 

Lossl, K. (2000). 

Prospektiv Män 

n=102 

Kvinnor 

n=98 

18-93 

Medel 

ålder 

56 

Rektal digital 

Rektal  kvsilv 

Oral 

Axill 

Tympanisk 

37,5 36,5-39,6 

37,4 36,4-39,5 

36,9 34,5-39,4 

36,8 35,0-39,2 

37,2 35,4-39,6 

<0,001 

 

3. Smitz, S.,  

Van de Winckel, A. & 

Smitz, M-F. (2009)  

 

 

Prospektiv  Män n=31 

Kvinnor 

n=69 

Medel 

ålder 81  

 

Rektal 

Tympanisk 

Thermo-scan* 

Tympanisk 

Genius* 

37,3 36,3-40,7 

37,5 36,2-40,5 

 

 

37,8 36,8-39,9 

<0,001 

 

4.Khorshid,L.,Eser,I., 

Zaybak,A., & Yapucu,U. 

(2004). 

RCT Kvinnor 

n=106 

18-24  Axill  

kvicksilver 

Tympanisk 

36,8 (±0,4) 

 

36,9 (±0,3) 

<0,01 

 

 

5. Ecmel-Onur, O., 

Guneysel, O.,  

Akoglu, H.,  

Dikmen-Aydin,Y., & 

Denizbasi,A. (2008). 

 

RCT 

Män 

n=143 

Kvinnor 

n=202 

17-96  

Medel 

ålder 56  

Oral 

Axill 

Tympanisk 

Thermo-scan* 

37,6 (±1,1) 

37,4 (± 1,0) 

37,8 (± 1.0) 

<0,01 

 

6. Leon, C., Rodriguez, A., 

Fernandez, A., & Flores, 

L. (2004). 

 

Prospektiv 

 

Män 

n=25 

Kvinnor 

n= 25 

18-78  

Medel 

ålder 

62  

Axill 

 

Tympanisk 

Thermo-scan* 

36,9 (± 1,1) 

 

36,9 (± 1,0)  

<0,005 

 

 

7. Gilbert, M.,  

Barton, A.J.,& 

Counsell,M.C. (2002) 

Prospektiv n=257 Över 18 Oral 

Tympanisk 

Redovisade i  

kurva med korrelations-

koefficient** 

<0.5 

NS 

* Thermo-scan & Genius är fabriksnamn på respektive termometrar 

** Mäter graden av linjärt samband 

 

Studien gjord av Sund – Levander, et al. (2004) visar att samtidiga mätningar rektalt och 

oralt visar mindre variation än vid mätningar rektalt och oralt, rektalt och axillärt. Vid 

högre rektala temperaturer ökade avvikelsen oavsett vilken mätmetod som användes. 

 

Tabell 2. Sammanställning från de sju artiklarna av olika mätmetoder av 

kroppstemperatur, fördelning mellan lägsta och högsta värde samt skillnad mellan lägsta 

och högsta värde inom respektive mätmetod.   
Mätmetod Fördelning mellan lägsta och 

högsta värde i kroppstemperatur 

grader ˚ 

Skillnad mellan lägsta och 

högsta uppmätta värde i grader ˚  

Rektal 36,3- 40,7 4,4 

Oral 35,9-39,4 3,5 

Axill 35,0-39,2 4,2 

Tympanisk 35,4-39,9 4,5 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Under den inledande sökningen efter artiklar framkom att det fanns en stor mängd 

artiklar inom valt område. Men efter att problemformulering och syfte formats 

minskades antal artiklar stort i antal som kunde användas. Ett stort antal valdes bort på 

grund av artiklarnas medicinska inriktning då vår studie skulle vara vårdvetenskapligt 

förankrad. De sökord som användes vid sökningen valdes utifrån studiens syfte. Många 

artiklar var studier som refererade antingen till barnperspektivet eller specifika 

sjukdomstillstånd. Det var också svårt att hitta artiklar med vårdvetenskaplig 

förankring, då området har en medicinsk inriktning Även om artiklarna var publicerade 

i en tidskrift riktad till sjuksköterskor var de flesta referenser trots det medicinska. Vid 

manuell sökning på vårdvetenskapliga referenser var det några få referenser som var 

ständigt återkommande. Detta visar att sjuksköterskor inte har forskat så mycket inom 

valt område.  

 

På grund av det minskade antalet användbara artiklar bokades söksupport på biblioteket 

för att få hjälp med fortsatt sökning. När sökordet nurs* exkluderades gav detta fler 

träffar och det resulterade i ytterligare några användbara artiklar. I databasen Medline 

hittades inga artiklar som svarade på det valda områdets syfte. Andra sökord hade 

kanske gett ett annat sökresultat men trots söksupport där synonyma ord användes gav 

det inga resultat. Utifrån artiklarnas resultat kan relevanta slutsatser dras för denna 

studies syfte men resultatet går inte att generalisera. Endast två av artiklarna är 

randomiserade kontrollerade studier (RCT), vilket är högsta vetenskapliga nivå. I de 

andra studierna kan slumpen ha påverkat resultaten. Artiklarna håller en hög 

signifikansnivå. 

 

Artiklar som var äldre än tio år valdes bort p.g.a. så ny och relevant forskning som 

möjligt skulle kunna granskas och sammanställas till en ny användbar helhet. Detta kan 

ha medfört att viktig forskning exkluderats men det är inom studiens område svårt att 

göra jämförelser mellan ny och äldre forskning då tekniken hela tiden går framåt och 

nya metoder utvecklas. Styrkor med artiklarna är att studierna är prospektiva vilket 

innebär att de utgår från nutid och sträcker sig framåt i tiden. Två artiklar är 

randomiserade kontrollerade studier där urvalet sker slumpmässigt vilket höjer 

trovärdigheten på insamlad data. I vissa artiklar beskrivs en standardiserad metod att 

mäta kroppstemperatur vilket svarar på vårt syfte. 

Svagheter med artiklarna är att det i flertalet av dem är en ojämn fördelning i urvalet 

mellan män och kvinnor och även åldersmässigt där spridningen är stor. Resultaten 

redovisas inte i indelade åldersgrupper. En stor svaghet är att det saknas randomiserade 

kontrollerade studier där alla mätställen att mäta kroppstemperatur ingår (rektal, oral, 

axill, tymaniskt). 
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Resultatdiskussion 

I studien har det inte framkommit bevis för vilken mätmetod som är den mest 

tillförlitliga att använda för att mäta kroppstemperatur på vuxna patienter.  
 

Stor variation vid mätning av kroppstemperatur 

Graden av uppmätt kroppstemperatur är en viktig indikation på såväl hälsa som ohälsa. 

I vård av patienten kan utgångspunkten om behandling ska påbörjas baseras på resultat 

av denna mätning. Huvudresultat i denna studie är att oavsett på vilket sätt patientens 

kroppstemperatur mäts finns en skillnad, på minst 3,5 grader Celsius, mellan lägsta och 

högsta värde relaterat till respektive mätställe på kroppen (tabell 2). Det kan förmodas 

att en sådan skillnad kan leda till att patienten i fråga inte får adekvat behandling om 

diagnosen feber ställs på ett enda mätvärde och det medför en ökad risk för felaktig 

bedömning som kan påverka vården av patienten. 

 

Likaså om temperaturen mäts på olika ställen på kroppen med olika typer av 

termometrar, medför detta en ökad risk för felaktig bedömning om patienten har feber 

och det kan påverka vården. 

 

Definition av feber 

Ett tillförlitligt utgångsvärde av patientens kroppstemperatur är avgörande för att 

sjuksköterskan ska kunna avgöra om patienten har feber eller inte, likaså om patienten 

har hög feber. I två studier fanns en förutbestämd definition, angivet i grader, för vad 

som skulle betraktas som feber (Smitz, et al.2009; Ecmel-Onur, et al. 2008). I studien av 

Gilbert, et al. (2002) används definitionen hög feber utan att något utgångsvärde 

preciserats om vad som är feber. Kroppstemperaturmätning och bedömning av 

mätvärdet speglas av den vårdare som utför mätningen eftersom det inte finns några 

förutbestämda utgångsvärden och att alla har sin egen uppfattning och tidigare 

erfarenheter av vad som är feber. Det är inte förenat med evidens inom området och det 

bevisar sjuksköterskors och undersköterskors okunskap inom ämnet feber.  

 

Ecmel-Onur, et al. (2008) rapporterar i sin studie att temperaturmätningarna inte 

påverkas av kön och ålder. Men enligt Sund – Levander, et al. (2004) bör man vid 

kroppstemperaturmätning ta hänsyn till varje patients individuella variation. I studien 

beskrivs även att det finns variationer i kroppstemperaturen mellan kvinnor och män, 

kvinnor har normalt en högre kroppstemperatur. Kvinnor har under perioden från 

ägglossning till nästa menstruation en förhöjning av kroppstemperaturen med ungefär 

0,5 grader Celsius (Bjålie,et al. 1998). Om man som sjuksköterska bortser från detta kan 

det få konsekvenser i mötet med patienten och kan leda till att beslut angående åtgärder 

i vård och behandling blir felaktiga. Brister när det gäller att ta hänsyn till individuell 

variation av patientens kroppstemperatur kan medföra vårdlidande i form av exempelvis 

utebliven eller felaktig behandling och medicinering som skulle kunna ha undvikits. 

 



12 

 

Olika sätt att mäta kroppstemperatur 

Idag finns en allmän acceptans för att kroppstemperaturen varierar och inte har ett 

fixerat värde från dag till dag. En möjlig förklaring till spridningen av värden i denna 

studie är att mätningar av kroppstemperatur gjorts på patienter med skilda diagnoser. 

Mätningarna är gjorda på friska personer, på patienter preoperativt och vid kirurgi och 

vård vid avdelning för intensivvård etc. Likaså har urvalet en stor åldersskillnad och 

män och kvinnor har inkluderats i samma studie (Sund-Levander, et al. 2004; Nyholm-

Jensen, et al. 2000; Smitz, et al. 2009; Ecmel-Onur, et al. 2008; Leon, et al. 2004). 

Resultat i skillnad av mätvärden kan bero på flertalet s.k. confounding factors. Det är 

faktorer som påverkar resultatet t.ex. finns det kunskap om att temperaturen skiljer sig 

mellan en ung och en gammal person (Sund-Levander, et al. 2002) och att tekniken vid 

mätningen kan vara felaktig. En annan samvarierande faktor kan vara att patienten 

använder läkemedel som sänker kroppstemperaturen. Det behövs mer forskning inom 

området utifrån randomiserade kontrollerade studier och där t.ex. ålder redovisas per 

grupp (20-30 år, 31-40 år osv.) och män och kvinnor redovisas var för sig. 

 

Sjuksköterskor inom vården - rutiner 

Som blivande sjuksköterskor har vi diskuterat mycket hur det kommer sig att det inte är 

rutin att fråga patienten om hennes/hans normaltemperatur? Ett sätt att förbättra 

rutinerna i detta avseende är att vid ankomstsamtal med patienten fråga honom/henne 

om detta. Vid första kontakten med patienten bör sjuksköterskan dokumentera 

kroppstemperatur och mätställe på kroppen, vilket styrks av Henkel och Carlson (2007). 

Det kan antingen vara uppgifter som patienten själv anger eller det värde som 

sjuksköterskan mäter när det finns orsak att mäta patientens kroppstemperatur. Med en 

sådan rutin blir variationen i temperatur förmodligen inte så stor, oavsett ställe på 

kroppen, som i denna studie. I vårdsituationen minskar risken för att missa tidiga 

förändringar i sjukdomsbilden. På så vis minskar även risken för onödigt lidande hos 

patienten.  

Vid mätning av kroppstemperatur bör man istället för att se till ett specifikt värde eller 

grader se mätvärdet som ett verktyg för att kunna se förändringar eller variationer i 

patientens kroppstemperatur. Det är även av vikt att ta hänsyn till om patienten tar 

febernedsättande läkemedel när man bedömer mätvärdet då det finns risk för att dessa 

döljer symtomet feber. 

 

Vi har tillägnat oss ny kunskap när det gäller att mäta kroppstemperatur och hur 

patientens kärntemperatur mäts (tympaniskt). Enligt Henkel och Carlson (2007) är det 

kärntemperaturen som först visar förändringar av kroppstemperaturen. Jämförande 

mätningar utförda i axillen och tympaniskt visar en mindre variation av mätvärdet mätt 

tympaniskt (de la Rubia, Fernández-Vilar, Pérez-Higuera & Aguirre-Jaime 2006). Detta 

tillsammans med en vilja att patienten skall känna minsta möjliga lidande och obehag 

vid mätningen gör att vi tills vi har fått motsatta bevis kommer att använda oss utav 

tympaniska termometrar i vår kommande yrkesprofession trots uppmätta spridning 

(tabell 2). Förmodligen har spridningen i värden samband med faktorer som kan 

hänvisas till teknikfel vid mätningen. Vid kroppstemperaturmätning oavsett mätställe är 

det sjuksköterskans ansvar att skaffa sig kunskap om att rätt teknik används.   
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Gilbert, et al. (2002) beskriver i sin studie att vid mätning tympaniskt är teknikfel 

vanligt förekommande. Problemen kan vara brister vid kontroll av instrumentet innan 

mätning eller otillräcklig förslutning av örat och felaktigt påförande av skydd på proben 

(den del som förs in i örat). Även mätning endast i ett öra kan påverka mätresultatet. 

Sund-Levander, et al.(2004) beskriver dock motsatsen, de menar att det inte blir någon 

betydelsefull temperaturskillnad vid samtidiga mätningar i båda öronen. Öronvax och 

öroninflammation har heller ingen påverkan på mätresultatet (Ecmel-Onur, et al. 2008). 

Dessutom har studier visat att rumstemperatur inte påverkar temperaturen vid 

kroppstemperaturmätningar och att sängtemperaturen inte påverkar den rektala 

temperaturmätningen (Sund-Levander, et al. 2004).  

 

Vid temperaturmätning oralt är det vanligt att mätningen påverkas av olika faktorer som 

kan ge ett felaktigt mätresultat. Dessa kan vara att vårdaren inte frågat patienten om 

patienten ätit eller druckit innan mätningen utförs. Termometern kan även varit 

felplacerad i munhålan och munnen inte riktigt stängd (Gilbert, et al. 2002). Enligt 

Kohshid, et al. (2004) bör temperaturmätningar som utförs med kvicksilvertermometer 

pågå i åtta minuter för att ett stabiliserat värde skall uppnås. Förmodligen är denna  

information överflödig eftersom denna typ av mätare inte längre rekommenderas i 

Sverige. 

 

Eftersom vi som blivande sjuksköterskor kommer att vara arbetsledare kommer vi att 

ansvara för att informera övrig vårdpersonal om hur kroppstemperaturmätning skall 

utföras och hur termometrarna skall användas teknikmässigt för att få ett så korrekt 

mätvärde som möjligt. Därför känner vi ett ökat behov av kunskap inom valt område 

och vi ser ett stort behov av fortsatt forskning inom området med randomiserade 

kontrollerade studier. Det skulle kunna leda fram till ökad evidens för en tillförlitlig 

metod och ett generellt beslut om vilken mätmetod som skall användas på sjukhus. 

 

Slutsats 

Oavsett mätmetod finns det en spridning på minst 3,5 grader mellan lägsta och högsta 

uppmätta värde. Det har under vårt arbete inom valt område inte framkommit bevis på 

vilken mätmetod som är den mest tillförlitliga att använda för att mäta kroppstemperatur 

hos vuxna patienter. 
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Praktiska implikationer 

 I vårdnadsanamnesen bör man dokumentera patientens normaltemperatur för att 

ha ett utgångsvärde på patientens kroppstemperatur. 

 Vid kroppstemperaturmätning bör samma mätmetod användas vid varje 

mättillfälle. Vid upprepade mätningar bör kroppstemperaturen om möjligt mätas 

vid ungefär samma tidpunkt. 

 Mätvärdet och mätställe bör alltid dokumenteras i patientjournalen. 

 Söka evidensbaserad forskning inom området och följa utvecklingen. 

 Vid inköp av termometrar bör man ta del av aktuell forskning för att få fram 

vilken termometer som ger de tillförlitligaste mätvärdena. 
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BILAGA 1. Sökhistorik 

 

Sökning i 

BLACKWELL 

 

Kombination 

av sökord 

(category-nursing) 

Antal träffar Antal artiklar som 

uppfyller inklusions-

kriterierna/ författare 

1 Thermometer* and 

measurement and  

oral 

 

16 1 (2) 

2 Thermometer* and 

measurement and 

axillary 

12 2 (2, 4) 

 

3 thermometer*and 

measurement and 

rectal 

17 2 (2, 3) 

4 thermometer* and 

measurement and 

tympanic 

11 0 

 

Sökning i 

CINAHL 

Kombination 

av sökord 

Antal träffar Antal artiklar som 

uppfyller inklutions-

kriterierna/författare 

1 fever and measurement 

and nurs* 

16 0 

2 body temperature and 

measurement and nurs* 

13 0 

3 Body temperature and 

measurement 

47 2 (1, 4) 

4 fever and measurement 43 0 

5 body temperature and 

measurement and oral 

10 1 (1) 

6 body temperature and 

measurement and rectal 

12 1 (1) 

7 body temperature and 

measurement and 

axillary 

9 2 (1, 4) 

8 Body temperature and 

measurement and 

tympanic 

7 1 (4) 
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Forts. BILAGA 1. 

Sökning i 

MEDLINE 

 

Kombination 

av sökord 

Antal träffar Antal artiklar som 

uppfyller inklutions-

kriterierna/ författare 

1 fever and measurement 

and nurs* 

4 0 

2 Body temperature and 

measurement and nurs* 

4 0 

3 fever and measurement 27 0 

4 body temperature and 

measurement 

28 0 

5 body temperature and 

measurement and rectal 

5 0 

6 body temperature and 

measurement and oral 

6 0 

7 body temperature and 

measurement and 

axillary 

1 0 

8 body temperature and 

measurement and 

tympanic 

1 0 

 

Sökning i 

PUBMED 

Kombination 

av sökord 

Antal träffar Antal artiklar som 

uppfyller inklusions-

kriterierna/ författare 

1 body temperatur and 

measurement 

45 2 (1, 4) 

2 fever and measurement 15 1 (7) 

3 body temperature and 

measurement and 

axillary 

29 4 (1, 4, 6, 7) 

4 body temperature and 

measurement and 

tympanic 

5 1 (5) 

5 body temperature and 

measurement and oral 

45 3 (1, 5, 7) 
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BILAGA 2. Kvantitativa prospektiva studier som beskriver 

olika sätt att mäta kroppstemperatur på. 

Artikel 

 

Perspektiv Syfte Metod Resultat 

1.Titel: Errors in 

body temperature 

assessment related to 

individual variation, 

measuring technique 

and equipment 

Författare:  

Sund- Levander, M, 

Grodzinsky, E, 

Loyd, D, Wahren, L-

K. 

Tidskrift: 
International  

Journal of Nursing 

Practice 

Årtal: 2004 

Studien är 

genomförd i Sverige. 

 

Vårdarens 

perspektiv 

Brister vid mätning av 

kroppstemperatur kan 

påverka bedömningen av 

patientens hälsotillstånd. 

Syftet är att studera 

individuella variationer, 

mätmetoder och 

utrustning som används 

vid bedömning av 

kroppstemperatur. 

Prospektiv studie 

där rektal, oral, 

tympanisk och axillär 

kroppstemperatur 

mättes på morgonen 

mellan kl. 07-09 under 

en period av 4 

månader. Patienterna 

fick innan mätningen 

vila i 20 minuter och 

svara på frågor om 

hälsa och 

medicinering. 

Tympanisk mätning 

utfördes i båda öronen 

av en ssk med lång 

klinisk erfarenhet. 

Vid oral mätning 

placerade ssk 

termometern i 

patientens mun. 

Rektal och axillär 

mätning utfördes efter 

instruktioner  av 

patienten själv.  

 

Resultatet visar ingen 

betydelsefull skillnad 

på uppmätt 

kroppstemperatur 

beroende på mätställe.  

p<0,001 
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Forts. BILAGA 2 

Artikel Perspektiv 

 

Problem och syfte Metod Resultat 

2.Titel: Accuracy of 

Digital Tympanic, 

Oral, Axillary, and 

Rectal Thermometers 

Compared with 

Standard Rectal 

Mercury 

Thermometers 

Författare: 

 Nyholm- Jensen, B, 

Svendsen- Jensen, F, 

Norgaard- Madsen,S, 

Lossl, K. 

Tidskrift: European 

Journal Surgury 

Årtal: 2000 

Studien är 

genomförd i  

Danmark 

Vårdarens 

perspektiv 

Ett stort antal sjukhus har 

infört elektronisk 

tympanisk mätmetod av 

kroppstemperatur som 

standardmetod på 

inneliggande vuxna 

patienter. 

Syftet med studien är att 

jämföra precisionen 

mellan elektroniska 

mätningar av 

kroppstemperaturen 

tympaniskt,oralt, axillärt 

och rektal med rektal 

kvicksilvertermometer 

hos kirurgpatienter. 

Kvantitativ metod. 

Prospektiv studie där 

patientens 

kroppstemperatur 

mättes 7 gånger, 3 

gånger tympaniskt, 1 

gång oralt, 1 gång 

axillärt och 2 gånger 

rektalt. 

30 minuter innan 

mätningen var det inte 

tillåtet att äta eller 

dricka. 

Oral mätning 

genomfördes under 

tungan på höger sida 

av munnen. 

Tympanisk mätning 

utfördes i höger öra. 

Axillär mätning 

utfördes i höger 

armhåla.  

Rektal mätning 

genomfördes genom 

att termometern fördes 

in 3 cm. 

Resultatet visar med 

stor säkerhet att 

elektronisk rektal 

mätning av 

kroppstemperatur är 

mer tillförlitlig än 

elektronisk mätning 

tympaniskt, oralt och 

axillärt. 

P<0,001 
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Forts. BILAGA 2. 

Artikel Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat 

3.Titel:  Reliability 

of infrared ear 

thermometry in the 

prediction of rectal 

temperature in older 

inpatients 

Författare: Smitz, S, 

Van de Winckel, A, 

Smitz, M-F. 

Tidskrift: 

Journal of Clinical 

Nursing 

Årtal: 2009 

Studien är 

genomförd i Belgien 

Vårdarens 

perspektiv 

Tympanisk mätning av 

kroppstemperatur 

används allmänt på 

sjukhus för att mäta 

kroppstemperatur hos 

äldre inneliggande 

patienter. 

Syftet är att bedöma om 

mätningar tympaniskt och 

rektalt av 

kroppstemperatur 

stämmer överens. Detta 

för att avgöra om 

tympanisk mätning är 

jämförbar med rektal 

mätning. 

Kvantitativ metod.  

Propektiv studie där 2 

olika fabrikat av 

tympaniska 

termometerar 

(Thermscan och 

Genius) användes och 

jämfördes med rektala 

mätningar. 

Mätningarna utfördes 

under 5 månader. 

Tympanisk mätning 

utfördes i båda öronen 

med båda 

fabrikaten.15 min 

Innan mätningen 

avlägsnades 

hörapparater 

Rektal mätning 

genomfördes direkt 

efter att det 

tympaniska mätvärdet 

fastställdes genom att 

termometern fördes in 

5-8 cm. 

Resultatet visar att 

tympanisk mätning 

med Thermoscan och 

Genius visade en 

högre medel 

temperatur  än rektat 

mätrning.  

P<0,001 
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Forts. BILAGA 2. 

Artikel Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat 

4.Titel: Comparing 

mercury- in- glass, 

tympanic and 

disposable 

thermometers in 

measuring body 

temperature in 

healthy young people 

Författare: 

Khorshid,L, 

Eser,I, 

Zaybak,A, 

Yapucy,U. 

Tidskrift: Journal of 

Clinical Nursing 

Årtal: 2004 

Studien är 

genomförd i  

Turkiet 

 

 

 

 

Vårdarens 

perspektiv 

Olika metoder för att 

mäta kroppstemperatur 

har studerats och 

beskrivits under senaste 

åren. Trots detta finns det 

lite dokumenterat om 

jämförelsen mellan 

kvicksilver termometer 

för mätning axillärt och 

tympanisk termometer. 

Syftet är att jämföra 

axillär kvicksilver 

termometer med 

tympanisk termometer 

och undersöka om de är 

jämförbara.  

Kvantitativ metod med 

en beskrivande och 

jämförande design. 

Randominiserad 

studie. På ett 

slumpmässigt urval av 

friska vuxna utfördes 

mätningar axillärt och 

tympaniskt vid ett och 

samma tillfälle. 

Tympanisk mätning 

genomfördes i vänster 

öra.  

Axillär 

kvicksilvermätning 

genomfördes i höger 

armhåla. 

Resultatet visar att 

kroppstemperaturen 

mätt tympaniskt är 

högre än mätning med 

axillär kvicksilver 

termometer.  

P<0,01  
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Forts. BILAGA 2. 

Artikel 

 

Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat 

5.Titel: Oral, axillary 

and tympanic 

temperature 

measurements in 

older and younger 

adults with or 

without fever 

Författare: Ecmel-

Onur,O, 

Guneysel,O, 

Akoglu,H, 

Dikmen –Aydin,Y, 

Denizbasi,A. 

Tidskrift: 

European Journal of 

Emergency Medicine 

Årtal: 2008 

Studien är 

genomförd i Turkiet 

 

Vårdarens 

perspektiv 

Mätning av 

kroppstemperatur är en 

lika viktig kontroll som 

puls, blodtryck och 

saturationsmätning när 

det gäller att övervaka 

vitala parametrar på akut 

sjuka yngre och äldre 

vuxna patienter. 

Tillförlitlig mätning av 

kroppstemperatur är 

avgörande för att kunna 

upptäcka tidiga tecken på 

infektion. 

Kroppstemperaturen är 

ofta det som avgör om 

behandling ska sättas in 

eller inte. 

Syftet är att jämföra 

resultaten av 

kroppstemperatur 

mätningar utförda av en 

och samma sjuksköterska 

med kvicksilver 

termometer axillärt och 

oralt med mätningar 

gjorda med tympanisk 

termometer på patienter 

med eller utan feber . 

Detta för att avgöra om 

tympanisk mätning är 

användbar på äldre.   

Kvantitativ metod.  

Prospektiv jämförande 

studie. 

Randominiserad 

studie. Samma 

sjuksköterska mätte 

under 2 månader 

kroppstemperaturen på 

slumpmässigt utvalda 

patienter vid ett 

tillfälle.  

Statistisk analys av 

materialet. 

Resultatet visar att 

känsligheten och 

tillförlitligheten är hög 

vid mätning av 

kroppstemperatur 

tympaniskt. 

6.Titel: Infrared ear 

thermometry in the 

critically ill patient. 

An alternative to 

axillary thermometry 

Författare: 

Leon,C, 

Rodriguez,A, 

Fernandez,A, 

Flores,L. 

Tidskrift: Journal of 

Critical Care 

Årtal: 2005 

Studien är 

genomförd i  

Spanien 

Vårdarens 

perspektiv 

Tillförlitlig mätning av 

kroppstemperatur är 

nödvändig för lämplig 

vård av vuxna patienter 

inom intensivvård. 

Kroppstemperaturen mäts 

på olika sätt.  

Syftet är att avgöra 

tillförlitligheten hos 

tympanisk termometer 

jämfört med axillär 

kvicksilver termometer 

för att kunna få fram rätt 

mätmetod att utgå ifrån i 

den dagliga vården av 

vuxna intensivvårds 

patienter. 

Kvantitativ metod. 

Prospektiv jämförande 

studie.  

Undersköterskor på en 

medicin-kirurgisk 

intensivvårds- 

avdelning utförde 

under 2 månader 

mätningar av 

kroppstemperatur 

tympaniskt 

(Thermoscan) och 

axillärt vid ett tillfälle.  

Statistisk analys av 

matrialet. 

Resultatet visar att 

tympanisk termometer 

är jämförbar med 

axillär kvicksilver 

termometer.  
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Forts. BILAGA 2. 

Artikel 

 

Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat 

7.Titel: Comparison 

of Oral and 

Tympanic 

Temperatuers in 

Adult Surgical 

Patients  

Författare: 

Gilbert,M, 

Barton,A.J, 

Counsell,M.C. 

Tidskrift: Applied 

Nursing Research 

Årtal: 2002 

Studien är 

genomförd i  

USA 

 

Vårdarens 

perspektiv 

Att övervaka patientens 

kroppstemperatur är en 

viktig del i vården. Inom 

kirurgin är det viktigt med 

tillförlitliga mätvärden för 

att kunna ge lämplig 

behandling. Oral 

temperaturmätning har 

länge setts som den rätta 

metoden att mäta 

kroppstemperatur. 

Syftet är att jämföra 

tympanisk och oral 

kroppstemperatur- 

mätning hos preoperativa 

vuxna patienter. 

Kvantitativ metod. 

Sjuksköterskor på en 

kirurgavdelning 

utförde upprepade 

mätningar av 

kroppstemperatur oralt 

och tympaniskt. 

Statistisk analys av 

materialet. 

Resultatet visar att vid 

låga 

kroppstemperaturer är 

tympanisk temperatur 

högre än den orala 

temperaturen.  

Vid höga 

kroppstemperaturer är 

oral temperatur högre 

än den tympaniska 

temperaturen.  

Mätvärden vid 

tympanisk 

temperaturmätning och 

oral temperaturmätning 

har en stor spridning 

och stämmer dåligt 

överens med varandra. 

 

 


