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Abstrakt 

Bakgrund: Hypotermi innebär en kärntemperatur under 36 °C och är en vanlig 

komplikation under perioperativa förloppet. Vid anestesi störs kroppens normala 

fysiologiska temperatureglering. Hypotermi kan leda till flertalet allvarliga 

komplikationer som kan orsaka ett lidande för patienten samt en ökad kostnad för 

samhället. Trots att forskning länge visat att preventiva åtgärder minskar risken för 

hypotermi kvarstår problemet. Syfte: Syftet är att identifiera preoperativa aktiva 

värmebevarande metoder och vilken effekt dessa har på att minska risken för 

perioperativ hypotermi hos den vuxna patienten. Metod: En systematisk litteraturstudie 

valdes som metod för att besvara syftet. Sökningar genomfördes i CINAHL, PubMed 

och Web of Science. Totalt 19 kvantitativa artiklar inkluderades och data extraherades 

genom en extraktionsmall. Resultat: Resultatet är sammanfattat i två huvudkategorier, 

preoperativa aktiva värmebevarande metoder och effekten av preoperativ aktiv 

värmning på patientens perioperativa temperatur. Fem olika värmebevarande metoder 

identifierades. Resultatet visar att preoperativa aktiva värmemetoder har en positiv 

effekt på att minska uppkomst av hypotermi under det perioperativa förloppet. Slutsats: 

Perioperativ hypotermi kan förebyggas genom ökad medvetenhet hos vårdpersonal 

kring problemet och genom aktiva värmebevarande metoder under det perioperativa 

förloppet. 
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Abstract 

Background: Hypothermia means a core temperature below 36 ° C and is a common 

complication during the perioperative process. In the event of anesthesia, the body's 

normal physiological temperature control is disturbed. Hypothermia can lead to a 

number of serious complications that can cause a patient suffering and an increased cost 

for society. Although research has long shown that preventive efforts reduce the risk of 

hypothermia, the problem persists. Aim: The aim is to identify preoperative active heat-

saving methods and the effect they have on reducing the risk of perioperative 

hypothermia in the adult patient. Method: A systematic literature study was chosen as a 

method of answering the purpose. Searches were conducted in CINAHL, PubMed and 

Web of Science. A total of 19 quantitative scientific articles were included and data 

extracted by an extraction template. Result: The result is summarized in two main 

categories, preoperative active heat-saving methods and the effect of preoperative active 

warming at the patient's perioperative temperature. Five different heat-saving methods 

were identified. The result shows that preoperative active heat methods have a positive 

effect on reducing the appearance of hypothermia during the perioperative process. 

Conclusion: Perioperative hypothermia can be prevented through increased awareness 

of healthcare professionals around the problem and through active heat-saving methods 

during the perioperative process. 
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1 Inledning 

Hypotermi betyder att kroppens kärntemperatur understiger 36 °C. Hypotermi 

perioperativt, det vill säga före, under och efter en operation där anestesi ges är en 

vanligt förekommande och allvarlig komplikation som leder till ett ökat lidande för den 

enskilda patienten och en förlängd vårdtid som resulterar i en ökad kostnad för 

samhället. Anestesisjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar och en viktig roll i det 

preventiva omvårdnadsarbetet kring perioperativ hypotermi. Anestesisjuksköterskans 

kunskaper om hypotermi och dess konsekvenser för patienten är en förutsättning i det 

preventiva omvårdnadsarbetet. Forskning visar att preventiva åtgärder minskar risken 

för perioperativ hypotermi och av den orsaken är det betydelsefullt att 

anestesisjuksköterskan har kännedom om tillämpbara effektiva preoperativa 

värmebevarande metoder. Genom att identifiera olika preoperativa aktiva 

värmebevarande metoder och vilken förebyggande effekt dessa har på att minska risken 

för perioperativ hypotermi, kan medvetenheten ökas hos anestesisjuksköterskan vilket 

kan leda till ökad vårdkvalitet och generera ett minskat patientlidande.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Kroppens normala temperaturreglering 

Temperaturreglering är kroppens fysiologiska sätt att balansera värmeproduktion och 

värmeförlust. Kroppstemperaturen styrs hormonellt av hypotalamus. Receptorer centralt 

och perifert skickar signaler till hypotalamus gällande kärntemperatur och perifer 

temperatur. Även spinalkanalen styr till viss del kroppstemperaturen men det är 

hypotalamus som har det primära ansvaret. Kärntemperaturen är den centrala 

temperaturen i de större organen i bål och huvud. Kärntemperaturen är mer snävt 

reglerad än den perifera temperaturen (Bindu, Bindra & Rat, 2017; Diaz & Becker, 

2010; Lynch, Dixon och Leary, 2010; Sessler, 2000; Weirich, 2008). Den perifera 

temperaturen avser temperaturen i ytliga kroppsdelar, det vill säga subkutan vävnad, i 

huden och fett (Vårdhandboken, 2017). Den perifera temperaturen är normalt 2-4 °C 

lägre än kroppens kärntemperatur. Hudtemperaturen sänks och höjs beroende på 

omgivningen medan kärntemperaturen behålls mer konstant, runt 37 °C (Bindu et al. 

2017; Diaz & Becker, 2010; Lynch et al. 2010; Sessler, 2000; Weirich, 2008). NICE 

(National Institute for Health and Care Excellence) (2016) definierar normotermi, det 
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vill säga normal kroppstemperatur, som en kärntemperatur mellan 36,5-37 °C hos en 

vuxen person (ibid), medan Hooper et al. (2010) definierar normotermi som en 

kärntemperatur mellan 36-37 °C (ibid). Hypotalamus säkerställer att 

kroppstemperaturen hålls på en stabil nivå. Vid förändringar i kroppstemperaturen 

fungerar hypotalamus som en termostat. Vid hypertermi, en kroppstemperatur över 37,5 

°C sänks temperaturen genom vasodilatation, det vill säga att blodkärlen vidgas. Vid 

hypotermi, en kroppstemperatur under 36 °C höjs temperaturen genom 

vasokonstriktion, det vill säga att blodkärlen dras samman. Redan vid en 

temperaturförändring på +/- 0,2 °C initieras kompensationsmekanismer som 

vasodilatation med svettning eller vasokonstriktion med efterföljande shivering. 

Shivering innebär att värmeproduktionen ökas genom muskelkontraktioner och yttrar 

sig som frossa (Bindu et al. 2017; Diaz & Becker, 2010; Lynch et al. 2010; Sessler, 

2000; Weirich, 2008). 

2.2 Hypotermi 

Hypotermi graderas som mild, måttlig eller svår. Vid mild hypotermi ses en 

kärntemperatur mellan 34–36 °C. Vid måttlig hypotermi ses en kärntemperatur mellan 

30-34 °C och vid svår hypotermi ses en kärntemperatur under 30 °C (Hooper et al. 

2010). Att under den perioperativa perioden hålla patienten normoterm är viktigt för 

patientsäkerheten, för att få en positiv utgång av operationen samt att få en nöjd patient. 

Om patienten hålls normoterm blir också vårdtiden kortare och kostnaderna för 

samhället blir lägre (Lynch et al. 2010; de Brito Poveda, Galvao & dos Santos, 2009; 

Weirich, 2008). 

Perioperativ hypotermi är en vanligt förekommande och allvarlig komplikation som 

drabbar flertalet patienter som genomgår anestesi och operation. Risken för hypotermi 

ökar hos personer som är äldre, hos små barn eller personer som är över -eller 

underviktiga (Hegarty,Walsh, Burton, Murphy, O´Gorman & McPolin, 2009; Weirich, 

2008). Anestesi försämrar de termoreglerande mekanismerna hos en äldre person i 

större utsträckning än hos en yngre person. Äldre har också mindre underhudsfett och 

sämre blodförsörjning. Detta försämrar möjligheten att behålla värmen. Spädbarn och 

nyfödda har ökad risk att utveckla hypotermi på grund av stor kroppsyta i förhållande 

till vikt och mindre mängd subkutant fett som isolerar. Spädbarn har heller inte 

förmågan att shivra för att generera värme som svar på hypotermi (Hegarty et al. 2009; 

Weirich, 2008). Vissa hälsotillstånd ökar också risken för hypotermi exempelvis trauma 
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eller brännskada samt vid vissa endokrina och kardiella tillstånd. Risken för hypotermi 

ökar också om patienten har en låg preoperativ temperatur (Bindu et al. 2017; Hegarty 

et al. 2009; Weirich, 2008). Ytterligare en riskfaktor för att utveckla hypotermi är om 

patienten tillhör en högre ASA-klassifikation (NICE, 2016). ASA-klassificering är ett 

bedömningssystem i fem nivåer (I-V) utarbetat av American Society of 

Anesthesiologists (ASA) avseende patientens fysiologiska status före anestesi. Klass I 

innefattar en för övrigt frisk patient och stigande klass är förenat med ökad sjuklighet 

hos patienten där klass V innebär en hjärndöd patient som skall genomgå en 

donationsoperation (SFAI, 2015). 

2.3 Temperaturreglering vid anestesi 

Intraoperativ värmeförlust uppstår via strålning, ledning, konvektion och avdunstning. 

Strålning och konvektion står för 85 procent av värmeförlusten från kroppen. Ledning 

och avdunstning står för resterande 15 procent av värmeförlusten. Vid strålning 

försvinner värmen från kroppen från den varma hudytan till den kallare miljön. Detta 

exempelvis när kläder avlägsnas och vid exponering för kall luft. Värmeförlust via 

konvektion sker då vätska eller luft vidrör huden. Ledningsvärme då kroppsvärme 

försvinner vid kontakt med något objekt på grund av temperaturskillnad, exempelvis till 

operationsbordet. Avdunstning innebär värmeförlust från exempelvis operationssår och 

hud eller vid svettning (Diaz & Becker, 2010; Lynch, et al. 2010; Paulikas 2008; 

Sessler, 2000). Ytterligare faktorer som kan öka risken för hypotermi är en låg 

rumstemperatur på operationssalen, det vill säga under 21 °C, infusion av kall 

infusionsvätska och blodprodukter samt användning av kalla vätskor till förtvätt och 

spolning. Operationslängd har också betydelse för uppkomst av hypotermi (Paulikas, 

2008) .  

När patienter får anestesi sätts kroppens normala temperaturreglering ur spel. Då 

anestesiläkemedel ges, intravenöst eller via inhalationsläkemedel sker vasodilatation 

och kroppens möjlighet till vasokonstriktion försämras (Diaz & Becker, 2010; Lynch et 

al. 2010; Paulikas, 2008; Sessler, 2000). Vidare sker värmeförlust genom nedsatt 

genomblödning av vävnader, redistribution samt nedsatt metabolism. Kall anestesigas 

som tas upp av lungorna ger också värmeförlust (Paulikas, 2008). Även patienter som 

får regional anestesi riskerar att utveckla hypotermi (Burns, Wojnakowski, Piotrowski 

& Caraffa, 2009). Regional anestesi ger en lokal nervstörning av kroppens normala 

temperaturreglering. I det blockerade området är förmågan till vasokonstriktionen, 
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shivering och svettning upphävd (Kurz, 2008). Kombinationen av generell anestesi och 

regional anestesi ger ännu större temperatursänkning än dessa var för sig (Burns et al. 

2009). Även djup sedering kan orsaka hypotermi (Diaz & Becker, 2010).  

Hypotermi under anestesi delas upp i tre faser; redistributionsfasen, linjära fasen och 

platåfasen. Första fasen är redistributionsfasen och inträffar i samband med induktion, 

det vill säga sövning. Vid induktionen sker en vasodilatation orsakad av 

anestesiläkemedel och det kallare blodet från kroppens perifera delar blandas med det 

varma centrala blodet. Det kallare blodet cirkulerar tillbaka till hjärtat och kan sänka 

kroppstemperaturen 0,5-1,5 °C. I denna fas sker också en reducering av 

vasokonstriktionen. Den största värmeförlusten sker under den första timmen efter 

induktion. Efter redistributionsfasen uppstår den linjära fasen som är en långsammare 

fas där en temperatursänkning sker på grund av nedsatt metabolism. Metabolismen är 

reducerad med 15-40 procent. Den linjära fasen pågår från den andra till den tredje 

timmen av operationen. Efter den linjära fasen uppstår platåfasen. Kärntemperaturen 

hamnar på en platå som hålls konstant oavsett om operationen är lång. Platåfasen brukar 

uppstå efter 3-5 timmar. Platåfasen delas upp i en passiv och en aktiv fas. I den passiva 

fasen är den metaboliska värmeproduktionen och förlusten lika stora. I den aktiva fasen 

är patienten så hypoterm att termoregleringen gör att vasokonstriktion uppstår och det 

sker vid en kroppstemperatur på 34-35 °C (Lynch et al. 2010; Paulikas, 2008; Sessler, 

2000). 

2.4 Komplikationer av hypotermi 

Alla patienter som genomgår en operation riskerar att drabbas av hypotermi. Förutom 

att ge patienten en obehaglig upplevelse av att vara kall kan hypotermi leda till flera 

signifikanta negativa konsekvenser (Hegarty et al. 2009). Hypotermi kännetecknas av 

en generell sänkning av metabolismen som påverkar alla kroppens organsystem (Burns 

et al., 2009). Hypotermi ökar risken för att patienten ska drabbas av postoperativ 

sårinfektion. Detta på grund av att hypotermin leder till en vasokonstriktion vilket 

minskar vävnadsgenomblödningen. Kroppens immunförsvar påverkas också av 

hypotermi. En postoperativ sårinfektion är en allvarlig komplikation för patienten som 

dessutom kan bli kostsam för samhället då sjukhusvistelsen kan bli förlängd med mellan 

fem och tjugo dagar (Diaz & Becker, 2010; Paulikas, 2008; Reynolds, Beckmann & 

Kurtz, 2008; Weirich, 2008). Redan vid mild hypotermi ökar också risken för 

blodförlust på grund av att patienten blir lättblödande då koagulationssystemet 
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försämras. Detta leder till större behov av blodtransfusion. Hypotermi ökar också risken 

för att patienten ska drabbas av en kardiell skada då syrebehovet i hjärtat tilltar vid 

hypotermi. Då kroppen försöker öka den metabola värmeproduktionen kan patienten 

drabbas av kraftfull postoperativ shivering vilket ofta upplevs som obehagligt av 

patienten. Vid shivering stiger också syrebehovet upp till 400-500 procent (Paulikas, 

2008; Sessler, 2001). Metabolismen av läkemedel kan också påverkas av hypotermi och 

bli längre. Detta kan leda till att läkemedlen bryts ner långsammare och att patienten blir 

svårväckt (Diaz & Becker, 2010). 

2.5 Temperaturmätning 

Temperaturmätning är ett viktigt verktyg bland många andra i förebyggandet av 

perioperativ hypotermi och dess komplikationer. Mätning av kroppstemperaturen syftar 

till att upptäcka intraoperativ hypotermi, hypertermi och malign hypertermi, där 

oavsiktlig hypotermi är det vanligaste förekommande tillståndet rörande avvikande 

kroppstemperatur under det perioperativa förloppet. Kroppstemperaturen skall mätas på 

samtliga patienter som erhåller generell anestesi med en varaktighet över 30 minuter 

och på patienter som genomgår större kirurgi under spinal- eller epiduralanestesi 

(Sessler, 2008). Det finns flera sätt att mäta kroppstemperaturen på. Kärntemperaturen 

är det bästa måttet på kroppstemperaturen och kan mätas via pulmonalisartären, distala 

esofagus, nasofarynx och trumhinnan med en sensor. Då en del av dessa mätmetoder 

både kan vara orealistiska och mindre lämpliga att använda perioperativt, finns det 

flertalet andra mätmetoder att tillgå som mäter nära kärntemperaturen. Dessa mäter 

kroppstemperaturen via urinblåsan, rektalt, oralt, i axillen, på hudytan och trumhinnan 

med infraröd termometer. Dock har dessa vissa begränsningar som användaren bör ta 

hänsyn till (Kurz, 2008). Skillnaden på mätresultaten mellan de olika mätinstrumenten 

skall inte överstiga 0,5 °C (Hooper et al. 2010). 

2.6 Aktiv och passiv värmning preoperativt 

En viktig del i arbetet med att bibehålla perioperativ normotermi hos patienten är genom 

att värma patienten preoperativt. Detta innebär värmning av perifer vävnad eller hud hos 

patienten innan induktion av anestesi, vilket görs genom passiv eller aktiv värmning 

(Hooper et al., 2010). Passiv värmning förhindrar värmeförlust hos patienten upp till 30 

procent och aktiv värmning tillför värme på kroppen (Kurz, 2008). Utan preoperativ 

värmning av patienten uppstår hypotermi i större utsträckning även om patienten 

erhåller värmning intraoperativt (Hooper et al. 2010). Preoperativ värmning ökar 
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kroppstemperaturen med 0,4 °C (Sessler, 2016), minskar redistributionen och risken för 

postoperativ sårinfektion (Kurz, 2008). Patienten skall därför värmas preoperativt (de 

Brito Poveda, Clark, Galvao, 2012; Hooper et al. 2010; Llewellyn, 2013; NICE; 2008).  

2.7 Anestesisjuksköterskans ansvar 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) skall all hälso- och sjukvård 

bedrivas utifrån en hög patientsäkerhet, god vårdkvalitet och därtill även främja 

kostnadseffektivitet (ibid). I överensstämmelse med patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 

2010:659) innebär patientsäkerhet att patienten skyddas mot vårdskada. Lagen uttrycker 

att adekvata åtgärder skall vidtas för att patienten inte skall drabbas av vårdskada. 

Patientsäkerhetslagen definierar vårdskada som “lidande, kroppslig eller psykisk skada 

eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade 

vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”. Hälso- och 

sjukvårdspersonal har en skyldighet att bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls 

(ibid). I kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor uttrycks det att patientens 

autonomi och individuella behov alltid skall vara i centrum för att vården skall bli den 

bästa möjliga för patienten i den perioperativa vården. Anestesisjuksköterskan skall 

observera, övervaka, dokumentera och följa upp ventilation, cirkulation, anestesidjup 

samt patientens kroppstemperatur. Komplikationer skall förebyggas och avvikelser från 

det normala perioperativa förloppet skall identifieras och bedömas. 

Anestesisjuksköterskan skall arbeta preventivt och planera för patientens postoperativa 

vård och återhämtning (Kompetensbeskrivning för anestesisjuksköterskor, 2012). 

Anestesisjuksköterskan skall ha vårdvetenskapliga kunskaper, ett etiskt förhållningssätt 

och se till att patienten inte kränks utan att dennes värdighet bevaras. Patienten skall 

kunna känna sig trygg och säker i hans/hennes händer. När patienten är sövd är det 

anestesisjuksköterskan som för dennes talan (Lindwall & von Post, 2008). Enligt 

patientsäkerhetslagen (2010:659) skall hälso- och sjukvårdspersonal utföra sitt arbete i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (ibid). De fem 

kärnkompetenser som är nödvändiga inom alla professioner inom vården är: 

evidensbaserad, personcentrerad och säker vård, förbättringskunskap för 

kvalitetsutveckling, informatik samt samverkan i teamarbete (Kompetensbeskrivning 

för anestesisjuksköterskor, 2012).  Anestesisjuksköterskan skall kunna delta och följa 

med i forsknings- och utvecklingsarbete samt följa lagar, kompetensbeskrivningar och 

etiska koder. Omvårdnadsarbetet skall vara evidensbaserat, det vill säga att det som 

kommit fram i forskningsresultat ska implementeras och praktiseras i vården. 
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Utgångspunkten skall vara patientens behov och önskningar (Lindwall & von Post, 

2008). Syftet med evidensbaserad vård är att använda de metoder som är mest 

kostnadseffektiva och som gör störst nytta för patienten. Beslut om åtgärder ska baseras 

på bästa tillgängliga vetenskapliga bevis (Edberg et al. 2013). Enligt 

Kompetensbeskrivning för anestesisjuksköterskor (2012) har anestesisjuksköterskan ett 

egenansvar vad gäller den anestesiologiska omvårdnaden. Erfarenheter och specifika 

kunskaper är avgörande för utvecklingen och vårdkvalitén av denna vård (ibid).  

Att bibehålla normotermi hos patienten perioperativt bör vara en hög prioritet hos 

sjuksköterskan (Weirich, 2008). I Steelman, Graling och Perkhounkovas studie (2013) 

framkommer det dock att mindre än en tredjedel av sjuksköterskorna anser prevention 

av perioperativ hypotermi vara en hög prioritet (ibid). Sjuksköterskor visar sig vara 

osäkra på de korrekta definitionerna av både normotermi och hypotermi samt vilka 

komplikationer hypotermi kan ge (Hegarty et al. 2009). Förekomsten av perioperativ 

hypotermi kan reduceras genom preventiva omvårdnadshandlingar, behandling och en 

ökad medvetenhet hos sjuksköterskan kring problemet. Ännu en barriär mot det 

preventiva omvårdnadsarbetet är bristen på tydliga evidensbaserade riktlinjer angående 

hur patienten lämpligast värms. Ofta är beslut gällande hur patienten skall värmas bäst 

baserade på traditioner på arbetsplatsen samt bekvämlighet hos personalen. Det kan vara 

svårt att införa nya rutiner då vårdpersonal kan vara motvilliga till detta (Weirich, 

2008).   

 

2.8 Riktlinjer 

Riktlinjer och rekommendationer beträffande prevention av oavsiktlig perioperativ 

hypotermi finns utformade i Storbritannien (NICE, 2016) och i USA (Hooper et al. 

2010).  

National Institute for Health and Care Excellence, NICE, är en institution i 

Storbritannien som har utarbetat evidensbaserade nationella riktlinjer och 

rekommendationer för att säkerställa och förbättra bland annat vård och omsorg. NICE 

har rekommendationer för prevention och hantering av hypotermi hos vuxna kirurgiska 

patienter under det perioperativa vårdförloppet (NICE, 2016). American Society of 

PeriAnesthesia Nurses, ASPAN, är en amerikansk organisation som utarbetat riktlinjer 

baserat på senaste forskningsresultat i främjandet av perioperativ normotermi hos vuxna 

kirurgiska patienter. Dessa riktlinjer syftar till att leda sjuksköterskor i 
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omvårdnadsarbetet med patienter som riskerar utveckla hypotermi pre-, intra- eller 

postoperativt (Hooper et al. 2010). I Sverige finns inga nationella riktlinjer specifikt 

gällande prevention och behandling av oavsiktlig perioperativ hypotermi. Däremot har 

Vårdhandboken rekommendationer för hur patienten skall hållas normoterm under 

operation. Vårdhandboken ger riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvården baserat 

på Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SOL). Vårdhandboken 

erbjuder kliniska riktlinjer, metoder och verktyg baserat på evidens, vetenskap och 

beprövad erfarenhet för hur vården bäst kan utföras. Rekommendationen är att 

patientens normala kroppstemperatur ska behållas pre, intra- och postoperativt. Genom 

anfuktning och uppvärmning av patientens inandningsluft och uppvärmning av vätskor 

kan värmeförlust hos patienten motverkas. Värmetäcke är ett hjälpmedel för att bevara 

patientens kroppstemperatur under ingreppet. För att främja säker kirurgi under 

operation och minska risken för vårdskada, bör WHO:s checklista för säkerhet vid 

operation användas (Vårdhandboken, 2016). Checklistan syftar till att öka 

patientsäkerheten och fungerar som ett hjälpmedel till att förbättra kommunikationen 

inom operationslaget för att undvika vårdskada hos patienten som skall opereras (WHO, 

2018). 

2.9 Det perioperativa vårdförloppet 

Det perioperativa vårdförloppet inbegriper enligt Lindwall och von Post (2008) tre 

faser: den pre-, intra- och den postoperativa fasen (ibid). Dessa faser inför, under och 

efter en operation innefattar bland annat de vårdhandlingar som utförs av 

anestesisjuksköterskan där varje vårdhandling utförs med hjälp av olika vårdåtgärder för 

patienten. Det perioperativa vårdandet beskrivs som en vårdprocess som följer patienten 

under dessa tre faser (Lindwall & von Post, 2000) och under samtliga faser riskerar den 

vuxna patienten att utveckla hypotermi (Hooper et al. 2010; NICE, 2016). Då hypotermi 

är ett tillstånd med allvarliga konsekvenser för patienten bör sjuksköterskan känna till 

hur tillståndet förebyggs och behandlas (Neno, 2005). 

2.9.1 Perioperativa rekommendationer 

Enligt NICEs rekommendationer (2016) skall patienten (och dennes närstående eller 

vårdare) informeras om betydelsen av att hålla värmen innan operation för att minimera 

risken för att utveckla postoperativa komplikationer. Då sjukhusmiljön ofta är kallare än 

det egna hemmet rekommenderas patienten även att ta med sig extra kläder såsom 

morgonrock och tofflor för att hålla sig varm. Patienten skall även informeras om att det 
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är viktigt att underrätta personal om han/hon under något tillfälle under den pre- eller 

postoperativa fasen känner sig frusen. Vårdpersonal skall vara uppmärksam på patienter 

med kommunikationssvårigheter och deras välbefinnande (NICE, 2016). 

2.9.2 Preoperativa rekommendationer 

Den preoperativa fasen definieras av NICE (2016) som en timme före induktion av 

anestesi, det vill säga under den tid som patienten förbereds inför operation på 

vårdavdelningen eller på akutmottagningen. Innan patienten överförs till 

operationsavdelningen bör sjuksköterskan bedöma om det föreligger en risk för 

patienten att utveckla oavsiktlig perioperativ hypotermi samt potentiella negativa 

konsekvenser som följd (Hooper et al. 2010; NICE, 2016). Patienter skall hanteras som 

en större risk för att utveckla hypotermi om minst två av följande kriterier uppfylls: 

ASA-klassificering II-V, preoperativ temperatur under 36 °C (och där preoperativ 

uppvärmning inte är möjlig på grund av brådskande operation), kombination av generell 

och regional anestesi, större eller mellanstor operation eller risk för kardiovaskulära 

komplikationer (NICE, 2016). 

Rekommendationen är även att patientens kroppstemperatur skall mätas och 

dokumenteras en timme före förflyttning från vårdavdelningen eller akutmottagningen 

(NICE, 2016). Hooper et al. (2010) rekommenderar däremot att patientens 

kroppstemperatur kontrolleras först vid ankomst till operationsavdelningen. 

Anestesisjuksköterskan skall även vara uppmärksam på patientens upplevelse av 

huruvida denne känner sig kall eller ej samt kontrollera yttre tecken på hypotermi hos 

patienten som kalla extremiteter eller shivering. Alla riskfaktorer och iakttagelser skall 

dokumenteras samt vidarebefordras till de övriga i operationsteamet (Hooper et al. 

2010). Induktion av anestesi skall inte påbörjas om patientens kroppstemperatur 

understiger 36 °C, såvida  inte operationen är brådskande på grund av exempelvis 

blödning eller kritisk ischemi (NICE, 2016) då skall aktiv preoperativ uppvärmning 

startas. Oavsett skall patienten erhålla preoperativ aktiv uppvärmning 30 minuter före 

induktion av anestesi, såvida det inte fördröjer en akut operation (Hooper et al. 2010; 

NICE, 2016).  

2.9.3 Intraoperativa rekommendationer 

Den intraoperativa fasen definieras av NICE (2016) som tiden från det att patienten 

befinner sig på operationssalen till det att patienten överförs till 

uppvakningsavdelningen. En kroppstemperatur över 36 °C skall eftersträvas innan 
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patienten förflyttas till operationssalen. En avvikelserapportering skall övervägas för de 

patienter som anländer till operationssalen med en kroppstemperatur under 36 °C. 

Patientens kroppstemperatur skall mätas och dokumenteras innan induktion av anestesi 

och därefter var 30:e minut till det att operationen är avslutad (NICE, 2016). Hooper et 

al. (2010) rekommenderar att kroppstemperaturen skall mätas regelbundet under hela 

den intraoperativa fasen oavsett om risk för hypotermi föreligger hos patienten eller ej 

(ibid). Aktiv uppvärmning skall upprätthållas under den intraoperativa fasen om 

anestesin förväntas överstiga 30 minuter (Hooper et al. 2010; NICE, 2016). Likaså om 

anestesin varar mindre än 30 minuter och patienten anses löpa risk för att utveckla 

hypotermi (Hooper et al. 2010; NICE, 2016). Operationssalen skall vara uppvärmd till 

minst 21 °C under tiden som patienten är blottad. När aktiv uppvärmning är påbörjad 

kan temperaturen på operationssalen sänkas för att förbättra arbetsmiljön för 

vårdpersonalen (NICE, 2016). Hooper et al. (2010) förespråkar en rumstemperatur 

mellan 20-25 °C på operationssalen (ibid). Intraoperativt rekommenderas patienten att 

vara täckt för att bevara värme och enbart exponeras under tiden för förberedelse. 

Intravenös vätska som överstiger 500 ml och blodprodukter bör värmas med hjälp av en 

vätskevärmare till 37 °C. Spolvätskor som används skall värmas i ett termostatreglerat 

skåp till en temperatur mellan 38-40 °C (NICE, 2016).  

2.9.4 Postoperativa rekommendationer 

De följande 24 timmarna efter att patienten anlänt till uppvakningsavdelningen 

definieras som den postoperativa fasen. Patientens kroppstemperatur skall mätas och 

dokumenteras direkt vid ankomst till uppvakningsavdelningen samt var 15:e minut 

därefter (NICE, 2016). Hooper et al. (2010) rekommenderar likaså att patientens 

kroppstemperatur mäts och dokumenteras var 15:e minut, men enbart om patienten är 

hypoterm annars en gång per timme (ibid). Patienten skall inte överflyttas till 

vårdavdelningen om kroppstemperaturen är 36 °C eller lägre. Om kroppstemperaturen 

är under 36 °C skall patienten aktivt värmas tills det att denne kan förflyttas vidare till 

vårdavdelningen eller upplever sig vara varm (Hooper et al. 2010; NICE, 2016). 

Patienten skall innan utskrivning från uppvakningsavdelningen instrueras om hur 

normotermi kan upprätthållas fortsättningsvis på vårdavdelningen, som till exempel 

genom att dricka varma drycker och vara mer påklädd med mera (Hooper et al. 2010). 

Kroppstemperaturen skall återigen mätas och dokumenteras vid ankomst till 

vårdavdelningen och därefter var 4:e timma. Patienten skall förses med minst ett täcke 

och två filtar. Om kroppstemperaturen sjunker under 36 °C på vårdavdelningen skall 
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patienten värmas aktivt med varmluft tills det att denne upplever sig vara varm. Under 

uppvärmningen skall kroppstemperaturen mätas och dokumenteras var 30:e minut 

(NICE, 2016). 

3 Teoretisk referensram 
För att visa patientens behov av omvårdnad och patientens utsatthet har Katie Erikssons 

teorier om vårdandets substanser och lidande använts som teoretisk ram för 

litteraturstudien.  

Eriksson (2015) menar att lidande inom vården kan delas upp i tre former. 

Sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande innebär det lidande 

patienten upplever i samband med behandling och sjukdom. Sjukdomslidande kan 

också ses som kroppsligt lidande/smärta eller som själsligt/andligt lidande (ibid) vilket 

kan kopplas till patientens upplevelse av hypotermi. Hypotermi och känslan av att vara 

kall kan ge patienten en obehaglig och skrämmande upplevelse (Weirich, 2008). 

Patienten kan bära med sig starka och tydliga minnen av hypotermi en lång tid efter 

operationen, kanske till och med starkare än den smärta och det illamående många 

patienter upplever postoperativt (Sessler, 2016). Den psykologiska effekten har en 

inverkan på patientens välbefinnande (Diaz & Becker, 2010). Att hålla patienten 

normoterm minskar risken för komplikationer och ökar patientens psykologiska 

välbefinnande (Cooper, 2006; Weirich, 2008). Vårdlidande är det lidande patienten 

upplever i sin relation till vårdsituationen. Vårdlidandet kan i sin tur delas in i fyra 

kategorier: utebliven vård/icke vård, kränkning av patientens värdighet, fördömelse och 

straff samt maktutövning (Eriksson, 2015). Utebliven vård drabbar patienten när 

hypotermi uppstår med efterföljande komplikationer och adekvata åtgärder kunde ha 

utförts (Weirich, 2008). Om vårdaren undervärderar den hjälp som patienten behöver, 

kan vårdlidande uppstå (Kasén, Nordman, Lindholm & Eriksson, 2008). Livslidande är 

ett lidande som innefattar hela patientens livssituation. Att ha ohälsa eller att vara sjuk 

är ett livslidande (Eriksson, 2015). 

För att vårdpersonal skall känna igen vårdlidandet krävs det att de är bekanta med 

lidandebegreppet och dess betydelse samt bidragande faktorer. Vårdlidande kan grunda 

sig i omedvetna handlingar och bristande kunskap hos vårdaren, därför bör sökandet 

efter ny kunskap uppmuntras av arbetgivaren. Vårdarens strävan till utveckling och växt 
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kan minska risken för att åsamka patienten vårdlidande, vilket görs genom utbildning 

(Kasén et al. 2008).  

Lidande kan lindras och det är viktigt att vårdpersonalen skapar en kultur där patienten 

känner sig respekterad, välkommen och vårdad. Detta genom god vård och vårdetik. Att 

inte bli kränkt och att bli visad värdighet och respekt kan lindra lidande. Genom att få 

patienten att känna sig välkommen, informerad och delaktig och genom att få den vård 

och behandling som behövs lindras lidande (Eriksson, 2015). Det är viktigt att vården är 

personcentrerad, att patienten känner sig respekterad och lyssnad på (Dahlberg & 

Ekman, 2017). Det är anestesisjuksköterskans etiska ansvar att skapa välbefinnande för 

patienten, att vara patientens försvarare (Lindwall & von Post, 2008). Som patientens 

försvarare ska anestesisjuksköterskan se till att patienten hålls varm under operationen 

(Paulikas, 2008). 

4 Problemformulering 
Perioperativ hypotermi är en vanligt förekommande och allvarlig komplikation som 

drabbar flertalet patienter som genomgår anestesi och operation. Hypotermi före, under 

och efter en operation där anestesi ges är starkt relaterat till en mängd komplikationer 

som leder till ett ökat lidande för den enskilda patienten och en förlängd vårdtid som 

resulterar i en ökad kostnad för sjukvården.  

Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL) skall patienten skyddas mot vårdskada. 

Anestesisjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar och en viktig roll i det preventiva 

omvårdnadsarbetet kring hypotermi. I Sverige finns dock fortfarande inga nationella 

evidensbaserade riktlinjer utformade specifikt gällande prevention och behandling av 

perioperativ hypotermi som anestesisjuksköterskan kan arbeta utefter. Trots att 

forskning visar att preventiva åtgärder minskar risken för perioperativ hypotermi, lider 

många patienter av mild perioperativ hypotermi. Om mindre effektiva metoder används, 

kan det leda till att anestesisjuksköterskan tror att preventiva åtgärder generellt inte har 

någon effekt. Därför bör de mest tillämpbara effektiva metoderna synliggöras.  

5 Syfte 
Syftet är att identifiera preoperativa aktiva värmebevarande metoder och vilken effekt 

dessa har på att minska risken för perioperativ hypotermi hos den vuxna patienten. 
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6 Metod 

6.1 Design 

Studien har genomförts som en litteraturstudie på ett systematiskt och strukturerat 

tillvägagångssätt i enlighet med Bettany-Saltikov och McSherry (2016). Aktuella 

forskningsresultat med fokus på forskningsfrågan har inhämtats, kritiskt granskats och 

sammanställts. Den första delen i utförandet av litteraturstudien bestod av att omvandla 

en klinisk fråga till en fokuserad och detaljerad forskningsfråga som skulle besvaras. 

Bettany-Saltikov och McSherry (2016) anser att forskningsfrågan bör vara både 

strukturerad, omfattande och specifik (ibid). För utformning av forskningsfrågan 

tillämpades därför PICO-metoden och dess komponenter. PICO är en förkortning av 

Population (patientkategori), Intervention (åtgärd), Control/Comparison 

(kontrollgrupp/jämförelse) och Outcome (utfallsmått). Genom att precisera vilken 

studiepopulation, intervention, kontrollbetingelse och utfallsmått som är av betydelse 

för frågan, fastställdes forskningsfrågan (SBU, 2009). Litteraturstudiens PICO-fråga 

lyder som följer:  

För vuxna patienter som genomgår operation (P) vilka preoperativa aktiva 

värmebevarande metoder finns och vilken effekt har de (I) jämfört med preoperativ 

passiv värmning (C) för att minska risken för perioperativ hypotermi? (O) 

6.2 Urval 

För att möjliggöra en systematisk sökning efter relevanta artiklar inom ämnet 

utformades inklusion- och exklusionskriterier utifrån syfte och PICOT-formatet (Tabell 

I). PICOT innehåller samma komponenter som PICO, fast med tillägget “T” som står 

för “type of study” (typ av studie). Då litteraturstudien bland annat syftar till att 

utvärdera effekten av en intervention, det vill säga preoperativa aktiva värmebevarande 

metoder, var ett inklusionskriterie att artiklarnas design skulle vara RCT (randomized 

controlled trials) och/eller CCT (controlled clinical trials). Studier genomförda med 

dessa designer innehar enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) hög kvalitet och är 

högst lämpliga när effekten av en intervention skall utvärderas (ibid). Litteraturstudiens 

övriga inklusionskriterier var vetenskapliga primärpublikationer publicerade på 

engelska i vårdvetenskapliga tidskrifter. För att den senaste forskningen skulle ligga till 

grund för litteraturstudiens resultat inkluderades artiklar som publicerats mellan 2008 

och 2018. Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade och godkända av en etisk 
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kommitté. Litteraturstudien fokuserar på vuxna individer, därför exkluderades samtliga 

studier genomförda på barn. Studier som utvärderade preoperativa aktiva 

värmebevarande metoder i jämförelse med preoperativ passiv värmning i syfte att 

förebygga perioperativ hypotermi, inkluderades. Studier med fokus på avsiktlig 

hypotermi, till exempel nedkylning efter hjärtstopp eller studier rörande thorax- eller 

neurokirurgi där hypotermi används preventivt, exkluderades (Tabell I). 

Tabell I. Inklusions- och exklusionskriterier för artiklar 

 PICOT Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Population Vuxna patienter som skall genomgå 

operation 

Barn 

Intervention Preoperativa aktiva värmebevarande 

metoder 

  

Control Preoperativ passiv värmning/preoperativ 

standardvård 

 

Outcome Normotermi  Avsiktlig hypotermi 

Type of 

study 

RCT (Randomized Controlled Trials) 

CCT (Controlled Clinical Trials) 

Artiklar > 10 år 

Studier utan 

kontrollgrupp 

 

6.3 Datainsamling 

6.3.1 Litteratursökning 

Enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) skall databaser som är relevanta till syftet 

användas (ibid). Sökningar efter artiklar gjordes i tre vetenskapliga ämnesdatabaser, 

CINAHL, PubMed och Web of Science för att fånga all relevant litteratur rörande 

litteraturstudiens PICO-fråga och inklusion- och exklusionskriterier. CINAHL 

tillhandahåller artiklar inom bland annat omvårdnad, PubMed innehåller artiklar inom 

bland annat hälso- och medicinområdet (SBU, 2017) och Web of Science innehåller 

vetenskapliga artiklar inom bland annat hälso- och vårdvetenskap (LNU, 2018). 
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6.3.2 Sökstrategi 

I första fasen gjordes en testsökning för att få en uppfattning om hur mycket forskning 

som fanns inom ämnet. I andra fasen utformades en sökstrategi enligt PICOT-metoden. 

Utifrån syftet togs relevanta sökord fram som ligger till grund för litteratursökningen 

samt synonymer till dessa för att finna relevanta artiklar som svarar till syftet i enlighet 

med Bettany-Saltikov och McSherrys (2016) rekommendationer. Sökorden som 

slutligen användes var följande: “hypothermia”, normothermia, “prewarming”, 

“preoperative warming”, “warming techniques”, “preoperative care”, “(general) 

surgery” och “prevention and control”. Sökorden användes i olika kombinationer och 

ihop med Booleska operatorerna “AND” och “OR”. Operatorn “AND” användes för att 

avgränsa sökningen och operatorn “OR” för en utvidgad sökning (Forsberg & 

Wengström, 2015). Indexord användes vid sökningarna. Indexord är nyckelord som 

baseras på vad artikeln handlar om (Kristensson, 2014). I PubMed användes MeSH-

termer (Medical Subject Headings) samt Subheadings. I CINAHL användes Headings 

och Subheadings och i Web of Science användes Topics. Alla ord som ingår i PICO-

frågan finns inte alltid indexerade därför användes även fritextsökning. Detta genererar i 

fler antal artiklar då det ökar sökningens känslighet (Kristensson, 2014). Genom 

fritextsökning kan artiklar som ännu inte hunnit indexeras hittas. Fritextord som 

användes var “hypothermia”, “prewarming”, “preoperative warming”, “warming 

techniques”.  

I samtliga tre databaser användes samma kombinationer av sökord. Resultatet av 

sökningarna skilde sig markant åt mellan databaserna. I PubMed och Web of Science 

hittades samtliga artiklar som inkluderades medan det i CINAHL inte blev några nya 

träffar utan ett fåtal dubbletter från tidigare sökningar. Träffarna återfinns i en sökmatris 

(Bilaga A). För att utöka sökningarna lades följande sökord till: “nursing interventions” 

och “inadvertent”. Det svenska ordet för det engelska ”inadvertent” är ”oavsiktlig” 

vilket syftar till oavsiktlig hypotermi och förekommer ofta som ett nyckelord i artiklar. 

Detta resulterade inte i några nya träffar. I tredje fasen granskades samtliga titlar, 993 

stycken. Därefter lästes 140 abstracts igenom. Resterande 853 artiklar var inte av 

intresse då titlarna indikerade att de inte svarade på syftet. Många var litteraturstudier, 

en del studerade hypotermi hos barn och en del handlade om avsiktlig hypotermi. Av de 

140 abstracts lästes 44 artiklar i fulltext. Resterande 96 artiklar exkluderades på grund 

av att de inte uppfyllde inklusionskriterierna. Av de 44 artiklar som lästes i fulltext 

exkluderades 24 artiklar på grund av att de inte motsvarade syftet. En av artiklarna var 
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inte möjlig att inkludera då den inte fanns tillgänglig i fulltext och inte heller var möjlig 

att beställa. 20 artiklar kvalitetsgranskades. En artikel exkluderas på grund av att det var 

en fallkontrollstudie, vilket anses ha ett lågt bevisvärde enligt Bettany-Saltikov och 

McSherry (2016). I fjärde fasen granskades även referenslistor i de inkluderade 

artiklarna för att inte någon relevant artikel skulle utelämnas. Denna manuella sökning 

genererade inte i någon ytterligare artikel. Totalt 19 artiklar kvalitetsgranskades och 

kom slutligen att ingå i litteraturstudiens resultat (Bilaga B). 

6.4 Kvalitetsgranskning 

Kvaliteten på de 19 artiklarna granskades utifrån Caldwell, Henshaw och Taylors 

(2010) granskningsmall (Bilaga C). Granskningsmallen berör områden som är viktiga 

för studiernas tillförlitlighet såsom intern och extern validitet, analys, presentation och 

etik. Granskningsmallen innehåller 18 frågor där varje fråga kan besvaras med antingen 

ett “nej” (0 poäng), “delvis” (1 poäng) eller “ja” (2 poäng) för att slutligen summeras. 

Det är viktigt att fastställa en gräns i den summerade poängsättningen där artiklar 

exkluderas på grund av dålig kvalitet (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Författarna 

till litteraturstudien fann det rimligt att fastslå en nedre gräns på 25 av 36 möjliga 

poäng. Författarna utförde kvalitetsgranskningen oberoende av varandra för att sedan 

sammanställa resultatet för en slutlig bedömning. Respektive artikels givna poäng 

återfinns i en artikelmatris (Bilaga B). 

 

6.5 Analys 

Analysförfarandet har skett systematiskt i enlighet med Bettany-Saltikov och McSherry 

(2016). Analysen av de 19 inkluderade artiklarna gjordes först genom en dataextraktion 

av artiklarnas resultatdel. Samtliga artiklar lästes igenom flertalet gånger och därefter 

extraherades relevant information som svarade på litteraturstudiens syfte utifrån PICO-

komponenterna. Dataextraktionen resulterade i en sammanställning, en resultatmatris 

som underlättade vidare analys. Resultatmatrisen gjorde resultatet lättöverskådligt och 

underlättade vidare extraktion av datamaterialet. Artiklarnas resultat delades in efter 

vilken interventionsmetod som använts och därefter interventionsmetodernas effekt. 

Efter denna gruppering framkom artiklarnas likheter och olikheter gällande intervention 

och dess effekter. Resultat som relaterar till varandra kan enligt Friberg (2017) placeras 

under kategorier (ibid). Litteraturstudiens resultat delades in i två huvudkategorier som 

svarade på litteraturstudiens PICO-fråga. Huvudkategorierna var “Aktiva preoperativa 
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värmebevarande metoder” och “Effekten av preoperativ aktiv värmning på patientens 

perioperativa temperatur”. Under den första huvudkategorin framkom fem 

underkategorier vilka beskriver de olika aktiva värmebevarande metoderna som 

återfanns i artiklarna. Dessa underkategorier var: aktiv forcerad varmluft 

(varmluftsdräkt och varmluftstäcke), självvärmande filt, elektrisk kolfiberfilt, 

värmemadrass samt varm intravenös vätska. Under den andra huvudkategorin beskrivs 

de aktiva värmebevarande metodernas effekt på patientens perioperativa temperatur.  

 

6.6 Etiska överväganden 

Litteraturstudien utgör redan tidigare inhämtad och dokumenterad kunskap där frågorna 

riktades till litteraturen istället för till personer. I litteraturstudien har författarna gjort 

etiska överväganden beträffande urval och presentation av resultatet, det vill säga att 

inget resultat har uteslutits och ej heller förvrängts (Forsberg & Wengström, 2015). 

Beträffande urval har samtliga inkluderade artiklar i litteraturstudien tillstånd från etisk 

kommitté och muntligt och/eller skriftligt samtycke av studiedeltagarna, vilket stöds av 

Bettany-Saltikov och McSherry (2016), Forsberg och Wengström (2015) och 

Helsingforsdeklarationen. 

7 Resultat 
Resultatet bygger på 19 kvantitativa artiklar som beskriver preoperativa aktiva 

värmebevarande metoder och dess effekter på att förebygga perioperativ hypotermi hos 

den vuxna patienten.  

7.1 Aktiva preoperativa värmebevarande metoder 

Fem olika värmebevarande metoder identifierades: aktiv forcerad varmluft 

(varmluftsdräkt och varmluftstäcke), självvärmande filt, kolfiberfilt, värmemadrass samt 

varm intravenös vätska. 

7.1.1 Aktiv forcerad varmluft 

Aktiv forcerad varmluft kan användas med varmluftsdräkt eller varmluftstäcke.  

Varmluftsdräkt användes i åtta artiklar. Två olika typer av varmluftsdräkter 

identifierades i artiklarna, Bair Paws system (Andrzejowski, Hoyle, Eapen & Turnbull, 

2008; Benson, McMillan & Ong 2012; Bucci-Adriani & Moriber, 2013; de Bernardis, 

Siaulys, Edson Vieira & Silva Telles Mathias, 2015; Leeth, Mamaril, Oman & 
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Krumbach, 2010; Wasfie & Barber, 2015) och Mistral Air warming system (Akhtar et 

al. 2016; Perl, Peichi, Reyntjens, Deblaere, Zaballos & Brauer, 2014). Bair Paws system 

är utvecklad till att användas under hela perioperativa förloppet för att värma patienten. 

Dräkten som kan liknas vid en klänning är för engångsanvändning och kopplas till en 

värmeenhet som ger forcerad varmluft genom en slang. Patienten kan själv justera 

temperaturen som sträcker sig mellan rumstemperatur och 43 °C (Andrzejowski et al. 

2008). För Mistral Air system finns det två olika dräkter varav den ena täcker patienten 

från nacke till fötter och den andra dräkten är uppdelad i två delar, en för överkroppen 

och en för underkroppen. Varje sektion kan kopplas till en värmeenhet som ger forcerad 

varmluft genom en slang. Dräkten består av två lager med en mjuk insida och en yttre 

sida med folie för att isolera kroppsvärmen. Dräkten kan även användas som passiv 

värmning preoperativt utan forcerad varmluft (Akhtar et al. 2016; Perl et al. 2014).  

Varmluftstäcke användes i åtta artiklar (Cho, Lee, Kim, Hong & Jeon, Y, 2016; Chung 

et al. 2012; De Witte, Demeyer & Vandemaele, 2010; Fettes, Mulvaine & Van Doren, 

2013; Horn, Bein, Böhm, Steinfath, Sahili & Höcker, 2012; Horn et al. 2016; Jo, Chang, 

Kim, Lee & Kwak, 2015; Munday, Osborn, Yates, Sturgess, Jones & Gosden, 2018) där 

en värmeenhet kopplas till varmluftstäcket genom en slang som ger forcerad varmluft 

(ibid). Varmluftstäcket kan även användas som passiv värmning preoperativt utan 

forcerad varmluft. 

7.1.2 Självvärmande filt 

Självvärmande filt (BARRIER EasyWarm£) användes i två av artiklarna (Dostalova et 

al. 2017; Torossian, Van Gerven, Geertsen, Horn, Van de Velde & Raeder, 2016). Den 

självvärmande filten producerar värme genom en kemisk reaktion då den exponeras för 

luft när förpackningen bryts. Filten består av tolv förseglade dynor som värmer 

patienten. Det tar 30 minuter för filten att nå en maxtemperatur på 42 °C efter att den 

öppnats. Denna temperatur bibehålls upp till tio timmar (ibid). 

7.1.3 Elektrisk kolfiberfilt 

Elektrisk kolfiberfilt användes i De Witte et al. (2010) studie. Den helkroppstäckande 

filten (Geratherm£) innehåller fem värmande kolfiberelement (40 x 20 cm) som har en 

maxtemperatur på 42 °C. 
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7.1.4 Värmemadrass 

Groff Paris, Seitz, McElroy och Regans (2014) använde en värmemadrass (PerfecTemp 

Warming Pad£) i sin studie. Madrassen var kalibrerad till en maxtemperatur av 40,3 

°C.  

7.1.5 Varm intravenös vätska 

I två av artiklarna användes varm intravenös vätska via vätskevärmare (Chung et al. 

2012; Groff Paris et al. 2014).  

 

7.2 Effekten av preoperativ aktiv värmning på patientens perioperativa 

temperatur  

Åtta studier använde sig av varmluftsdräkt som preoperativ värmning för att förebygga 

perioperativ hypotermi (Akhtar et al. 2016; Andrzejowski et al. 2008; Benson et al. 

2012; de Bernardis et al. 2015; Leeth et al. 2010; Perl et al. 2014; Wasfie & Barber, 

2015).  

I Andrzejowski et al. (2008) studie värmdes patienterna preoperativt under 60 minuter 

där sedan hela studiepopulationen erhöll intraoperativ aktiv värmning med 

varmluftsdräkt. En mindre sänkning av kroppstemperaturen sågs hos de preoperativt 

värmda patienterna jämfört med kontrollgruppen och en signifikant högre 

kroppstemperatur uppmättes genom det perioperativa förloppet. I likhet med 

Andrzejowski et al. (2008) bekräftade även Perl et al. (2014) den preoperativa 

värmningens positiva effekt på patientens kroppstemperatur. Där värmdes patienterna 

mellan 30-60 minuter preoperativt och samtliga grupper fick intraoperativ aktiv 

värmning. En signifikant högre kroppstemperatur (+0,5 °C) kunde ses genom det 

perioperativa förloppet hos den förvärmda gruppen. Den postoperativa 

kroppstemperaturen visade att kontrollgruppen var hypoterm postoperativt (ibid). de 

Bernardis et al. (2015) studie visade likaså en signifikant högre kroppstemperatur hos 

interventionsgruppen efter 30 minuters preoperativ aktiv värmning och intraoperativ 

värmning. Således förhindrades hypotermi intraoperativt även i denna studie, till 

skillnad från kontrollgruppen som var utan intraoperativ aktiv värmning och som blev 

hypoterm med en kroppstemperatur på 35,4 °C 60 minuter efter induktion. De fick ett 

temperaturfall på en grad, vilket kan bero på redistributionen. I Bucci-Adriani och 

Moribers studie (2013) genomgick studiedeltagarna olika större gynekologiska ingrepp. 
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Resultatet var avvikande från övriga studier med samma intervention. Trots nästintill en 

timmes preoperativ uppvärmning som interventionsgruppen erhöll uppstod hypotermi 

efter interventionen med en kroppstemperatur på 35,7 °C. Benson et al. (2012) och 

Leeth et al. (2010) undersökte hur effekten av preoperativ aktiv värmning påverkade 

den postoperativa temperaturen. Interventionsgruppen i Benson et al. (2012) studie hade 

en signifikant högre kroppstemperatur (+0,5 °C) i jämförelse med kontrollgruppen 

postoperativt. Leeth et al. (2010) resultat visade dock ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna. För interventionsgruppen i Wasfie och Barber (2015) och Akhtar et al. 

(2015) inträffade ett stort temperaturfall intraoperativt som tyder på redistribution. Dock 

bibehölls normotermi under det perioperativa förloppet. Kontrollgruppen som endast 

erhöll intraoperativ aktiv värmning blev hypoterm under operation. För övrigt sågs 

ingen signifikant skillnad på den pre- och postoperativa kroppstemperaturen mellan 

grupperna.  

Varmluftstäcke användes som preoperativ aktiv värmning i åtta studier (Cho et al. 2016; 

Chung et al. 2012; De Witte et al. 2010; Fettes et al. 2013; Horn et al. 2012; Horn et el. 

2016; Jo et al. 2015; Munday et al. 2018).  

I  Jo et al. (2015) och Munday et al. (2018) studier blev interventionsgruppen aktivt 

värmda preoperativt med varmluftstäcke under 20 minuter. I Jo et al. (2015) studie som 

hade en manlig studiepopulation över 65 år fick både interventions- och 

kontrollgruppen aktiv värmning intraoperativt med värmemadrass. Kontrollgruppen 

blev hypoterm efter 60 minuters operationstid till skillnad från interventionsgruppen 

som hade en signifikant högre kroppstemperatur. I båda grupperna sågs dock hypotermi 

postoperativt. Munday et al. (2018) hade en studiepopulation som genomgick 

kejsarsnitt. Här uppvisade ingen av grupperna hypotermi. Interventionsgruppen hade en 

högre intraoperativ kroppstemperatur, men det fanns ingen statistiskt signifikant 

skillnad mellan grupperna.  

I en studie av Cho et al. (2016) värmdes interventionsgruppen aktivt under 35 minuter 

preoperativt. Interventionsgruppen hade en halv grad högre kroppstemperatur jämfört 

med kontrollgruppen under det intraoperativa förloppet. Kontrollgruppen blev hypoterm 

efter två timmars operationstid med en kroppstemperatur på 35,7 °C, 

interventionsgruppen hade en kroppstemperatur på 36,2 °C. Båda grupperna fick 

intraoperativ värmning med värmemadrass (ibid). I en studie av Fettes et al. (2013) fick 

interventionsgruppen preoperativ aktiv värmning under 60 minuter. Hela 
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studiepopulationen fick intraoperativ aktiv värmning. Här sågs ingen signifikant 

skillnad på den intra- och postoperativa kroppstemperaturen mellan interventions- och 

kontrollgrupp (ibid).  

Horn et al. (2016) hade två interventionsgrupper i sin studie. En grupp fick aktiv 

preoperativ värmning med varmluftstäcke 15 minuter före regionalanestesi och den 

andra interventionsgruppen fick värmning 15 minuter efter regionalanestesi, men före 

generell anestesi. Gruppen som fick aktiv värmning före regionalanestesi hade 

signifikant högre temperatur genom det perioperativa förloppet jämfört med 

kontrollgruppen och interventionsgruppen som fick värmning efter regionalanestesi. 

Kontrollgruppen var hypoterm postoperativt med en temperatur på 35,7 °C (ibid). I 

likhet med Horn et al. (2016) erhöll interventionsgruppen i Chung et al. (2012) studie 

även preoperativ aktiv värmning med varmluftstäcke under 15 minuter före anestesi. 

Resultatet visar att kroppstemperaturen intraoperativt inte sjönk lika mycket för 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. En signifikant skillnad sågs mellan 

interventions- och kontrollgruppen, där kontrollgruppen hade en halv grad lägre 

kroppstemperatur intraoperativt. Således hade 15 minuters preoperativ aktiv värmning 

en positiv effekt på kroppstemperaturen i båda dessa studier. 

Det ingick tre interventionsgrupper i Horn et al. (2012) studie. Syftet var att se vilken 

effekt 10, 20 och 30 minuters preoperativ aktiv värmning med varmluftstäcke hade på 

den perioperativa temperaturen jämfört med passiv värmning med bomullsfilt. Det sågs 

en signifikant skillnad i kroppstemperatur perioperativt mellan interventionsgrupperna 

och kontrollgruppen, men ingen signifikant skillnad mellan interventionsgrupperna. Det 

visade sig att 10 minuter av preoperativ aktiv värmning var tillräcklig för att förebygga 

hypotermi. Att ge preoperativ aktiv värmning under längre tid, 20 eller 30 minuter 

gjorde således ingen större skillnad. Kontrollgruppen blev hypoterm efter 60 minuter 

intraoperativt med en kroppstemperatur på 35,8 °C (ibid).  

I De Witte et al. (2010) studie erhöll en interventionsgrupp preoperativ aktiv värmning 

med varmluftstäcke under 30 minuter och den andra interventionsgruppen preoperativ 

aktiv värmning med elektrisk kolfiberfilt. Vid induktion var samtliga studiedeltagare 

hypoterma med en kroppstemperatur på 35,9 °C. Intraoperativt erhöll även 

kontrollgruppen aktiv värmning med varmluftstäcke. Interventionsgrupperna hade 

högre kroppstemperatur intraoperativt jämfört med kontrollgruppen som var fortsatt 

hypoterm med en kroppstemperatur på 35,9 °C. En signifikant skillnad sågs på 
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kroppstemperaturen mellan de som erhöll preoperativ aktiv värmning med elektrisk 

kolfiberfilt och kontrollgruppen, men inte mellan de som erhöll preoperativ aktiv 

värmning med varmluftstäcke och kontrollgruppen. Kontrollgruppen var fortsatt 

hypoterm postoperativt och hypotermi uppstod då även i interventionsgrupperna.   

Dostalova et al. (2017) och Torrossian et al. (2016) undersökte i sina studier effekten av 

preoperativ aktiv värmning med självvärmande filt på att minska risken för perioperativ 

hypotermi. Den självvärmande filten användes också intra- och postoperativt. 

Studiepopulationen erhöll aktiv intraoperativ värmning i Dostalova et al. (2017) studie 

och likaså interventionsgruppen i Torrossian et al. (2016) studie, men kontrollgruppen 

endast vid uppkomst av hypotermi. Båda studierna visar att den självvärmande filten 

hade en positiv effekt på kroppstemperaturen där interventionsgrupperna hade en 

signifikant högre kroppstemperatur jämfört med kontrollgrupp.  

I Groff Paris et al. (2014) studie erhöll den ena interventionsgruppen preoperativ aktiv 

värmning med värmemadrass och den andra interventionsgruppen varm intravenös 

vätska. Preoperativ aktiv värmning med värmemadrass resulterade i en signifikant högre 

kroppstemperatur intra- och postoperativt jämfört med kontrollgruppen. 

Kontrollgruppen blev hypoterm postoperativt med en kroppstemperatur på 35,9 °C. 

Interventionsgruppen som erhöll varm intravenös vätska (41 °C) preoperativt hade även 

de en signifikant högre intraoperativ kroppstemperatur jämfört med kontrollgruppen. 

Chung et al. (2012) erhöll samma resultat i sin studie som även de undersökte effekten 

av varm intravenös vätska som preoperativ värmningsmetod trots betydligt kortare 

interventionstid på 15 minuter mot ca 100 minuter som Groff Paris et al. (2014) hade i 

sin studie. 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Mot bakgrund av studiens syfte valdes systematisk litteraturstudie som metod i enlighet 

med Bettany-Saltikov och McSherry (2016). Syftet med litteraturstudien var att 

sammanställa aktuell forskning inom ämnet genom att göra en omfattande 

litteratursökning. Litteraturstudien följer ett metodiskt mönster för att åstadkomma 

transparens och för att möjliggöra reproducerbarhet (Polit & Beck, 2017). PICO-

metoden användes för besvara litteraturstudiens syfte. Denna metod möjliggör ett 

systematiskt och strukturerat tillvägagångssätt genom litteraturstudiens alla delar och är 
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lämplig vid en interventionsinriktad frågeställning (Bettany-Saltikov & McSherry, 

2016). Genom detta systematiska arbetssätt har litteraturstudiens reliabilitet stärkts.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier strukturerades upp med hjälp av PICO:n. Urvalet för 

population var vuxna patienter som skulle genomgå operation. Barn exkluderades på 

grund av skillnad i fysiologi mot den vuxne individen. Då artiklar med olika kirurgiska 

ingrepp och anestesiformer inkluderats kan den externa validiteten ha påverkats, det vill 

säga att resultatet är svårt att generalisera. Om litteraturstudien hade inkluderat enbart 

studier som fokuserat på ett visst kirurgiskt ingrepp, hade urvalets representativitet 

kunnat öka. Brist på tillräckligt stort forskningsunderlag gjorde det ej heller möjligt. 

Genom att inte göra några avgränsningar gällande anestesiform kan ett bredare 

perspektiv erhållas. Kontrollgruppen skulle erhålla preoperativ passiv värmning, således 

exkluderades artiklar där två aktiva metoder jämfördes det vill säga utan en 

kontrollgrupp. Enligt Forsberg och Wengström (2015) bör en litteraturstudie baseras på 

studier som är mellan tre och fem år gamla. Då ämnet föreföll sig vara något begränsad 

valdes istället en gräns för artiklarna på tio år för att få tillräckligt stort material. 

Författarna bedömde trots det att litteraturstudien baseras på så aktuellt resultat som 

möjligt. En gräns på tio år kan dessutom resultera i att fler aktiva värmebevarande 

metoder identifierats, vilket kan ses som en styrka. För att stärka reliabiliteten är 

samtliga inkluderade artiklar vetenskapligt granskade. Artiklar på engelska 

inkluderades, vilket enligt Forsberg och Wengström (2015) kan leda till en viss risk för 

ofrivillig feltolkning av författarna som kan påverka det slutgiltiga resultatet. Artiklar 

som fanns med engelskt abstract men på annat språk i fulltext exkluderades, dessa 

kunde bidragit till ett mer omfattande resultat för litteraturstudien. Studierna som ingår i 

litteraturstudien är utförda i länder från olika värlsdelar. Då studierna har likvärdiga 

resultat kan litteraturstudiens resultatet appliceras i den svenska sjukvården. Samtliga 

studier har sin forskning teoretiskt förankrad i Kurz och Sessler som är pionjärer inom 

området oavsiktlig hypotermi. Kurz och Sessler leder en internationell forskningsgrupp 

där 130 forskare från tio länder ingår. Forskning i ämnet har pågått sedan 90-talet. Detta 

tyder på att preoperativ hypotermi är ett globalt fenomen som är viktigt att belysa samt 

förebygga. 

För att få en effektiv sökning i databaser och för att få kunskap om de olika 

databasernas indexeringssätt togs hjälp av en bibliotekarie från Universitetsbiblioteket. 

Sökorden togs därefter fram med hjälp av PICO-modellen. Sökningar gjordes i 

27 



 

PubMed, Cinahl och Web of Science som är databaser innehållande 

omvårdnadsforskning vilket är relevant för litteraturstudien. För att fånga all relevant 

litteratur och få en så bred sökning som möjligt bör flera databaser användas enligt SBU 

(2017) vilket författarna anser att de uppfyllt. Indexord, fritextsökning och booleska 

operatorer användes för att både avgränsa och utvidga sökningen. Flertalet artiklar 

återfanns i samtliga tre databaser när sökningarna utökades med ytterligare sökord. 

Detta tolkas som att relevanta sökord valts ut och att samtliga artiklar som svarade på 

syftet hittats, vilket ökar studiens validitet och reliabilitet. För att inte någon relevant 

artikel skulle utelämnas granskades referenslistor till de inkluderade artiklarna. Detta 

gav inga nya träffar vilket kan tyda på att databassökningarna var väl utförda.  

Det finns en del likheter och skillnader mellan artiklarna som kan ha påverkat 

litteraturstudiens interna och externa validitet. Eftersom litteraturstudiens syfte var att 

undersöka effekten av preoperativa värmebevarande metoder inkluderades artiklar som 

var RCT (randomized controlled trials) eller CCT (controlled clinical trials) då studier 

med denna design har ett högt bevisvärde samt är lämpliga när effekten av en 

intervention skall utvärderas enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016). De 

inkluderade artiklarna visar inte på någon skillnad beträffande kontroll- och 

interventionsgrupperna gällande kön, BMI och ASA-klassificiering då ett randomiserat 

urval har gjorts i 18 av 19 artiklar. En artikel har dock ett icke-randomiserat urval, men 

har utfört relevanta statistiska tester för att konstatera att inga skillnader fanns mellan 

interventions- och kontrollgruppen. Genom slumpmässig fördelning av deltagarna till 

interventions- och kontrollgrupp undviks selektionsbias som annars skulle påverkat den 

interna validiteten negativt. Ett slumpmässigt urvalsförfarande gör det även möjligt till 

att generalisera resultatet, vilket ger en hög extern validitet. Genom statistiska tester, 

främst students t-test och ANOVA, påvisades att inga skillnader förelåg mellan 

interventions- och kontrollgrupp. Alla inkluderade studier har även gjort en 

powerberäkning för att beräkna hur många deltagare som krävs för att resultatet ska 

påvisa en effekt. Genom att en signifikansprövning gjorts med hjälp av olika statistiska 

tester, ökar den statistiska validiteten, det vill säga att interventionen och utfallet är 

relaterade. Många studier använder sig av olika sorters termometrar på en och samma 

patient under det perioperativa förloppet, men samtliga metoder är tillförlitliga enligt 

riktlinjer (NICE, 2016).  
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De inkluderade artiklarna lästes igenom och kvalitetsgranskades utifrån Caldwell et al. 

(2010) granskningsmall. En granskningsmall berör olika kvalitetsaspekter som kan 

påverka studiernas tillförlitlighet. Genom att kvalitetsgranska kan brister som en studie 

har synliggöras, fast det är upp till granskaren att avgöra hur mycket det kan påverka 

tillförlitligheten i reultatet (SBU, 2017). Artikelgranskningen genomfördes av båda 

författarna var för sig och därefter sammanfördes tolkningarna, vilket ger granskningen 

hög reliabilitet (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). För att 

analysförfarandet sedan skulle ske systematiskt genomfördes en dataextraktion av 

artiklarnas resultatdel som besvarade litteraturstudiens syfte och på så sätt ökade 

studiens validitet. Dessutom eftersträvades det att noggrant beskriva analysförfarandet 

för att öka tillförlitligheten.  

Att några av artiklarna har en studiepopulation med enbart kvinnor eller enbart män kan 

ha påverkat den interna validiteten. Bucci-Adriani och Moriber (2013) har enbart 

kvinnor i sin studie då det var gynekologiska ingrepp. I Jo et al. (2015) studie ingick 

män över 65 år, där även det kirurgiska ingreppet stod i relation till könet i denna studie. 

Äldre personer drabbas i större utsträckning av hypotermi på grund av att anestesin 

försämrar de termoreglerande mekanismerna (Hegarty et al. 2009; Weirich, 2018). 

Studiepopulationerna kan därför leda till ett divergerande resultat jämfört med övriga 

studiepopulationer som ingår i litteraturstudiens resultat. Det kan dock vara av betydelse 

att även undersöka effekten på dessa patientgrupper, men negativt då det kan leda till ett 

missledande resultat. Konsekvensen kan även bli att den studerade värmningsmetoden 

som användes till de äldre patienterna kan få sämre resultat än vad den möjligtvis fått 

om studiepopulationen inte från början löper större risk att utveckla hypotermi. För att 

resultatet skall kunna generaliseras måste studiepopulationen vara representativt för 

populationen, enligt Wengström och Forsberg (2015). Resultatet för dessa två studier 

anses därför ej vara möjligt att generalisera på den stora populationen, vilket leder till en 

bristande extern validitet (ibid). Likaså kan resultatet från de artiklar som studerar 

gravida kvinnor som genomgår kejsarsnitt (Chung et al. 2012; de Bernardis 2014; 

Munday et al. 2018; Groff Paris et al. 2014) innebära lägre generaliserbarhet. Dock är 

det en viktig patientgrupp att belysa när det gäller förebyggande av perioperativ 

hypotermi då det saknas specifika riktlinjer för denna målgrupp.  

Ett av litteraturstudiens inklusionskriterie var att samtliga artiklar skulle vara godkända 

av en etisk kommitté. Enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) anses studier som 

är godkända av en etisk kommité vara en indikator för reabilitet och validitet då det 
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försäkrar att studien uppfyller professionell, etisk och vetenskaplig standard (ibid). 

Trots att samtliga inkluderade artiklar har fått ett etiskt godkännande från en etisk 

kommitté samt muntligt/skriftligt samtycke av studiedeltagarna, så kan en del etiska 

brister ses i några studier. Författarna reflekterade över att det i en av artiklarna (de 

Bernadis et al. 2015) framkom att patienterna i kontrollgruppen inte erhöll någon 

intraoperativ värmning och hypotermi uppstod hos dessa. Detta kan anses vara icke 

etiskt försvarbart, trots det beslutade författarna att inkludera artikeln då det motsvarade 

sjukhusets sedvanliga intraoperativa vård. Kontrollgruppen i Horn et al. (2012) och 

Torossian et al. (2016) studier erhöll bomullsfilt intraoperativt, men om hypotermi 

skulle uppstå beslutades det att patienterna skulle erhålla intraoperativ aktiv värmning. I 

De Wittes et al. (2010) studie sövs studiepopulationen som har en medeltemperatur på 

35,9 °C +/- 0,5 °C trots att riktlinjer (NICE, 2016) påtalar att patienten ej skall sövas om 

kroppstemperaturen understiger 36 °C, undantaget akutoperation. Med tanke på de 

komplikationer som hypotermi kan leda till för patienten, så anses det inte vara etiskt 

försvarbart. Författarna har trots det valt att inkludera artikeln med anledning av att 

studien erhållit ett etiskt godkännande. 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att identifiera olika preoperativa 

aktiva värmebevarande metoder och vilken effekt dessa har på att minska risken för 

perioperativ hypotermi hos den vuxna patienten som opereras. Under genomgång av 

samtliga studiers resultat framkom både likheter och skillnader. I 12 av de 19 

inkluderade studierna framkommer det att preoperativ aktiv värmning oavsett metod 

hade en signifikant positiv effekt på att förebygga uppkomsten av perioperativ 

hypotermi.  

 

Riktlinjerna (Hooper et al. 2010; NICE, 2016) förespråkar framförallt aktiv värmning 

med forcerad varmluft, vilket även framkommer vara en effektiv metod utifrån 

litteraturstudiens resultat. Även preoperativ aktiv värmning med elektrisk kolfiberfilt 

visade sig ha samma effekt på att förebygga hypotermi intraoperativt (De Witte, 2010) 

som forcerad varmluft. Dock innehåller litteraturstudien enbart en studie som undersökt 

kolfiberfiltens effekt. Men litteraturstudiens resultat styrks av Nieh och Sus (2016) som 

jämfört forcerad varmluft med bland annat kolfiberfilt, där kolfiberfilten hade samma 

effekt som forcerad varmluft (ibid). Preoperativ värmning med självvärmande filt hade i 
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Dostalova et al. (2017) och Torossian et al. (2016) studier bra effekt på att bibehålla 

normotermi hos patienten intraoperativt. Resultatet styrks av Rosenskilde, Vamosi, 

Lauridsen och Hasfeldts (2016) studie som även de undersökt den självvärmande filtens 

effekt på att förebygga uppkomsten av hypotermi (ibid). Även värmemadrass hade bra 

effekt på att bibehålla normotermi hos patienterna (Groff Paris et al. 2014). Detta visar 

även Steelman, Schaapveld, Perkhounkova, Reeve och Herring (2017) i sin studie 

(ibid). Varm intravenös vätska är också en effektiv preoperativ aktiv värmningsmetod 

(Chung et al. 2012; Groff Paris et al. 2014) vilket bekräftas av Scott och Bucklands 

(2006) studie. 

 

Bucci-Adriani och Moribers (2013) studie hade ett avvikande resultat från övriga 

studier med samma intervention. Trots nästintill en timmes preoperativ värmning 

uppstod hypotermi i interventionsgruppen. Här genomgick patienterna olika större 

gynekologiska ingrepp, antingen laparoskopiska eller öppna ingrepp till skillnad från 

studiepopulationerna i de övriga studierna som genomgick kortare elektiva kirurgiska 

ingrepp (ibid). Patienter som genomgår bukkirurgi löper större risk för att utveckla 

hypotermi (NICE, 2016; Sajid, Chakir, Khatri & Baig, 2009). Bucci-Adriani och 

Moriber (2013) fann ingen signifikant skillnad på kroppstemperatur mellan de som 

genomgick laparoskopisk eller öppen kirurgi. Resultatet stärks av tidigare forskning 

som visar att incidensen av hypotermi inte är större i någon av dessa jämfört med den 

andra (Stewart, Stitz, Tuch & Lumley, 1999; Winslow et al. 2012). Spolvätskor används 

vid denna typ av ingrepp. Kall spolvätska kan ha betydelse för uppkomsten av 

hypotermi hos patienten (Paulikas, 2008). Det framgår dock inte om spolvätskan var 

kall eller varm i denna studie. Enligt NICE (2016) riktlinjer skall spolvätskor värmas 

och ha en temperatur mellan 38-40 °C för att minimera risken för hypotermi (ibid).  

Vid öppen bukkirurgi är det också det stora operationssåret som leder till avdunstning 

och därmed stor värmeförlust hos patienten (Paulikas, 2008; Sajid et al. 2009). 

 

Hooper et al. (2010) och NICE (2016) påtalar att aktiv uppvärmning skall upprätthållas 

under den intraoperativa fasen där anestesin förväntas överstiga 30 minuter (ibid). Det 

är värt att notera att resultatet för de studier där kontrollgruppen ej erhöll intraoperativ 

aktiv värmning och hypotermi uppstod möjligtvis varit annorlunda om även de erhållit 

intraoperativ aktiv värmning som interventionsgrupperna. I de Bernardis et al. (2012) 

och Groff Paris et al. (2014) framgår det inte om kontrollgruppen erhöll det eller ej när 
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hypotermi noterades postoperativt. Resultatet hade möjligen varit annorlunda om de 

erhållit aktiv intraoperativ värmning som interventionsgruppen. Enligt 

rekommendationerna från NICE (2016) skall patienten värmas aktivt även postoperativt. 

I Cho et al. (2016) studie erhöll kontrollgruppen intraoperativ värmning, men efter två 

timmars operation uppstod hypotermi med en kroppstemperatur på 35,0 °C hos 

deltagarna. Detta resultat och vad som framkom i de Bernardis et al. (2012) och Groff 

Paris et al. (2014) studier, visar på betydelsen av både pre- och intraoperativ aktiv 

värmning som NICE (2016) förordar. I dagsläget finns ingen rutin för preoperativ aktiv 

värmning, utan enbart intraoperativ. Dessa var och en för sig visar sig minska 

uppkomsten av hypotermi, men tycks ej vara tillräcklig för att helt förhindra uppkomst 

av hypotermi. Bäst effekt fås genom att ge både pre- och intraoperativ aktiv värmning. 

Enligt Kurtz (2007) är även mild hypotermi förenat med risk för postoperativ 

sårinfektion, försämrad koagulationsförmåga, kardiell skada och förlängd vårdtid vilket 

ytterligare talar för att patienten bör hållas normoterm genom hela det perioperativa 

förloppet.  

 

Tiden för intervention skiljer sig åt mellan studierna. Enligt NICEs (2016) riktlinjer 

skall patienten värmas preoperativt under minst 30 minuter (ibid). Det uppstod ingen 

intraoperativ hypotermi hos studiepopulationen i de studier som hade en 

interventionstid på minst 30 minuter. Horn et al. (2012) fann att enbart 10 minuters 

preoperativ aktiv värmning var tillräcklig för att förebygga hypotermi. Likvärdigt 

resultat återfanns i Chung et al. (2012) och Horn et al. (2016) studier som även de hade 

en kort preoperativ värmningstid, men på 15 minuter. Dock var 20 minuter preoperativ 

aktiv värmning inte tillräcklig för att förhindra hypotermi postoperativt hos 

interventionsgruppen i Jo et al. (2015) studie. Det kan bero på den höga åldern hos 

studiepopulationen då de termoreglerande mekanismerna fungerar sämre hos äldre 

människor (Hegarty et al. 2009). Således kräver äldre människor möjligen en längre tid 

för preoperativ värmning för att minimera risken för hypotermi.  

 

I samtliga inkluderade studier har kroppstemperaturen mätts innan induktion, men sedan 

är tidsintervallet varierande mellan samtliga studier. Då den största 

temperatursänkningen sker under operationens första timme efter induktion, den så 

kallade redistributionsfasen (Sessler, 2000), är det av stor vikt att ta täta 

temperaturkontroller för att kunna sätta in åtgärder i tid, annars finns en risk att 

32 



 

anestesisjuksköterskan inte noterar att patienten är hypoterm. I tre studier (Akhtar, 

2016; de Bernardis et al. 2015; Wasfie & Barber, 2015) syns redistributionsfasen tydligt 

en timme efter induktion. Enligt NICEs (2016) riktlinjer skall kroppstemperaturen 

mätas var 30:e minut tills det att operationen är avslutad. De förordar även att en 

mätning skall göras redan på vårdavdelningen en timme innan planerad operation (ibid). 

För att minska risken för uppkomst av hypotermi är det viktigt att även vårdpersonal på 

vårdavdelningen har kunskap om hypotermi och dess negativa konsekvenser, så att det 

preventiva arbetet kan börja redan där. 

 

I De Witte et al. (2010) studie är samtliga patienter hypoterma vid induktion trots att 

riktlinjer (NICE, 2016) påtalar att patienten inte ska ha en kroppstemperatur under 36 

°C vid induktion. NICE (2016) rekommenderar att aktiv värmning skall initieras redan 

på vårdavdelningen då det är viktigt att patienten anländer normoterm till 

operationsavdelningen. Orsaken till att patienten kan vara hypoterm redan vid ankomst 

är helkroppstvätt inför operation, tunn klädsel och premedicinering som har en 

vasodilaterande effekt (Burns et al. 2009). Ytterligare en förebyggande åtgärd utöver 

aktiv värmning på vårdavdelningen är att informera patienten om betydelsen av att hålla 

värmen inför operation, som att ha en morgonrock över den tunna patientskjortan samt 

bära tofflor. Att patienten även promenerar från vårdavdelningen till operation kan ha 

en bra effekt på att generera kroppsvärme (NICE, 2016). Patienten har rätt att förvänta 

sig en vård av hög standard och anestesisjuksköterskan har både ett etiskt och ett 

moraliskt ansvar att försäkra att patienten får det. Det är anestesisjuksköterskans ansvar 

att förebygga och reducera uppkomsten av hypotermi för att skydda patientens intresse 

(Bernthal, 1999). Det finns fyra grundläggande ansvarsområden för sjuksköterskan 

enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, vilka är att förebygga sjukdom, återställa och 

främja hälsa samt att lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). Det är  

viktigt att även resten av operationsteamet känner till betydelsen av att förhindra 

uppkomsten av hypotermi hos patienten så att alla arbetar mot samma mål. 

Hypotermi kan leda till flertalet fysiologiska komplikationer som kan orsaka ett lidande 

för patienten (Hegarty et al. 2009; Paulikas, 2008, Weirich, 2008). Även ett 

psykologiskt lidande kan uppstå när patienten inte känner sig ha kontroll över det som 

sker i samband med en operation. Deras inre kan vara i fullkomligt kaos (Lindwall & 

von Post, 2008). Många patienter upplever också känslan av att frysa och vara kall efter 

operationen som väldigt obehaglig. Denna känsla kan leda till oro och att operationen 
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blir en negativ upplevelse för patienten. I Leeth et al. (2010) studie hade värmedräkten 

en självreglerande funktion som patienten själv kunde styra över. Detta gav patienten 

kontroll över situationen, ökade känslan av delaktighet och kunde därmed leda till 

minskad oro och ett minskat lidande (ibid). Genom att få patienten att känna sig delaktig 

kan lidande lindras (Eriksson, 2015). De fysiologiska komplikationerna som exempelvis 

postoperativ sårinfektion är en vårdskada som orsakar ett lidande för patienten samt 

leder till en förlängd vårdtid och därmed en ökad kostnad för samhället (Paulikas, 2008; 

Weirich, 2008). Kostnaden för att förebygga perioperativ hypotermi är mycket mindre 

än kostnaden att behandla dess negativa konsekvenser (Scott & Buckland, 2006). 

Anestesisjuksköterskan skall ha i åtanke att det kan uppstå vårdskador till följd av de 

olika värmebevarande metoderna. Lagen om medicintekniska produkter (SFS1993:584) 

bör därför följas då risk finns att produkterna kan orsaka skada såsom brännskada om 

anvisningarna inte följs korrekt. För att förebygga att patienten drabbas av en vårdskada 

skall all hälso- och sjukvårdspersonal eftersträva att en hög patientsäkerhet upprätthålls 

och vidta de åtgärder som behövs (PSL, SFS 2010:659). 

9 Slutsats 

Litteraturstudiens resultat visar på att samtliga identifierade preoperativa aktiva 

värmebevarande metoder har en positiv effekt på patientens perioperativa 

kroppstemperatur. I dagsläget sker aktiv värmning rutinmässigt enbart intraoperativt. 

Att utesluta preoperativ aktiv värmning ökar risken för uppkomst av hypotermi under 

det perioperativa förloppet. För bästa effekt bör patienten värmas aktivt genom hela 

perioperativa förloppet. 

Hypotermi är en vanligt förekommande och allvarlig komplikation som kan förebyggas 

genom enkla medel såsom patientinformation, täta temperaturmätningar, att erbjuda 

patienten aktiv värmning under det perioperativa förloppet samt en ökad medvetenhet 

av problemet hos vårdpersonal. Det preventiva arbetet kan påbörjas redan på 

vårdavdelningen för att motverka att patienten anländer hypoterm till 

operationsavdelningen. Förslagsvis kan patienten få en självvärmande filt som håller 

värmen under tio timmar och kan användas genom hela det perioperativa förloppet. Att 

använda de mest effektiva preoperativa aktiva värmebevarande metoderna i 

patientarbetet kan minska risken för perioperativ hypotermi, vårdkvalitén ökas och 

generera ett minskat patientlidande. Genom att även införa hypotermi som en del i 

WHO:s checklista och genom att nationella riktlinjer utformas skulle 
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omvårdnadsarbetet för anestesisjuksköterskan kunna underlättas och risken för 

uppkomst av hypotermi minska. Författarna har som avsikt att utifrån litteraturstudiens 

resultat genomföra förbättringsarbete gällande det preventiva arbetet kring hypotermi på 

sin arbetsplats. 

Fortsatt forskning bör förslagsvis inriktas kring de patientgrupper som bär på flera 

riskfaktorer för att utveckla hypotermi och hur detta bäst kan förebyggas.  
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på pannan, perioperativt. 

Syftet var att undersöka 
vilken effekt 
preoperativ värmning 
hade på patientens 
postoperativa 
temperatur. 
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9. Munday, J., 
Osborn, S., Yates, 
P., Sturgess, D., 
Jones, L., & 
Gosden, E. 
 
Australien 
 
2018 

”Preoperative 
warming versus no 
preoperative 
warming for 
maintenance of 
normothermia in 
women receiving 
intrathecal 
morphine for 
caesarean delivery: 
A Single-Blinded, 
Randomized 
Controlled Trial”. 
 
Anesthesia and 
analgesia journal 

Metod: RCT 
Urval: 50 kvinnor som 
erhöll regional anestesi. 
Interventionsgruppen 
(n=25) fick aktiv 
preoperativ värmning 
med varmluftstäcke 
(forced-air) under 20 
minuter. 
Kontrollgruppen (n=25) 
erhöll passiv värmning. 
Bortfall: n=0 
Mätmetod: Digital 
örontermometer och via 
urinblåsan med en 
urinkateter med sensor, 
perioperativt 

Syftet var att jämföra 
20 minuters aktiv 
preoperativ värmning 
med varmluftstäcke 
och intraoperativ varm 
intravenös vätska med 
passiv preoperativ 
värmning och varm 
intravenös vätska 
intraoperativt till 
kvinnor som fick 
regional anestesi inför 
kejsarsnitt och se om 
detta påverkade den 
perioperativa 
värmeförlusten 

Aktiv preoperativ 
värmning med 
varmluftstäcke under 20 
minuter hade ingen 
signifikant skillnad på den 
intraoperativa 
kroppstemperaturen 
mellan interventions- och 
kontrollgruppen 
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Y., Kim, Y. B., 
Lee, S., & Kwak, 
H. J. 
 
Sydkorea 
 
2015 

“Effect of 
Preoperative 
Forced-Air 
Warming on 
Hypothermia in 
Elderly Patients 
Undergoing 
Transurethral 
Resection of the 
Prostate”. 
 

Metod: RCT 
Urval: 49 män under 
regional anestesi. 
Interventionsgruppen 
(n=25) erhöll 
preoperativ aktiv 
värmning med 
varmluftstäcke (forced-
air) under 20 minuter 
och kontrollgruppen 
(n=24) erhöll 

Syftet var att undersöka 
om aktiv värmning 
preoperativt med 
varmluftsfilt hade 
någon effekt på 
perioperativ hypotermi 
och shivering under 
regional anestesi 

Studien visar att en kort 
preoperativ aktiv 
värmning med 
varmluftstäcke delvis 
minskade förekomsten av 
intraoperativ hypotermi, 
likaså förekomsten av 
shivering.  
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Urology Journal preoperativ passiv 
värmning med 
varmluftsfilt. 
Bortfall: n=0 
Mätmetod: Digital 
örontermometer pre- och 
intraoperativt  
 

11. Leeth, D., Mamaril, 
M., Oman, K. S., & 
Krumbach, B. 
 
USA 
 
2010 

“Normothermia 
and Patient 
Comfort: A 
Comparative Study 
in an Outpatient 
Surgery Setting”. 
 
Journal of 
PeriAnesthesia 
Nursing 

Metod: RCT 
Urval: 105 vuxna erhöll 
generell anestesi. 
Kontrollgruppen (n=56) 
fick preoperativ passiv 
värmning med varm 
bomullsfilt och 
interventionsgruppen 
(n=49) fick preoperativ 
aktiv värmning med 
varmluftsdräkt (Bair 
Paws£) 
Bortfall: n=0 
Mätmetod: Digital oral 
termometer under 
perioperativa förloppet 

Syftet med studien var 
att jämföra aktiv 
värmning med 
varmluftsdräkt med 
varm bomullsfilt 
preoperativt och om 
någon skillnad förelåg 
på kroppstemperaturen 
och patientkomforten 
postoperativt 

Resultatet visade ingen 
signifikant skillnad på 
kroppstemperatur pre- 
eller postoperativt mellan 
grupperna. 
Interventionsgruppen 
upplevde en högre 
komfort 
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USA 
 
2013 

“Preoperative 
forced-air warming 
combined with 
intraoperative 
warming alone in 
the prevention of 
hypothermia 
during gynecologic 
surgery”. 
 
AANA journal 

Metod: CCT 
Urval: 60 vuxna under 
generell anestesi. 
Interventionsgruppen 
(n=30) fick preoperativ 
värmning under 51 
minuter med en 
varmluftsdräkt (Bair 
Paws gown£). 
Kontrollgruppen (n=30) 
erhöll preoperativ passiv 
värmning. Båda 
grupperna fick 
intraoperativ aktiv 
värmning. 
Bortfall: n=0 
Mätmetod: Digital oral 
termometer pre- och 
postoperativt. Mätning 
via esofagus 
intraoperativt 

Syftet var att undersöka 
preoperativ värmning 
med varmluftsdräkt 
(BairPaws£) och aktiv 
värmning intraoperativt 
är effektivare än enbart 
intraoperativ aktiv 
värmning i 
förebyggandet mot 
hypotermi 

Resultatet visade ingen 
skillnad i 
kroppstemperatur i 
interventionsgruppen 
jämfört med 
kontrollgruppen 
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13. Hee Chung, S,. 
Lee, B-S,. Jeong 
Yang, H,. Seok 
Kweon, K,. Kim, 
H-H,. Song, J. & 
Wook Shin, D. 
 
Korea 
 
2012 
 

“Effect of 
preoperative 
warming during 
cesarean section 
under spinal 
anesthesia”. 
 
Korean Journal of 
Anesthesiology 

Metod: CCT 
Urval: 45 gravida 
kvinnor under regional 
anestesi fördelade i tre 
grupper. Grupp A 
(n=15) fick preoperativ 
aktiv värmning med 
varmluftstäcke 
(BairHugger). Grupp C, 
kontrollgrupp (n=15) 
erhöll passiv värmning 
med varmluftstäcke samt 
rumstempererad 
intravenös vätska. Grupp 
F (n=15) fick varm 
vätska (40 °C) 
preoperativt. Samtliga 
interventioner startade 
15 minuter innan 
spinalbedövning gavs. 
Bortfall: n=0 
Mätmetod: Digital 
örontermometer och 
mätning via hudytan på 
överarmen och låret pre- 
och intraoperativt 

Syftet med studien var 
att undersöka om 
preoperativ värmning 
med antingen varmluft 
eller varm intravenös 
vätska i 15 minuter 
före regional anestesi 
förhindrar hypotermi 
och shivering under 
kejsarsnitt 

Resultatet visade att 
preoperativ värmning med 
varmluft samt preoperativ 
värmning med varm 
intravenös vätska 
minskade signifikant 
risken för perioperativ 
hypotermi och shivering 
till skillnad mot ingen 
preoperativ värmning. 
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Vieira., J., & Silva 
Telles Mathias, L. 

Brasilien 

2015 

“Perioperative 
warming with a 
thermal gown 
prevents maternal 
temperature loss 
during elective 
cesarean section. A 
randomized 
clinical trial”.  
 
Sociedade 
Brasileira de 
Anestesiologica 

Metod: RCT 
Urval: 40 kvinnor under 
regional anestesi. Grupp 
I (n=20) erhöll aktiv 
värmning preoperativt 
med en varmluftsdräkt 
(Bair Paws gown£) 30 
minuter före 
spinalanestesi. Grupp II 
(n=20) erhöll 
preoperativ passiv 
värmning med en 
bomullsfilt. 
Bortfall: n=0 
Mätmetod: Digital 
örontermometer pre- och 
intraoperativt 
 
 
 
 
 

Syftet med studien var 
att se om 30 minuters 
aktiv preoperativ 
värmning förhindrade 
en temperatursänkning 
i samband med 
regional anestesi och 
incidensen av shivering 
och patientens termala 
komfort. 

Preoperativ aktiv 
värmning gav en 
signifikant högre 
kroppstemperatur 
intraoperativt jämfört med 
kontrollgruppen som blev 
hypoterm 
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15. Benson, E. E., 
McMillan, D. E., & 
Ong, B. 
 
Canada 
 
2012 

“The Effects of 
Active Warming 
on Patient 
Temperature and 
Pain After Total 
Knee 
Arthroplasty”.  
 
American Journal 
of Nursing 

Metod: RCT 
Urval: 30 vuxna under 
regional anestesi. 
Kontrollgruppen (n=15) 
erhöll en varm 
bomullsfilt och 
interventionsgruppen 
(n=15) erhöll aktiv 
värmning med 
varmluftsdräkt (Bair 
Paws gown£). 
Bortfall: n=0 
Mätmetod: Digital oral 
termometer pre- och 
postoperativt. Ingen 
mätning förekom 
intraoperativt 
 

Syftet var att undersöka 
om preoperativ 
värmning med 
patientkontrollerad 
varmluftsdräkt hade 
någon positiv effekt på 
patientens 
perioperativa 
kroppstemperatur och 
på postoperativ smärta 

Patienterna i 
interventionsgruppen hade 
en signifikant högre 
postoperativ 
kroppstemperatur, krävde 
mindre doser morfin post-
operativt och hade högre 
patientkomfort jämfört 
med kontrollgruppen 
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16. Dostalova, V., 
Schreiberova, J., 
Bartos, M., Cesak, 
T., Habalova, J., 
Dostalova jr, V., & 
Dostal, P. 
 
Tjeckien 
 
2017 

“Thermal 
Management in 
Patients 
Undergoing 
Elective Spinal 
Surgery in Prone 
Position – a 
Prospective 
Randomized 
Trial”. 
 
ýHVNi�D Slovenská 
neurologie a 
neurochirurgie 

Metod: RCT 
Urval: 100 vuxna under 
generell anestesi. 
Kontrollgruppen (n=46) 
fick passiv preoperativ 
värmning med 
bomullsfilt samt varm 
intravenös vätska. 
Interventionsgruppen 
(n=46) erhöll en aktivt 
självvärmande filt 
(Barrier Easy Warm£) 
30-90 minuter 
preoperativt. 
Bortfall: n=8  
Mätmetod: Pre- och 
postoperativt via axillen. 
Intraoperativt via 
esofagus  
 
 

Syftet var att undersöka 
om effekten av en ny 
modell av aktiv 
självvärmande filt 
reducerar förekomsten 
av perioperativ 
hypotermi under 
ryggoperationer bättre 
än passiv värmning. 

Kroppstemperaturen var 
signifikant lägre i 
kontrollgruppen efter 
avslutad operation jämfört 
med interventionsgruppen 
där kroppstemperaturen 
var högre intra- och 
postoperativt och färre 
episoder med shivering 
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17. Groff Paris, L., 
Seitz, M., McElroy, 
K.G., & Regan, M. 
USA 
2014 

“A Randomized 
Controlled Trial to 
Improve Outcomes 
Utilizing Various 
Warming 
Techniques during 
Cesarean Birth”. 
 
Journal of 
obstetric, 
gynekologic and 
neonatal nursing 

Metod: RCT 
Urval: 226 kvinnor 
under regional anestesi 
randomiserades till tre 
grupper. Grupp 1 (n=76) 
erhöll preoperativ passiv 
värmning. Grupp II 
(n=73) erhöll varm 
vätska (41 °C) 
preoperativt under 107 
minuter och grupp III 
(n=77) erhöll 
preoperativt under 108 
minuter värmemadrass 
(PerfecTemp warming 
Pad£) 40,3 °C 
Bortfall: n=0 
Mätmetod: Via 
urinblåsan med en 
urinkateter med sensor, 
perioperativt. Digital 
oral mätning användes 
även för jämförelse 

Syftet var att undersöka 
effekten av olika 
värmemetoder under 
kejsarsnitt på 
kärntemperatur, 
hypotermi och andra 
effekter på den gravida 
kvinnan och det 
nyfödda barnet  

Båda 
interventionsgrupperna 
som fick preoperativ aktiv 
värmning hade en 
signifikant högre intra- 
och postoperativ 
kroppstemperatur jämfört 
med kontrollgruppen. 
Grupp II hade högre 
kroppstemperatur 
intraoperativt och grupp 
III hade högre 
postoperativ 
kroppstemperatur. 
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18. Horn, E-P., Bein, 
B., Böhm, R., 
Steinfath, M., 
Sahili, N., & 
Höcker, J. 
 
Tyskland 
 
2012 

“The effect of 
short time periods 
of pre-operative 
warming in the 
prevention of peri-
operative 
hypothermia” 
 
Anaesthesia 
journal 

Metod: RCT 
Urval: 200 vuxna under 
generell anestesi som 
randomiserades till 4 
grupper. Grupp I (n=55) 
erhöll preoperativ passiv 
värmning. Grupp II 
(n=52) fick aktiv 
preoperativt värmetäcke 
(forced-air) under 10 
minuter. Grupp III 
(n=43) fick aktiv 
värmning preoperativt 
med värmetäcke under 
20 minuter. Grupp IV 
(n=50) fick aktiv 
värmning med 
värmetäcke under 30 
minuter.  
Bortfall: n=0 
Mätmetod: Mätning via 
trumhinnan med en 
sensor perioperativt 

Syftet med studien var 
att undersöka om 
kortare period med 
aktiv preoperativ 
värmning jämfört med 
passiv preoperativ 
värmning är tillräcklig 
för att minska 
incidensen av 
postoperativ hypotermi 
postoperativ shivering 

Interventionsgrupperna 
hade signifikant högre 
kroppstemperatur 
perioperativt jämfört med 
kontrollgruppen. Till och 
med 10 minuter av aktiv 
preoperativ värmning var 
tillräcklig för att 
förebygga hypotermi. Att 
ge aktiv preoperativ 
värmning under längre tid, 
20 eller 30 minuter gjorde 
ingen större skillnad och 
reducerade inte 
postoperativ hypotermi.  
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19. Wasfie, T. J., 
Barber, K. R. 
 
USA 
 
2015 

”Value of 
Extended 
Warming in 
Patients 
Undergoing 
Elective Surgery”. 
 
International 
Journal of Surgery 

Metod: RCT 
Urval: 94 vuxna. 
Interventionsgruppen 
(n=46) erhöll 
preoperativ aktiv 
värmning med en 
varmluftsdräkt (3M 
warming gown£) och 
kontrollgruppen (n=48) 
fick passiv preoperativ 
värmning med varma 
bomullsfiltar. 
Bortfall: n=0 
Mätmetod: Mätning via 
esofagus intraoperativt. 
Framgår ej hur 
temperaturen mättes pre- 
och postoperativt 

Syftet var att jämföra 
förekomsten av 
intraoperativ hypotermi 
mellan perioperativ 
aktiv värmning och 
passiv värmning. Syftet 
var även att undersöka 
förhållandet mellan 
normotermi och 
välbehag hos patienten 
samt kostnaden för 
aktiv värmning jämfört 
med passiv värmning 

Resultatet visade att 
hypotermi förekom i 
mindre utsträckning i 
interventionsgruppen än i 
kontrollgruppen, men 
ingen signifikant skillnad 
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