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Sammanfattning 

Många patienter blir hypoterma under den perioperativa vården. Det finns en mängd åtgärder 

som kan vidtas för att minska oönskad hypotermi. Pre- och intraoperativ uppvärmning med 

värmetäcke, varmt på operationssalen, cirkelsystem och användning av varma infusioner kan 

vara en bra kombination. Oavsett vilken terapi som används är normotermi alltid högt prioriterat.  

Det handlar om patientsäkerhet. Genom att effektivt motverka hypotermi skulle möjligheten öka 

till snabbare återhämtning, färre postoperativa infektioner, mindre kostnader för sjukhuset och 

minskat lidande för patienter. Syftet med studien var att undersöka anestesisjuksköterskans 

upplevelser av att förebygga perioperativ hypotermi hos vuxna elektiva patienter. 

 

En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats gjordes inom problemområdet. Insamlingen av 

data gjordes genom intervjuer som spelades in. Intervjuerna transkriberades och analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkommer att, även om normotermi är målet och 

ambitionen finns, är det många faktorer som spelar in hur vida de hypotermiförebyggande 

åtgärderna når framgång. Det krävs en god planering samt erfarenhet av förebyggande arbete. 

Att mätmetoderna är ifrågasatta kan bidra till att mätning inte alltid utförs. Avsaknad av riktlinjer 

kring hypotermiförebyggande åtgärder bidrar till oklarheter för vårdpersonalen. Alla de olika 

personalkategorierna kring en operation tenderar att fokusera på sina egna uppgifter. En stor 

ansvarskänsla samt till viss del ensamhetskänsla i besluten, om vilka åtgärder som skall vidtas 

samt när finns hos anestesisjuksköterskan. När patienten blir kall trots att anestesisjuksköterskan 
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har gjort allt kan det upplevas som ett misslyckande att inte räcka till. När patienten anländer kall 

till uppvaket kan anestesisjuksköterskan känna skuld till patientens tillstånd samt lidandet det 

medför. Strävan är att patienten ska må bra även postoperativt. Genom att informera patienten 

om varför det är nödvändigt att det tillförs extra värme gör att patienten blir delaktig i 

omvårdnaden. Anestesisjuksköterskan upplever att värmda täcken, strumpor samt mössa gör 

patienten mindre spänd samt stressad. På så vis ökar man patientens upplevs av välbefinnandet. 

 

 

Nyckelord: Perioperative, hypothermia, Anesthesia, nursing 
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Inledning 

Definitionen av hypotermi är en kärntemperatur på 36°C eller under (Defina & Lincoln, 1998, s. 

230; Hooper, Chard, Clifford, Fetzer, Fossum, Godden, Martinez, Noble, O'Brien, Denise, 

Odom-Forren, Peterson, Ross, 2009, s. 348). Alla patienter som opereras utsätts för risken att 

drabbas av oönskad hypotermi som kan leda till ett flertal komplikationer (Lindahl, Selldén & 

Islander 2005, ss. 554-555). Vårt intresse för oönskad perioperativ hypotermi hos vuxna uppstod 

under den verksamhetsförlagda utbildningen. Var och en observerade olika situationer där 

patienter visade tydliga tecken på postoperativ hypotermi. En del genom shivering vilket innebär 

att patienten drabbas av ofrivilliga rytmiska muskelsammandragningar, som att huttra. Dessa 

observationer skapade nyfikenhet på vilka olika metoder som användes för att förebygga 

hypotermi. Frågorna som uppstod var om det fanns evidensbaserade metoder samt om dessa i så 

fall används? Vilket inflytande anestesisjuksköterskan hade i samband med de 

hypotermiförebyggande omvårdnadsåtgärderna? Samt verksamhetens och kollegornas syn på 

hypotermi? Föreliggande studie önskar undersöka anestesisjuksköterskans upplevelser av att 

förebygga perioperativ hypotermi hos vuxna elektiva patienter. Målet med studien var att 

undersöka problemet samt bidra till ett minskat lidande för patienten. Målet var även att öka 

uppmärksamheten samt medvetenheten för att dessa symtom och problem skall förebyggas i god 

tid för att minska komplikationsrisken och patientlidandet. 

Bakgrund 

Hypotermi 

Enligt The American Society of PeriAnesthesia Nurses (ASPAN) definieras hypotermi som 

kärntemperatur mindre än 36°C (Hooper et al 2009, s. 348). Enligt tidigare forskning kan man se 

att det uppstår någon form av hypotermi hos upp till 90 % av de opererade patienterna (Defina & 

Lincoln 1998 ss. 233-234). Under det perioperativa vårdförloppet föreligger många riskfaktorer 

för patienten att utveckla oönskad hypotermi. Patienter under generell eller regional anestesi kan 

inte själva reglera sin kroppstemperatur. En kärntemperatur < 35°C anses utgöra en signifikant 

risk för patientens hälsa (Lindahl, Selldén & Islander 2005 s. 484). När kroppstemperaturen mäts 

på operationsavdelningen görs det perifert eller centralt. Temperaturen kommer att variera 
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beroende på var på kroppen den mäts. Perifer mätning skiljer sig åt i tillförlitlighet samt speglar 

inte helt patientens kärntemperatur. 

 

När patientens temperatur beskrivs i litteraturen talar den om kroppens kärntemperatur. 

Kärntemperaturen är temperaturen i hjärnan samt i större väl gemomblödda organ i buk samt 

thorax. Kärntemperaturen är relativt jämn i temperatur samt att det är den mest tillförlitliga 

mätpunkten i kroppen när temperaturen skiftar kraftigt (Hooper et.al 2009, s. 349). Kroppens 

normala kärntemperatur är 37°C ± 0,3°C (Defina & Lincoln 1998, s. 230). Enligt ASPAN är den 

normala kroppstemperaturen hos vuxna 36-38°C (Hooper et.al 2009, s. 349 ). Tidigare forskning 

visar att kärntemperaturen sjunker snabbt efter administrering av generell anestesi, upp till 1.5ºC 

inom den första timmen. Denna initiala temperatursänkning blir följden av när kärntempererat 

blod cirkulerar ut till perifera vävnader där de dilaterade blodkärlen håller en lägre temperatur. 

Redistribution av svalare blod resulterar i en sänkning av kärntemperaturen när kroppen försöker 

värma upp de perifera kroppsdelarna. Hjärnans termoreglerande egenskaper försämras under 

anestesi (Vanni, Braz, Módolo, Amorim & Rodrigues 2003, s. 120; Camus, Delva, Sessler, & 

Lienhart 1997, ss. 384-385). Sänkningen av kärntemperaturen påverkas av omfattningen av 

vasodilatationen, temperaturen på operationssalen, vilket sätt patienten exponeras samt 

durationen av exponeringen i den svala miljön.  

 

Kroppen förlorar värme på fyra olika sätt perioperativt. Upp till 60 % av värmeförlusten avges 

via strålning till kallare material än till kroppen t.ex. operationssalens väggar, via konvektion 

som avger kroppsvärme när huden tvättas eller till cirkulerande luft på operationssalen. Via 

konduktion när patienten förlorar värme till täckande material samt evaporation som kan vara 

svettningar via kalla och torra anestesigaser i luftvägarna eller avdunstning från sårhålan (Sessler 

2000, ss. 580-583; Weller 2005, ss. 206-207). Hypotermi utvecklas i tre faser: Den första fasen 

innebär en snabb sänkning av kärntemperaturen under den första timmen efter induktionen på 

grund av redistribution av “kallt” perifert blod till kroppens kärna. Den andra fasen är en 

långsammare minskning av kärntemperaturen som orsakas av att kroppens värmeproduktion 

understiger avkylningen. Den tredje fasen innefattas av att temperatursänkningen når en platåfas 

vid cirka 34°C, kroppen reagerar genom vasokonstriktion av perifera kärl för att bevara 

kärntemperaturen (Camus et al. 1997, s. 386; Sessler 2000, s. 584).  
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Kroppens normala temperaturreglering  

I de främre delarna av hypotalamus finner man temperaturcentrat. Det är i huden samt kroppens 

olika organ som köld- och värmereceptorerna finns lokaliserade. Receptorer styr den perifera 

känsligheten för temperaturen runt om i kroppen, A-delta fiber transporterar de sensoriska 

köldsignalerna samt C-fiber förmedlar känslan av värme. Afferenta nervsignaler från perifera 

delar av kroppen skickar signaler via ryggmärgen till hypotalamus. Kompensationsmekanismer 

aktiveras när kärntemperaturen skiftar mer än 0,2°C. Ålder, kondition, normala endokrina 

faktorer, neurontrasmittorer, pyrogena ämnen samt läkemedel som används är några av de många 

faktorer som kan påverka den känsliga termoneutrala zonen. Den termoneutrala zonen är det 

temperaturintervall som inte utlöser någon av kroppens värmebevarande skyddsmekanismer, 

vanligtvis 0,2°C. Under generell anestesi utökas den termoneutrala zonen cirka 10 gånger. 

Kompensationsmekanismer som normalt inträder vid en sänkning av kroppstemperaturen på 

0,2°C inträder först vid en sänkning på 2-2,5°C. Anestesiläkemedlen hämmar metabolismen och 

värmebildningen dämpas. Värmeförlusterna ökar främst genom vasodilatation samt via 

redistribution av värme.  

 

Vid regional anestesi, epidural samt spinalanestesi förändras det perifera impulsflödet, både 

sensoriska, motoriska, och den termoneutrala zonen utökas 3-4 gånger från 0,2°C till 0,6-0,8°C. 

Sympatikusblockaden orsakar dessutom vasodilatation och oförmågan till shivering inom 

området. Vid kombination av regional samt generell anestesi ökar risken för djupare hypotermi. 

När temperaturen börjar sjunka i kroppen initieras ett antal skyddsmekanismer. Till en början 

sker en vasokonstriktion av kroppens perifera blodkärl för att sedan övergå i en muskelaktivitet. 

Denna kan beskrivas som en icke-huttrande värmeproduktion genom stimulerad 

thyroideafunktion som styrs av hypotalamus. Denna muskelaktivitet sker i vävnaden, men syns 

inte utifrån. Om det två första skyddsmekanismerna inte klarar av att höja temperaturen inträffar 

shivering, huttring. Kroppen måste skapa ett visst överskott av värme för att kunna bevara den 

normala kroppstemperaturen. Energiomsättningen behöver därför vara ca 10 % större än den 

basala energinivån för att kunna hålla en normal kroppstemperatur. När kroppens kärntemperatur 

faller under 35°C sjunker kroppstemperaturen fortare vilket innebär att kroppen inte klarar av att 

producera ny värme. Om kroppstemperaturen behöver sänkas från normala nivåer sker detta 

genom dilatation av perifera kärl initialt för att öka värmeavgången från kroppen, vilket leder till 
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att svettningar startas för att värmereglera kroppen (Lindahl, Selldén & Islander 2005, ss. 551-

556). 

Komplikationer av hypotermi 

Perioperativ oönskad hypotermi leder i varierande grad till flertalet intraoperativa samt 

postoperativa komplikationer som högre mortalitet, respiratorisk påverkan, nedsatt immunförsvar, 

sårinfektioner, kardiell ischemi. Ett ökat metabolt behov, lever- och koagulationsrubbningar, 

långsammare läkemedelsmetabolisering, förlängd återhämtning efter operation samt längre 

sjukhusvistelse är ytterligare komplikationer. Hypotermi kan även ge patienten postoperativ 

shivering. (Vanni et al. 2003, s. 120; Defina & Lincoln 1998, s. 230; Moola & Lockwood 2011, s. 

338). Postoperativ shivering är en kompensatorisk skyddsmekanism kroppen har som inträffar 

vid en kroppstemperatur mellan 34-36°C. Den kännetecknas av ofrivilliga, rytmiska 

muskelsammandragningar, t.ex. som att huttra. Shivering kan leda till blödningar samt till 

sårrupturer på grund av slitningar i vävnaden. Ett ökat intrakraniellt och intraokulärt tryck 

beskrivs också i litteraturen (Lindahl, Selldén & Islander 2005, s. 555). Shivering är dock inte 

speciellt värmebildande utan belastar mer kroppens kardiovaskulära system vilket leder till en 

ökning det metabola behovet med upp till 600 % och syrgasbehovet med 200-500 % (De Witte 

& Sessler 2002, ss. 469-470; Kranke, Eberhart, Roewer & Tramer 2002, ss. 453-454).  Detta kan 

vara mycket ogynnsamt för vissa patientgrupper, tillståndet uppfattas som mycket obehagligt av 

patienten eftersom det ökar den postoperativa smärtan samt lidandet (De Witte & Sessler 2002, s. 

470; Kranke et al. 2002, s. 454). Lindahl, Selldén & Islander (2005, ss. 554-555), framhåller 

speciellt fem komplikationer till hypotermi. Infektionsbenägenhet; redan vid måttlig hypotermi 

påverkas leukocyternas mobilitet och fagocytos, detta försvagar immunförsvaret. En orsak till 

detta är den värmebevarande vasokonstriktion med minskat kapillärflöde som inträffar när 

kroppen faller i temperatur. Detta ökar även risken för vävnadshypoxi. Även vid en kort period 

med hypotermi ökar risken för postoperativ infektion eftersom vasokonstriktion kan kvarstå i 

flera timmar efter att patienten har återfått normal kärntemperatur. Koagulationsrubbningar; 

hypotermi ger nedsatt aktivitet av koagulationsfaktorer, försämrad trombocytaggregation och 

ökad fibrinolys. Den förlängda blödnings och koagulationstid som då uppstår kan orsaka ökad 

risk för per- och postoperativ blödning och ett ökat behov av ersättning av blodvolym. 

Läkemedelsmetabolism; vid hypotermi ökar både effekten och duration av anestesiläkemedel. 
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Detta får följder postoperativt, då patienten svarar sämre på reversering av muskelrelaxantia och 

förlänger tiden till uppvaknande och extubation (Vanni et al. 2003, s. 120). Kardiovaskulära; 

under det första postoperativa dygnet ökar riskerna för EKG-verifierad myokardischemi och 

angina pectoris då hjärtat inte får ett tillfredsställande syrgasbehov om patienten är hypoterm. 

Dessa kardiovaskulära effekter kan uppkomma vid en temperatursänkning på endast 1,5°C. 

Respiratoriska; vid en ökning av koldioxid i kroppen skickas signaler för att andningen skall 

påbörjas. Vid hypotermi minskar detta andningssvar vid en koldoxidökning samt hyperkarbi, 

vilket i sin tur fördröjer spontanandning och extubation (Lindahl, Selldén & Islander, ss. 554-

555). 

Kompetensbeskrivning för anestesisjuksköterskor 

Enligt kompetensbeskrivningen skall anestesisjuksköterskan kunna säkerställa, genomföra, 

planera, bedöma, övervaka, dokumentera och hantera omvårdnaden för patienten. 

Anestesisjuksköterskan skall även övervaka patienten självständigt och på ordination av 

anestesiologen utföra anestesi (ANIVA & SSF 2012, s. 2,7; Mellin-Olsen, Staender, Whitaker, & 

Smith 2010, s. 596). Enligt Socialdepartementet (2010, s. 3), skall anestesisjuksköterskan vidta 

de åtgärder som behövs för att förhindra att patienten skall råka ut för kroppsskador. Det är av 

stor vikt att skapa trygghet samt tillit till patient och anhöriga samt vid behov informera om vad 

som skall ske (Lindwall & von Post 2008, ss. 22-23). Anestesisjuksköterskan ska visa empati 

och vilja till att hjälpa patienten behålla sin värdighet. En patient som skall genomgå en 

operation kan känna oro samt rädsla som leder till ett lidande för patienten. Att avläsa patienten, 

inge förtroende, kunna bedöma samt hantera situationer ökar patientens förtroende till 

anestesisjuksköterskan (Lindwall & von Post 2008, ss. 23-25). 

  

Kompetensbeskrivningen för den professionella anestesisjuksköterskan, enligt Riksföreningen 

för anestesi och intensivvård, beskriver att kvalitetsutveckling, som baseras på evidens samt 

erfarenhet, ska vara kontinuerlig för att optimal vård ska uppnås. Anestesisjuksköterskan skall 

medverka i planering, utveckling samt uppföljning inom verksamhetsområdet, delta i riskanalys 

samt händelseanalys. Anestesisjuksköterskan skall arbeta preventivt och planera för patientens 

postoperativa vård samt återhämtning (ANIVA & SSF 2012, s. 7; Mellin-Olsen et al. 2010, s. 

596). De olika värmebevarande omvårdnadsåtgärder som anestesisjuksköterskan använder sig av 
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beror på operationens art, längd samt enligt lokala PM som eventuellt finns på respektive enhet. 

Oönskad hypotermi leder inte bara till ett ökat lidande hos patienter, utan även ökade kostnader 

för både patienter samt sjukhus (Moola & Lockwood 2011, ss. 339-340). 

Anestesisjuksköterskans roll 

Anestesisjuksköterskan skall ha mod samt styrka att våga möta en lidande patient, arbetet skall 

utföras enligt vetenskap och beprövade erfarenheter. Enligt Lindwall och von Post (2008, s. 27), 

skall man bidra till att patienten upplever välbefinnande samt harmoni för att uppleva god hälsa. 

Det är av stor vikt att anestesisjuksköterskan har erfarenhet av hur man skall använda sig av 

anestesiologin för att kunna följa patientens vitala funktioner i samband med anestesin. 

Erfarenhet kan endast förvärvas genom att arbeta. God teknisk kompetens samt medicinskt 

kunnande ingår i anestesisjuksköterskans ansvarsområde. Enligt Eriksson (1994), är synen på 

människan grunden i hennes teori. Människan består av kropp, själ och ande som skall ses som 

en helhet. Anestesisjuksköterskans omvårdnadsansvar innefattar att övervaka patientens kropp, 

bevara patientens hälsa under anestesin samt kunna ta till åtgärder om det så behövs. Kunna 

erhålla kunskap samt erfarenhet för att upprätta värmebevarande omvårdnadsåtgärder för att 

förebygga samt behandla hypotermi hos patienten (ANIVA & SSF 2012, s. 7; Lindwall & von 

Post 2008, ss. 47-48). Studier visar att om patienten får behålla en kärntemperatur på 36.0ºC eller 

mer, reduceras komplikationerna associerade med oönskad hypotermi. Aktiv uppvärmning med 

värmetäcken som blåser varmluft är både en säker samt enkel metod, perioperativt förebyggande 

mot oönskad hypotermi samt de medföljande komplikationer det kan orsaka (Defina & Lincoln, 

1998, s. 231). 

Normotermi bevarande metoder 

För att skapa de bästa förutsättningarna skall patienten hållas normoterm preoperativt eftersom 

en stor del av patientens värmeförlust sker under de preoperativa förberedelser samt strax efter 

induktionen av anestesin. Detta kan motverkas genom att operationssalen har en temperatur på 

minst 22°C, men inte över 24°C, för att minimera risken för bakterietillväxt på operationssalen. 

Personalen bör sträva efter att undvika att exponera patientens hud i onödan. Preoperativa 

förberedelser bör i så stor utsträckning som möjligt utföras på ett sådant sätt att patientens hud 

endast blottas där det absolut är nödvändigt. Varma täcken eller filtar kan vikas undan från 
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området som ska förberedas. Patientens hud skyddas genom att klä in huvud, armar, axlar, ben 

samt fötter. Användning av värmetak samt värmemadrasser är att föredra (Lindahl, Selldén & 

Islander 2005, s. 204). Kombinationen av olika värmebevarande åtgärder som varmlufttäcke, 

varm madrass, vältempererad operationssal, varma intravenösa vätskor samt sköljvätskor, 

lågflödesanestesi, extra filtar är enkla metoder som tillsammans minskar risken för hypotermi 

(Defina & Lincoln 1998, s. 233; Lindahl, Selldén & Islander 2008; Moola & Lockwood 2011, ss. 

339-340). Dock menar Wagner (2006, s. 473), med stöd av ASPAN’s riktlinjer att värmetäcke är 

som enskild åtgärd, är den främsta hypotermiförebyggande omvårdnadsåtgärder perioperativt. 

Bäst förutsättning uppnås med preoperativ uppvärmning med varmlufttäcke i 45 min - 60 min. 

Vanni et al. (2003, ss. 122-123 ) fann i sin studie, att patienter som börjar anestesin med en 

kärntemperatur på 35°C och endast fick filtar på sig, inte klarade av att höja sin kärntemperatur 

under 120 minuters operation. Den grupp som fick varmluftstäcke intraoperativt var normoterma 

först efter 120 minuters under operation. Patientgruppen som fått preoperativ uppvärmning samt 

startade anestesin som normoterma behöll normotermi under hela förloppet. Genom att fortsatta 

med varmluftstäcke intraoperativ, samt en kombination av ovanstående metoder, får patienten 

bäst möjligheter att behålla sin kärntemperatur perioperativt (Vanni et al. 2003, ss. 123-124; 

Defina & Lincoln 1998, ss. 232-233; Wagner 2006, s. 473). Målet enligt ASPAN innebär att 

hålla patienten normoterm (Hooper et al. 2009, ss. 348-350). 

Temperaturövervakning  

Enligt Lindahl, Selldén & Islander (2005, s. 556), uppnås den mest tillförlitliga temperaturen 

med två mätpunkter, en central samt en perifer mätning. Den centrala mätningen mäts främst i 

esofagus nedre del eller enligt följande alternativ, pulmonalisartären, rektalt ca 10 cm upp i 

rektum, trumhinnan samt hörselgången (Lindahl, Selldén & Islander 2005, s. 556; Weller 2005, s. 

207; Hopper et al (2009, ss. 350). Enligt Weller (2005, s. 207), anses temperaturmätning via 

esofagus vara den mest effektiva mätningsmetod för kärntemperatur samt att eventuella 

förändringar upptäcks tidigare. Öron termometer med komplettering av sensor mot trumhinnan 

kan vara ett alternativ, dessvärre kan temperaturmätning via örat ge stora varierande värden 

jämfört med esofagus mätning. Weller (2005, s. 207), menar att mätning via innerörat med en 

sensor mot trumhinnan med fixation av bomullstuss är ett tänkvärt alternativ. Trumhinnan får sin 

blodförsörjning via de interna carotis artärerna som försörjer hypotalamus samt att 
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temperaturcentrat är lokaliserat där. Mätning med sensor vid trumhinnan medför dock ett obehag 

för patienten samt medför en risk för skada på hinnan (Weller 2005, s. 207). Enligt Hopper et al 

(2009, ss. 350-351), ger infraröd temperaturmätning mot trumhinnan med hjälp av öron 

termometer inte tillförlitliga mätvärden under den perioperativa vården, en kombination av 

central samt perifer temperaturmätning bör användas för att uppnå det mest optimala värdet. Den 

perifera temperaturen kan mätas distalt på handen eller på foten. Genom tillförlitlig mätning av 

temperaturen både centralt samt perifert ges en bild av patientens temperaturbalans och 

indikation om den perifera cirkulationen (Lindahl, Selldén & Islander 2005, s. 556). 

Det onödiga patientlidandet  

Bland samtliga negativa effekter som hypotermi ger påträffar man även shivering. Några av de 

komplikationer som kan uppkomma vid shivering kan vara allvarliga, som postoperativ blödning, 

sårrupturer, ökat intrakraniellt samt intraokulärt tryck. Det kan orsaka ett onödigt lidande samt 

obehag för den vakna patienten postoperativt, ett tillstånd som snarast ska hejdas samt om behov 

finns behandlas (Lindahl, Selldén & Islander 2005, s. 555). Anestesisjuksköterskan har enligt 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor fyra ansvarsområden vilka är att främja hälsa, återställa hälsa, 

förebygga sjukdom samt lindra lidande (Svenska sjuksköterskeförening 2008, ss. 4-5).  

 

Enligt Eriksson (1994, ss. 82-83) är det inom omvårdnaden av stor vikt att 

anestesisjuksköterskan vågar möta lidandet. Som sjuksköterska kan man möta tre olika former av 

lidande i vården. Sjukdomslidande, vilket är det som patienten upplever i relation i sjukdomen 

samt dess behandling. Livslidandet, det lidande som patienten upplever i relation till sitt egna liv. 

Vårdlidandet, är det som upplevs i relation till själva vårdsituationen. 

  

Eriksson (1994, ss. 87-93), skriver vidare att vårdlidandet kan förklaras i fyra kategorier. 

Kränkning av patientens värdighet, fördömelse samt straff, maktutövning samt utebliven vård 

eller icke-vård. Vid anestesi förlorar patienten sin kontroll över kroppen under en viss tid. 

Patienten blir av med förmågan att skydda sig från yttre påverkan. Enligt Eriksson (1994, ss. 91-

92), riskerar patienten att uppleva anestesin som en maktutövande händelse från personalen. Det 

är då anestesisjuksköterskan plikt att skydda patienten (ANIVA & SSF 2010, ss.7-8; Dahlberg & 

Segesten 2010, ss. 215-216). Utebliven vård eller icke-vård, kan bero på att sjuksköterskan har 
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bristande kunskaper i att se samt bedöma det som patienten är i behov av så som slarv samt i 

vissa fall vanvård. Det är den grundläggande vården som anestesisjuksköterskan ansvarar för, ta 

hand om patienten samt dennes kropp när patienten kommer in på operationsavdelningen 

(Lindwall & von Post 2008, ss. 32-34). Att inte ge vård till någon som behöver det är alltid en 

kränkning av människans värdighet, ett sätt där anestesisjuksköterskan utövar sin makt över en 

maktlös (Eriksson 1994, ss. 91-92)  

Problemformulering 

Samtliga patienter som opereras riskerar att drabbas av hypotermi. Anestesisjuksköterskan har ett 

omvårdnadsansvar som innefattar värmebevarande omvårdnadsåtgärder för att förebygga samt 

behandla oönskad hypotermi hos patienten under hela det perioperativa vårdförloppet. Uppstår 

hypotermi har vården misslyckats, perioperativ oönskad hypotermi är ett välkänt problem. 

Mycket av forskningen som tidigare gjorts är kvantitativ, där har man mätt patientens temperatur 

i olika sammanhang och kommit fram till att patienter blir hypoterma i någon form upp till 90 % 

vid operation. En patient som blir hypoterm under anestesi blöder mer, får lättare infektioner, 

ökad risk för hjärtinfarkt, förlängd effekt av anestesimedel, fördröjd spontanandning, ökat 

obehag samt ett ökat lidande. 

 

Genom att effektivt förebygga hypotermi, redan preoperativt, skulle riskerna för associerade 

komplikationer minska, färre postoperativa infektioner, öka möjligheten till snabbare 

återhämtning, lägre kostnader för verksamheten samt ett minskat lidande för patienten. Finns det 

faktorer som gör det komplicerat att leva upp till omvårdnadskravet? Tydliga lokala riktlinjer 

verka saknas gällande vilka förebyggande omvårdnadsåtgärder anestesisjuksköterskan 

rekommenderas. Följderna blir att arbetet kan vara av varierande kvalitet och framgång. Det är 

därför intressant att ta reda på hur anestesisjuksköterskan upplever arbetet med att förebygga 

hypotermi.  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka anestesisjuksköterskans upplevelser av att förebygga 

perioperativ hypotermi hos vuxna elektiva patienter. 
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Förförståelse 

Operationsavdelning är en sluten enhet vilket innebär att vi som grundutbildade sjuksköterskor 

har en mycket liten erfarenhet av den perioperativa vården. Under vår yrkesutövning som 

sjuksköterskor har vi sett att patienter som fryser utsätts för onödigt lidande. Dock fanns inte 

kunskapen om att de medicinska komplikationerna i den perioperativa fasen kunde bli så 

omfattande som forskningen beskriver. Under arbetet med studien har vår förförståelse ändrats i 

takt med att ny kunskap förvärvats. Strävan har hela tiden varit att behålla öppenheten samt 

objektiviteten mot ämnet. Öppenheten stimulerades av att ingen av oss hade någon tidigare 

erfarenhet av perioperativt vårdande. Olsson & Sörensen (2007, s.64) understryker vikten med 

att forskaren tyglar sin förförståelse, vilket innebär att hålla tillbaka sina tidigare kunskaper inom 

området. 

Metod  

Som metod valdes en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats inom problemområdet. 

Insamlingen av data gjordes genom intervjuer som spelades in. Intervjuerna transkriberades samt 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Intervjustudien utfördes inom problemområdet för 

att kunna beskriva fenomenet på ett optimalt sätt. I en intervjustudie är utgångspunkten empirin, 

vilket innebär att slutledningen är grundad på erfarenhet, snarare än på i förväg uppställda teorier 

eller på filosofiska diskussioner. Intervjuer innebär att informanten stimuleras att fritt berätta om 

sin upplevelse, tankar samt erfarenheter av fenomenet som studeras (Graneheim & Lundman 

2008, s. 161). 

Informanter  

Inklusionskriterier för att delta i studien var att informanterna skulle ha arbetat självständigt som 

anestesisjuksköterska i minst tolv månader, ha erfarenhet av de perioperativa 

omvårdnadsförloppet vid anestesi samt värmebevarande omvårdnadsåtgärder. 

Specialistsjuksköterskor inom anestesi med varierande längd på yrkeserfarenhet valdes ut till 

intervjuerna. Informanterna skulle ha erfarenhet av elektiva operationer på vuxna med en 
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operationstid på minst en timme. Strävan i detta arbete har varit att uppnå stor bredd på 

informanternas yrkeserfarenhet.  

Urval 

Verksamhetschefen på två olika sjukhus i Västsverige tillfrågades om tillåtelse att genomföra en 

intervjustudie med anestesisjuksköterskor anställda på avdelningen. Verksamhetschefen fick ta 

del av ett brev (se bilaga 1) där syftet med studien samt tillvägagångssättet förklarades. 

  

I brevet framgick att deltagarna i studien skulle avidentifieras. Efter verksamhetschefens 

godkännande kontaktades lämpliga anestesisjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna. 

De tillfrågade anestesisjuksköterskorna erhöll skriftlig (se bilaga 2) samt muntlig information om 

studiens syfte, metod samt information om att det är frivilligt att delta samt att man när som helst 

kan välja att avbryta deltagandet utan närmare förklaring. 

 

Konfidentialitet samt sekretess innefattas i informationen. Sju informanter valdes ut med 

skiftande arbetslivserfarenhet som anestesisjuksköterskor. Informanternas ålder varierade mellan 

25 och 50 år, könsfördelningen var tre män samt fyra kvinnor. Ingen av de tillfrågade 

informanterna tackade nej till att delta i studien. Kontakt tas med berörda individer för att delge 

information om studiens syfte, beskrivning av metod som kommer att användas samt den 

förväntade vinsten av intervjun. Skriftlig samt muntlig information ges så att individen får tid på 

sig att bestämma sig om denne önskar att delta samt ger sitt tillstånd till att det används för just 

detta syfte. Hänsyn till etiska ställningstaganden har tagits i detta arbete. En studie skall utföras 

av respekt för människans värdighet (Olsson & Sörensen 2007, ss.53-54).  

Datainsamling 

Intervjun utfördes i en lugn och trygg miljö på anestesisjuksköterskans önskan om tidsval för att 

minimera risker för feltolkningar (Olsson & Sörensen 2007, s. 80-81). Den utvalda platsen kunde 

vara hemma hos informanten eller på deras arbetsplats i anslutning till ett arbetspass. Intervjun 

spelades in med hjälp av digital diktafon, samt att det därefter skrevs ut ordagrant. Intervjuerna 

tog mellan 25-45 minuter att genomföra, ägde rum mellan februari - mars 2013. För att 

informanten inte skulle känna sig underlägsen, genomfördes intervjuerna med en författare 
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närvarande (Olsson & Sörensen 2007, s. 80-81).  Intervjuerna inleddes med en öppen fråga “Kan 

du berätta om erfarenheter av att förebygga hypotermi?”. Genom öppna frågor stimuleras 

informanten av att dela med sig av unika upplevda erfarenheter. Möjlighet ges då för forskarna 

att ställa följd frågor som relaterar till informantens berättelse “Hur menar du då?”, “Kan du 

utveckla det?” (Olsson & Sörensen 2007, ss. 80-81). Sista frågan i intervjun var “finns det något 

mer du vill berätta som jag inte frågat om?”. Denna fråga ger informanten möjligheten att 

berätta om en upplevelse som inte framkommit tidigare under intervjun. 

Analys 

I denna studie används en kvalitativ ansats, med en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim 

& Lundman (2008) Denna analysmetod används för att beskriva upplevelser, som i detta fall var 

anestesisjuksköterskors upplevelser av att förebygga perioperativ hypotermi Carlsson 2008, s. 

30). Materialet avlyssnades samt skrev ned ordagrant, texten lästes upprepade gånger för att lära 

känna den i sin helhet. Rad för rad lästes och meningsbärande enheter plockades ut som svarade 

mot studiens syfte. Som läsare skall man alltid ha syftet framme för att se att texten 

överensstämmer mot syftet. Meningsbärande enheter kan beskrivas som likheter eller skillnader 

utifrån studiens syfte. Därefter kondenserades de meningsbärande enheter som valts ut. 

Kondenseringen gör texten kortare samt mer lätthanterlig samtidigt som det centrala innehållet i 

texten bevaras och inget väsentligt går förlorat (Graneheim & Lundman 2008, s. 163).  Därefter 

kodades texten och underkategorier framkom efter vad som var relevant mot syftet. Kodningen 

är en abstrahering av den meningsbärande enheten som kortfattat beskriver innehållet. Koderna 

jämfördes och underkategorier bildades. Underkategorier med likande innehåll bildade 

sammanhörande kategorier (Graneheim & Lundman 2008, ss. 162-165). Intervjuerna lästes 

igenom ytterligare för att minska risken av eventuella feltolkningar. Enligt Graneheim & 

Lundman (2008, s.160) är flera tolkningar av en text möjliga och kan vara giltiga även om de är 

olika. Se tabell 1 för översikt av analysprocessen.  
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Tabell 1: Exempel ur analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbäran

de enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det känns skit 

faktiskt. Det känns 

inte alls bra…då får 

man sig en 

tankeställare...Då 

känner man sig inte 

så lyckad, eller då 

har man ju inte 

gjort ett bra jobb 

En känsla av 

misslyckande. 

Besviken på sig 

själv. 

Misslyckande, 

besviken på 

sig själv 

Upplevelsen av 

skuld 

Mänsklig 

inverkan 

Men ibland får jag 

faktiskt lyssna på 

dem, vill de inte ha 

värme så vill de 

inte. Då får jag 

försöka övervaka 

dem istället 

Ge efter för 

patientens vilja. 

Låta patienten 

bestämma till 

en början. 

Låta patienten 

få som den vill 

Informationsbehov Patientinformati

on 

 

Resultat 

Genom analysen bildades 10 stycken underkategorier som genererade 2 stycken kategorier, 

mänsklig inverkan samt patientinformation. Se tabell 2. 
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Tabell 2: Resultat översikt 

Underkategori Kategori 

Osäkerhet 

Personalens inverkan 

God planering 

Erfarenheter  

Skuld  

Ensamhet 

Gemensamma mål 

Otillräcklighet 

Mänsklig inverkan 

Välbefinnande 

Informationsbehov 

Patientinformation 

 

Mänsklig inverkan 

Osäkerhet 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att mätmetoderna som används inte alltid kunde ge 

tillförlitliga mätvärden, detta genererade i en känsla av osäkerhet. Den infraröda öron 

termometern som används upplevde anestesisjuksköterskan som opålitlig, att mätresultatet 

skiftar kraftigt. Termometern används trots en känsla av osäkerhet eftersom det är den 

mätutrustning som arbetsgivaren tillhandhåller. 

 

“Min upplevelse är väl att öron tempen fungerar sådär, de är opålitliga... mäter även om man 

inte litar på dem “. 

Personalens inverkan 

Samtlig personal på operationssalen har möjlighet att påverka hur framgångsrika de 

hypotermiförebyggande åtgärderna blir. Viss personal förberedde salen samt operationsbordet 

bra, vilket anestesisjuksköterskan upplevde som fantastiskt. 
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“Men det krävs också ett samarbete, vissa opsyrror är fantastiska och förvärmer 

operationsbordet”. 

 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att det var kallt på operationssalarna. Operationspersonalen 

samt kirurgen vill gärna ha det svalt för att underlätta deras arbete. Operationspersonalen samt 

kirurgens argument är att de blir så varma under sin täckande klädsel, eventuella 

röntgenförekläden och att operationslamporna avger hög värme. Om anestesisjuksköterskan 

föreslår en höjning eller höjer temperaturen för patientens skull uppstår en diskussion där 

anestesisjuksköterska tar patientens parti. När patientens välbefinnande, i det här fallet, ställs mot 

personalens förlorar ofta patienten. 

 

“Då kan det bli lite gnäll -åhh det var hon som höjde temperaturen... det är ju patientens 

intresse som ska tillgodoses, inte personalens... även ett läkarmisstag, de vill ha så låg 

temperatur som möjlig på salen när de opererar”. 

 

Anestesisjuksköterskorna upplevde ett större engagemang när det var en gammal, skör patient, 

barn eller vid längre operationer. 

 

“Enda gången vi egentligen får höja utan att det protesteras vilt är när det är barn som 

opereras”. 

 

Anestesisjuksköterskorna upplever avsaknad av riktlinjer kring temperaturmätning och hur den 

hypotermiförebyggande vården skulle genomföras. Det finns även en upplevelse av svårigheter 

med arbetsmiljön på röntgenavdelningen för anestesisjuksköterskorna, miljön inte är gjord för 

anestesi. Upplevelsen är att röntgenpersonalen anser att anestesiutrustningen är i vägen. 

  

“De tycker att värmetäcket är i vägen för deras instrument, tycker att det stör deras arbete... Ser 

ju vilka rutiner ens kolleger tillämpar och till stor del köper man ju det och tillämpar det som 

man varit med om tidigare, det är upp till var och en, det är lite individbundet som mycket 

annat”. 
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God planering 

Anestesisjuksköterskan upplevde att alla patienter sjunker i temperatur även om patienterna 

oftast inte märker av det. Det finns en upplevelse av att det saknas fokus på de negativa effekter 

som hypotermi orsakar. Med enkla åtgärder går hypotermi att förebygga samt att planeringen är 

lika viktigt som postoperativ smärtlindring. Vid hypotermiförebyggande åtgärder krävs god 

planering samt att det utförs i god tid för att den skall vara framgångsrik. 

  

“Det kan vara svårt när man ligger ett steg efter. Man får ju prioritera, arbeta upp värmen igen. 

Det är ju patienten som blir lidande och inte jag”. 

Erfarenheter 

Som nyutbildad anestesisjuksköterska kan det vara svårt att ha ett helhetperspektiv av 

omvårdnaden. Upplevelsen var att med anställningstiden kommer erfarenheter som har betydelse 

för hur omvårdnaden utförs och prioriteras. Med mer erfarenhet vidgas perspektivet hos 

anestesisjuksköterskan och fler aspekter av den unika patientomvårdnaden kan tas in. 

Erfarenheten ger även en trygghet i rollen som anestesisjuksköterska. Det kan ge mod till 

anestesisjuksköterskan att stå upp för patienten när denne är försvarslös under anestesin. 

  

“När man började som narkossyrra så hade man ju mycket annat att tänka på, nu går det lättare 

att prioritera”. 

 Skuld 

 Under de operationer där patienten blir hypoterm av olika orsaker kan anestesisjuksköterskan 

uppleva skuldkänslor över att orsaka patienten onödigt lidande. 

Anestesisjuksköterskans ansvar är mer än bara att patienten ska vara smärtlindrad samt sova gott. 

Målet är även att patienten ska må bra postoperativt. Att lämna salen med en patient som är 

hypoterm, upplevdes ge upphov till en känsla av skuld hos anestesisjuksköterskan. En 

anestesisjuksköterska beskriver sin känsla av skuld vid ett överlämnande. 

  

“så tar de en örontemp på uppvaket, så har de 35 grader och då får man pekfingret mot sig, har 

du inte gjort någonting. Då ska ja ödmjukt erkänna att man känner att man gjorde fel val”. 
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Skuldkänslor fanns även när anestesisjuksköterskan upplevde att hon hade slarvat med den 

hypotermiförebyggande omvårdnaden eller varit oengagerad och låtit bli att vidta förebyggande 

åtgärder. När lidande orsakat av hypotermi kan observeras hos patienten kan skuldkänslor uppstå 

eftersom man är delaktig i orsaken till hypotermin. 

 

“Det känns skit faktiskt. Det känns inte alls bra, då får man sig en tankeställare” 

Ensamhet 

 Anestesisjuksköterskan upplevde en känsla av frihet och stort ansvar samt ensamhet i besluten 

om vilka hypotermiförebyggande omvårdnadsåtgärder som skulle vidtas och när. Varken 

operationssjuksköterskor, kirurgen eller anestesiologen uttryckte synpunkter om vilka 

hypotermiförebyggande omvårdnadsåtgärder som skulle användas eller när de skulle användas. 

Anestesisjuksköterskan upplevde sig vara den enda som kunde göra någonting. 

  

“jag är den enda som verkar bry mig om att patienterna håller värmen, det är jag som gör 

åtgärderna”. 

  

Generellt så upplevde anestesisjuksköterskan sig vara väldigt självständiga, det är de som får 

agera som patientens advokat. 

 Gemensamma mål 

 En normaltempererad patient är något samtliga informanter uppgav att man strävade efter. Det 

skall vara ett gemensamt mål för alla uttryckte en anestesisjuksköterska. 

  

“En normaltempererad patient, det är ju det att man eftersträvar” 

 

Om målet med operationen är att patienten ska uppnå hälsa ingår det även att patienten ska vara 

normaltempererad. Det är en lika viktig del som smärtlindring samt att förebygga postoperativt 

illamående. Trots att alla har en gemensam målbild gör personalkategoriernas olika 

arbetsuppgifter att anestesisjuksköterskan upplevde att ansvaret för de värmeförebyggande 

åtgärderna hamnar hos dem. 
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“Även om alla bryr sig är det upp till mig att det faktiskt utförs”. 

 Otillräcklighet 

 Även om anestesisjuksköterskan upplevde att de använt samtliga tillgängliga metoder för att 

förebygga hypotermi kunde det finnas tillfällen då patienten ändå blev hypoterma under 

operationen. Anestesisjuksköterskan upplevde att man gjort allt som stod i ens makt, men ändå 

inte lyckats tillgodose patientens behov av värme. 

 

“Så står kirurgen där och spolar en höft med 2 liter iskall vätska så kyler de ju ner allt ja 

försöker värma upp. Så ibland kan ju inte jag göra någonting”. 

  

Även om de gör sitt bästa av situationen upplevde anestesisjuksköterskan att det fanns en önskan 

om att kunna göra mer för patienten. Många faktorer finns som anestesisjuksköterskan inte kan 

påverka som till exempel, operationens längd, eventuella komplikationer såsom blödning, 

upplägget av patienten, spolvätskor, operationsmetoder. 

  

 Patientinformation 

 Välbefinnande 

 Anestesisjuksköterskan observerade ofta att patienterna kunde vara verka spända, nervösa och 

frusna när de kom till operationsavdelningen. För dessa patienter är väntan på operation ett 

lidande. Får dessa patienter varma täcken samt strumpor märks det ofta att patienten uttrycker en 

känsla av välbehag. 

  

“Men när man lägger på ett varmt täcke så brukar de uppskatta det -åh va skönt, säger de”.   

 

Anestesisjuksköterskan upplevde att patienten slappnade av mycket bättre om aktiv uppvärmning 

gavs, genom att förvärma operationsbordet blev det behagligare för patienten. Detta gjorde att 

patienten kände sig lugnare och kunde slappnade av lättare. Förvärmning var dock ingen 

standardåtgärd. Det eftersträvas alltid att få en spänd och nervös patient att bli lugn samt 

avslappnad inför sövningen. Ett stort välbefinnande hos patienten samt upplevelsen av att 
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patienten var lugn och avslappnad gav anestesisjuksköterskan tillfredställelse. Lugna, 

avslappnande och välmående patienter var något som prioriterades väldigt högt. 

Informationsbehov 

 Anestesisjuksköterskan upplevde att vissa patienter inte förväntade sig behöva extra värme inför 

operationen, de var nöjda som det var. Med vetskapen om att alla patienter sjunker i temperatur 

under operation eftersträvar anestesisjuksköterskan en så normoterm patient som möjligt. Vissa 

patienter upplevde den extra värmen som jobbig. 

  

“Ibland får jag faktiskt lyssna på dem, vill de inte ha värme så vill de inte. Då får jag försöka 

övervaka dem istället”. 

  

 Med anestesisjuksköterskans kunskap samt erfarenhet om ingreppet informerades patienten om 

varför den extra värmen behövs, varför och om vilka risker som finns. Ibland kan det vara av 

vikt att försöka övertala patienten. Om patienten fortfarande inte vill delta i det 

anestesisjuksköterskan föreslår, får man istället övervaka patienten under operationen och 

understödja kroppstemperaturen vid behov, till exempel vid anestesi med spinalbedövning då 

patienten är vaken. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I urvalet valdes att låta informanterna välja tid och plats för intervju. Syftet med detta var att ge 

informanterna ett tillfälle att vara i en miljö de känner sig trygga samt bekväma i. Tanken var att 

skapa en känsla som stimulerar till fritänkande och öppenhet med minimal yttre påverkan. 

Intervjuerna inleddes med en öppen fråga om att fritt berätta om sina upplevelser kring att 

förebygga perioperativ hypotermi. För att få ett djup i deras berättelser mot syftet ställdes 

följdfrågor av karaktären “hur menar du då?”, “kan du berätta mer om det?”. Eftersom vi var ute 

efter anestesisjuksköteskors upplevelser av ett fenomen gav intervjuerna värdefull information. 

Att kunna sitta mitt emot varandra och se informanten berätta förmedlade inte bara berättelsen 

utan även en förstärkning genom deras kroppsspråk som till exempel mimik och handrörelser. 
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På grund av avsaknaden av erfarenheter i intervjuteknik gjordes först en provintervju som inte är 

inkluderad i studien. Erfarenheter av provintervjun resulterade i att intervjufrågorna justerades. 

Provintervjun gav värdefull information om vart vi stod i vår intervjuteknik. Inkluderade 

intervjuer utvärderades genom att ställa oss frågan, vad kunde lyftas fram och göras bättre. Detta 

gjordes i syfte att nå förbättring och på så vis utveckla intervjutekniken. Om en större erfarenhet 

i intervjuteknik funnits, är det möjligt att vi hade kunnat få informanten att djupare beskriva sina 

upplevelser av fenomenet. Analysmetoden utfördes enligt Graneheim och Lundman (2008), detta 

var en analysmetod som var ny för båda författarna som inte arbetat med en innehållsanalys 

tidigare. 

 

 Eftersom intervjuerna utfördes av två unika individer med olika egenskaper, så stimuleras 

informanten att berätta om sina upplevelser på olika sätt med hjälp av intervjuguiden som 

utgångspunkt. Intervjuerna lästes var för sig, analysen genomfördes tillsammans och 

diskuterades kontinuerligt under hela processen för att inte gå miste om viktig information. 

Upplevelsen är att detta bidrog till att resultatets tillförlitlighet bibehölls under hela analysen. 

 

Fler intervjuer hade kunnat göras för att erbjuda en större variation av upplevelserna. 

Operationsavdelningens verksamhet har betydelse för vilka upplevelser anestesisjuksköterskan 

har av att förebygga perioperativ hypotermi. En större variation av anestesisjuksköterskor från 

olika verksamheter och yrkeserfarenhet hade kunnat bidra till fler upplevelser av fenomenet.  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka anestesisjuksköterskans upplevelser av att förebygga 

perioperativhypotermi hos vuxna elektiva patienter. Forskningen säger att patienten sjunker i 

kroppstemperatur den första timmen under generell anestesi. Analysen resulterade i två 

kategorier, mänsklig inverkan och patientinformation. 

Mänsklig inverkan 

Den mätmetod som vanligen användes i verksamheten hos de intervjuade 

anestesisjuksköterskorna var örontermometer. Resultatet visade att anestesisjuksköterskan 

upplevde osäkerhet vid mätning med den infraröda örontermometern. Osäkerheten 

anestesisjuksköterskorna känner stämmer överens med vad Weller (2005, s. 207) belyser i sin 
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studie. Enligt Hopper et al (2009, ss. 350-351), ger infraröd temperaturmätning mot trumhinnan 

med hjälp av öron termometer inte tillförlitliga mätvärden under den perioperativa vården. 

Weller (2005, s. 207) anser att temperaturmätning via esofagus är en av de mest effektiva 

mätningsmetoderna för kärntemperatur. Dock menar Weller att örontermometer med 

komplettering av sensor mot trumhinnan kan vara av alternativ, vilket ingen av de intervjuade 

anestesisjuksköterskorna använde på sin arbetsplats. Osäkerheten till mätresultatet ledde till att 

mätning inte alltid utfördes perioperativt. Trots att evidensbaserade mätmetoder finns, används 

de inte på de operationsavdelningar där de intervjuade anestesisjuksköterskorna arbetar.  

 

Anestesisjuksköterskorna använde örontermometer för att mäta temperaturen med trots att de 

känner osäkerhet kring denna mätmetod. Enligt Halldin och Lindahl (2005, s. 556) samt Hopper 

et al (2009, ss. 350-351), uppnås det mest tillförlitliga mätvärdet med två mätpunkter, en central 

samt en perifer mätning. En evidensbaserad mätmetod ger möjlighet till en enhetlig mätrutin 

baserad på forskning som säkerställer hur mätning av temperaturmätningen bör utföras. 

Evidensbaserade mätmetoder kan minska risken för felbehandling och osäkerhet bland 

anestesisjuksköterskorna.  

 

All personal på operationssalen hade i varierande grad ett inflytande i hur väl de 

hypotermiförebyggande åtgärderna lyckades. Samarbetet och kommunikationen mellan 

personalen på salen hade betydelse. Om alla var medvetna om patientens förutsättningar 

preoperativt så underlättades arbetet mot de gemensamma målen, normotermi och minskat 

lidande. Anestesisjuksköterskorna upplevde att temperaturen på operationssalen kunde komma i 

vägen för målen. Operationssalen bör ha en temperatur på minst 22°C men inte över 24°C, för att 

minimera risken för bakterietillväxt på operationssalen. Höjd temperatur på operationsalen är ett 

steg att motverka hypotermi hos patienten (Halldin & Lindahl 2005, s. 204). Höjde 

anestesisjuksköterskan värmen på operationssalen möttes de ibland av negativa kommentarer 

kring detta, det kunde då uppstå en intressekonflikt när anestesisjuksköterskan ville företräda 

patienten men samtidigt värna om sina kollegors arbetsmiljö. Dock menar Lindwall & von Post 

(2008, ss. 32-34) att det är specialistsjuksköterskan som ska skydda patienten samt dess kropp på 

operationsavdelningen och ska då stå stark för patienten. Anestesisjuksköterskorna berättar att de 
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gånger temperaturen höjs utan att någon klagar är vid operationer av en gammal och skör patient 

eller barn. 

 

Anestesisjuksköterskan får ofta anpassa sig efter lokalens utformning och den personal som 

arbetar där, som till exempel på röntgen. Upplevelsen var att värmetäcket var i vägen för 

röntgeninstrumenten och att det störde deras arbete. Anestesisjuksköterskorna upplever själva att 

de sätter patientens hälsa i första hand. Hooper et al (2009, ss. 348-350) menar att 

anestesisjuksköterska alltid ska försöka att hålla patienten normoterm. För att 

anestesisjuksköterskan ska klara av det krävs det en ömsesidig förståelse till båda yrkenas syfte 

för att uppnå hälsa hos patienten. Kunde “konflikten” försvinna om alla sjuksköterskor arbetade 

efter ICN:s etiska kod? De fyra ansvarsområden innehåller, att främja hälsa, återställa hälsa, 

förebygga sjukdom samt lindra lidande hos patienten (Svenska sjuksköterskeförening 2008, ss. 

4-5).  

 

Hos de anestesisjuksköterskorna vi intervjuat saknades riktlinjer på hur perioperativ hypotermi 

ska motarbetas. Det är upp till var och en hur man gör och vad man väljer att göra. Det finns 

många riktlinjer som styr verksamheten, men inte om förebyggande av hypotermi på 

informanternas arbetsplats. Upprättande av lokala riktlinjer skulle tydliggöra hur evidensbaserat 

förebyggande av perioperativ hypotermi skulle utföras. Hooper et al (2009, s. 346) menar att 

evidensbaserad omvårdnad är en viktig del i att förbättra kvalitén, säkerheten och effektiviteten i 

omvårdnaden för att öka patientens möjlighet att uppnå hälsa.  

 

En god planering krävs för att man ska kunna motarbeta hypotermi och ligga steget före. Vi som 

författare upplever att det borde vara ett klart gemensamt mål för alla sjuksköterskor att ha 

kontroll och ligga steget före. Anestesisjuksköterskorna upplever att god planering och ett 

gemensamt mål om normotermi alltid ska eftersträvas för att uppnå hälsa hos patienten. Vid de 

tillfällen patienten motsätter sig åtgärderna står de i konflikt med anestesisjuksköterskans mål. 

Wagner (2006, s. 473) bekräftar i sin studie att, genom planering och start av den preoperativa 

uppvärmningen med varmlufttäcke i 45 min - 60 min, ger man patienten goda förutsättningar att 

hålla sig normoterm under operationen. Den första hypotermiförebyggande åtgärden bör vara att 
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varmluftstäcke startas på preoperativa mottagningen. När riktlinjer saknas är det upp till var och 

en hur arbetet utförs och stor variation förekommer. 

Anestesisjuksköterskorna upplever att det saknas fokus på de negativa effekterna hypotermi 

orsakar. Utan riktlinjer upplevdes det svårare att ha en god planering vilket leder till svårigheter 

att arbeta mot ett gemensamt mål. Om det råder tydlighet om hur “vi” gör på arbetsplatsen vet all 

personal hur de ska förhålla sig till problemet.  

 

En anestesisjuksköterska ska ha kunskap om hur hypotermi förebyggs och behandlas (ANIVA & 

SSF 2012, s. 7; Lindwall & von Post 2008, ss. 47-48). Informanterna upplevde att 

yrkeserfarenhet har betydelse för förståelsen av den hypotermiförebyggande omvårdnaden. I 

början av sin yrkesmässiga karriär upplevde de att det var många intryck som skulle bearbetas 

och även om kunskapen finns, kan avsaknad av erfarenhet till situationen och ingreppet leda till 

fel prioriteringar av hypotermiförebyggande åtgärder. Varje patient är unik och eftersom det 

finns många variationer på ingrepp och metoder kan det ta olika lång tid att förvärva erfarenhet. 

Erfarenhet är inte bara till hjälp i anestesisjuksköterskans förberedelser inför en operation utan 

även företrädandet av patienten. Att stå upp för patienten kan vara svårt och kräver mod (ANIVA 

& SSF 2010, ss.7-8; Dahlberg & Segesten 2010, ss. 215-216). 

 

Målet för informanterna var alltid att patienten skulle vara normoterm. Vid vissa operationer 

kunde omständigheterna dock vara sådana att hypotermin ändå inte gick att förhindra, trots att 

förberedelserna var goda och att tillgänglig utrustning använts. Det kunde bero på peroperativa 

komplikationer eller förlängd operationstid. Detta kunde lämna en känsla av otillräcklighet hos 

anestesisjuksköterskorna. Att vilja förhindra men inte kunna. Enligt Lindwall och von Post (2008, 

s. 27), skall man bidra till att patienten upplever välbefinnande samt harmoni för att uppleva god 

hälsa. 

 

Det fanns även berättelser om att anestesisjuksköterskorna kunde uppleva skuldkänslor vid vissa 

tillfällen. Orsaken kunde vara att en patient blir hypoterm därför att anestesisjuksköterskan inte 

gjort allt de kunnat, beroende på slarv eller bristande engagemang. Eriksson (1994, ss. 91-92) 

menar, genom att inte ge patienten sitt fulla engagemang i den vård patienten behöver kan det 

uppfattas som en kränkning av patienten. Det är först när patienten själv finner ro och välbehag 
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som anestesisjuksköterskan kan uppleva en rogivande känsla. Patientansvar är ständigt 

närvarande i anestesisjuksköterskans yrkesroll och kan inte väljas bort. Enligt 

patientsäkerhetslagen (Socialdepartementet 2010, s. 3), skall anestesisjuksköterskan vidta de 

åtgärder som behövs för att förhindra att patienten kan råka ut för kroppsskador. Om patienten, 

var hypoterm vid ankomst till uppvaket fick anestesisjuksköterskan kommentarer från 

mottagande personal och kunde observera ett ökat lidande hos patienten. Patientens tillstånd gav 

upphov till en känsla av skuld. Målet för anestesisjuksköterskan var att patienterna skulle må bra 

även postoperativt. Anestesisjuksköterskan ansvarar för den grundläggande vården som att ta 

hand om patienten samt dennes kropp när patienten kommer in på operationsavdelningen 

(Lindwall & von Post 2008, ss. 32-34). Trots att det finns en upplevelse av frihet och stort ansvar 

uttryckte anestesisjuksköterskorna även en känsla av ensamhet i besluten om vilka 

hypotermiförebyggande åtgärder som ska vidtas och när. Anestesisjuksköterskan upplevde inte 

heller någon naturligt inblandning från de andra personalkategorierna, operationssjuksköterskor, 

kirurg eller anestesiologen trots de kända effekterna av hypotermi. Lindwall & von Post (2008) 

säger att anestesi och operationssjuksköterskan har ett gemensamt ansvar för att patientens kropp 

ska vila skönt och säkert på operationsbordet. Det gemensamma ansvaret gör att de planerar, 

genomför vårdhandlingar och åtgärder tillsammans. De menar vidare att det inom den 

perioperativa vården finns en konkurrens mellan läkarnas behandlingsparadigm, 

administratörens effektivitetsparadigm, politikerna produktionsparadigm, patientens 

lidandeparadigm och sjuksköterskornas vårdande paradigm (Lindwall & von Post 2008, s. 21) .  

Patientinformation 

Anestesisjuksköterskorna berättar att det finns ett antal åtgärder man kan vidta för att patienten 

ska känna sig mindre spänd och nervös vid ankomst till operationsavdelningen. Genom att ge 

patienterna uppvärmda täcken, tjocka strumpor och mössa observerades en upplevelse av 

välbehagskänsla hos patienten och lindring av det obehag som kunde observeras. Strävan var 

alltid att patienten skulle känna sig välkommen och avslappnad inför operationen. Det varma 

täcket och strumporna gavs dock inte till patienten förrän det var dags att rulla in på 

operationssalen. Även om patienterna upplever välbehag av värme, är varma täcken och 

strumpor inte lika bra på att förebygga hypotermi. Detta styrks av Vanni et al. (2003, ss. 122-

123 ) som i sin studie fann, att patienter som börjar anestesin med en kärntemperatur på 35°C 
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och endast fick varma täcken på sig, inte klarade av att höja sin kärntemperatur under 120 

minuters operation. I resultatet framkom att operationsbordet förvämdes vid vissa ingrepp innan 

patienten lade sig. Anledningen till detta var av hygieniska skäl. Täcket som användes till dessa 

ingrepp var inte av varmluftstyp, utan värmdes på kemisk väg. Förvärmning av operationsbordet 

skulle kunna minska risken för avkylning när patienten förlorar kroppsvärme till ett 

rumstempererat operationsbord (Sessler 2000, ss. 580-583; Weller 2005, ss. 206-207). 

 

Det fanns patienter som inte kände sig frusna eller kalla innan operation. Dessa patienter kunde 

till och med tacka nej till varma täcken, strumpor och mössa, de var nöjda. Efter information om 

varför de behöver tillföras värme, för att skydda mot hypotermi, nöjde sig de flesta och gav med 

sig. Lindwall & von Post (2008, ss. 22-23), menar att man vinner mycket av att skapa trygghet 

samt ett tillit hos patienten. Att kunna läsa av patienten, inge ett förtroende, bedöma samt hantera 

de olika situationerna perioperativt ökar patientens förtroende och tillit för 

anestesisjuksköterskan (Lindwall & von Post 2008, ss. 23-25). Vilket kan medför att “övertalan” 

inte blir så påtvingad hos patienterna. En del patienter kunde däremot uppleva den extra värmen 

som jobbig och ett extra lidande. Om de trots given information, ändå inte vill ha värme, väntade 

anestesisjuksköterskan med täcken och strumpor. Fokus kunde istället vara att höja temperaturen 

på salen och övervaka patientens kroppstemperatur även om dessa åtgärder är mindre effektiva 

på att förebygga hypotermi.  Värmetäcket kunde då läggas på efter att patienten somnat för att 

inte stressa patienten.  

Vidare forskning 

För att få en uppfattning om förekomsten av perioperativ hypotermi skulle det vara intressant 

med en studie som granskar om det finns PM eller riktlinjer, vad de säger och vad resultatet blir. 

Om patienter blir hypoterma trots riktlinjer och PM kanske det beror på andra orsaker såsom 

arbetsplatsens kultur eller attityder hos vårdpersonalen eller något annat? 

Kliniska implikationer 

Förutsättningar skapas för att framgångsrikt förebygga perioperativ hypotermi. 

● Upprätta lokala riktlinjer baserad på evidens som ALL personal kan läsa in sig på och 

förhålla sig till 
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● Prioritera patientens hälsa framför personalens komfort 

● Påbörja de hypotermiförebyggande åtgärderna redan på preoperativa mottagningen 

Slutsats 

Även om normotermi är målet, och ambitionen finns, är det många faktorer som spelar in 

huruvida de hypotermiförebyggande åtgärderna når framgång. Det kräver god planering och 

erfarenhet underlättar. 

 

Att mätmetoderna är ifrågasatta kan bidra till att mätning inte alltid utförs. Avsaknad av riktlinjer 

kan vara bidragande till att otydlighet, när förebyggande åtgärder bör sättas in, råder. Alla de 

olika personalkategorierna kring en operation tenderar att fokusera på sina egna uppgifter. En 

stor ansvarskänsla och till viss del ensamhetskänsla i besluten, om vilka åtgärder som skall vidtas 

och när, finns hos anestesisjuksköterskorna. När patienten blir kall trots att 

anestesisjuksköterskan har gjort allt hon kan finns en känsla av otillräcklighet. När patienten 

anländer kall till uppvaket kan anestesisjuksköterskan känna skuld till patientens tillstånd och 

lidandet det medför. Strävan är att patienten ska må bra även postoperativt. Genom att informera 

patienterna om varför de behöver tillföras extra värme blir patienten delaktig i omvårdnaden. 

Anestesisjuksköterskor upplever att värmda täcken, strumpor och mössor gör patienten mindre 

spänd och stressad. Det upplevs även öka välbefinnandet. 
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Bilaga 1  

 

 

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

anestesi på Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på 

avancerad nivå. Syfte med examensarbetet är att undersöka anestesisjuksköterskans erfarenheter 

av att förebygga perioperativ hypotermi hos vuxna elektiva patienter. 

 

Litteraturen säger att någon form av hypotermi uppstår hos upp till 90 % av opererade patienter 

(Defina & Lincoln, 1998). Patienter under generell eller regional anestesi kan inte själva reglera 

sin kroppstemperatur. Forskning visar att kärntemperaturen sjunker snabbt efter administrering 

av generell anestesi upp till 1.5ºC inom den första timmen. 

Detta ökar risken för oönskad hypotermi som kan leda till flertalet operativa och postoperativa 

komplikationer som högre mortalitet, nedsatt immunförsvar, sårinfektioner, shivering, kardiell 

påverkan, förlängd återhämtning efter operation och ökat obehag för patienten (Camus, Delva, 

Sessler, & Lienhart, 1997; Defina & Lincoln, 1998; Moola & Lockwood, 2011; Braz et al, 2003). 

Metoden i examensarbetet är en kvalitativ intervjustudie av 6-8 informanter. Datainsamling 

kommer att ske som intervjuer med öppna intervjufrågor om erfarenheter omkring perioperativ 

hypotermi. Önskvärt urval av informanterna är anestesisjuksköterskor med olika lång tid i yrket. 

Uppgifter som kan identifiera informanter tas bort och ingen obehörig har tillgång till 

datamaterialet. Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Vi handleds i 

examensarbetet av nedanstående handledare. 

Hälsningar 

__________________________ __________________________ 

Andreas Bäck                                    Robin Augustsson 

xxxxxxx@gmail.com                        xxxxxxx@gmail.com   

xxxx-xxxxxx                            xxxx-xxxxxx         

Handledare 

Thomas Eriksson 

thomas.eriksson@hb.se 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 
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Samtyckte till deltagande 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

anestesi på Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på 

avancerad nivå. Syfte med examensarbetet är att undersöka anestesisjuksköterskans upplevelse 

av att förebygga perioperativ hypotermi hos vuxna elektiva patienter. 

Litteraturen säger att någon form av hypotermi uppstår hos upp till 90 % av opererade patienter 

(Defina & Lincoln, 1998). Patienter under generell eller regional anestesi kan inte själva reglera 

sin kroppstemperatur. Forskning visar att kärntemperaturen sjunker snabbt efter administrering 

av generell anestesi upp till 1.5ºC inom den första timmen. Detta ökar risken för oönskad 

hypotermi som kan leda till flertalet operativa och postoperativa komplikationer som högre 

mortalitet, nedsatt immunförsvar, sårinfektioner, shivering, kardiell påverkan, förlängd 

återhämtning efter operation och ökat obehag för patienten (Camus, Delva, Sessler, & Lienhart, 

1997; Defina & Lincoln, 1998; Moola & Lockwood, 2011; Braz et al, 2003). 

 

 

Jag är villig att delta i en intervju som spelas in och att den får användas för vetenskaplig 

publikation. Jag har muntligt informerats om studien och har tagit del av den skriftliga 

informationen.  
 

Datum……………………………………… 

 

…………………………………………………. 

Underskrift 
 

………………………………………………… 

Namnförtydligande  
 

………………………………………………. 

Underskrift, Kontaktperson 

 
 


