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Abstrakt 

 

Bakgrund: Hypotermi är ett vanligt förekommande problem inom 

operationssjukvården som kan leda till allvarliga följder för patienten och ökade 

kostnader för samhället. Förebyggande åtgärder i det preoperativa skedet har visat 

sig viktiga för att minska risken att hypotermi utvecklas. 
 
Syfte: Syftet var att undersöka patienters kärn- och perifera temperatur under de 

preoperativa förberedelserna vid dagkirurgi. Hypotesen var att patienters kärn- och 

perifera temperatur sjönk under de preoperativa förberedelserna. 
 
Metod: Totalt 50 patienter på en dagkirurgisk avdelning på ett mellanstort sjukhus i 

Sverige gav sitt muntliga samtycke att medverka i studien. Kroppstemperaturen 

mättes vid två tillfällen; när de precis bytt om till patientskjorta samt när de 

placerats på operationsbordet. Kärntemperaturen mättes med en axillartermometer, 

och den perifera temperaturen mättes på fyra punkter med en infraröd termometer. 

Datan var normalfördelad och statistisk signifikans beräknades med parat t-test. 
 
Resultat: Resultatet visar att det inte sker någon signifikant förändring av 

patienternas kärntemperatur men att den perifera temperaturen förändras. 

Riktningen är dock inte entydig då resultatet visar att mätpunkterna på överkroppen 

sjunker medan mätpunkterna på underkroppen stiger.  

 
Slutsats: Kärntemperaturen kan vara oförändrad genom de preoperativa 

förberedelserna, men det innebär inte att temperaturen ligger inom 

rekommendationerna för preoperativ kärntemperatur. Mer forskning krävs för att 

studera patientens kroppstemperatur genom hela den perioperativa processen, dvs. 

pre- intra, och postoperativt.  

 

Nyckelord 

Dagkirurgi, Hypotermi, Kvantitativ, Operationssjuksköterska, Personcentrerad 

omvårdnad, Preoperativ. 

  



 

Abstract 

 

Background: Hypothermia is a common problem within the surgical context and 

can lead to serious consequences for the patient and increased costs for society. 

Efforts to prevent hypothermia in the preoperative phase have proven important to 

minimize the risk of developing hypothermia. 
 
Aim: The aim was to examine core- and peripheral temperature of surgical 

outpatients, during the preoperative phase. The hypothesis was that the temperature 

would decrease during the preoperative preparation. 
 
Method: 50 patients, at a medium-sized hospital in Sweden, participated. The 

temperature was measured twice; when the patient had changed into surgical attire, 

and when placed on the operating table. The core temperature was measured using 

an axillary thermometer, and the peripheral temperature was measured at four 

locations using an infrared thermometer. The data was normally distributed and 

paired t-test was used for statistical analysis. 
 
Result: The results show that there was no significant change in core temperature, 

whereas a change occurred in the peripheral temperature. The direction of change 

was incoherent, where the points of measurements on the upper body decreased in 

temperature, while the points of measurement on the lower extremities increased. 

 
Conclusion: The core temperature can remain unchanged during the preoperative 

period. This does not imply that the temperature is within preoperative temperature 

recommendations. More research, studying the temperature throughout the 

perioperative process, is necessary to attain knowledge regarding the development 

of the temperature of the patient undergoing surgery. 
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1 Inledning 

För de flesta patienter är en operation en stor händelse. Operationspersonalen 

övertar för en stund det ansvar och den kontroll som patienten i vanliga fall själv 

har. Patienten sätter då sin tillit till dessa personer och räknar med att de ska axla 

detta ansvar. Vid anestesi fråntas patienten möjligheten att själv reglera sin 

kroppstemperatur och en operation innebär för patienten därför alltid en risk att 

drabbas av hypotermi, en för låg kroppstemperatur. Följderna av hypotermi är 

många och av varierande svårighetsgrad (Sessler, 2016). Gemensamt är att de för 

patienten leder till försämrad återhämtning som i de flesta fall hade kunnat 

undvikas. För patienten finns stora fördelar med att behålla normaltemperatur 

genom hela den perioperativa processen (WHO, 2009). Detta är något vi i vår 

utbildning till operationssjuksköterskor lärt oss vikten av. Hypotermiförebyggande 

åtgärder har nu för oss blivit självklara omvårdnadsåtgärder i den perioperativa 

vården. Med anledning av detta väcktes vårt intresse när vi under vår praktik 

noterade att patienter ofta uppfattades som frusna redan när de lade sig på 

operationsbordet. Vår erfarenhet är att det finns en allmän uppfattning bland 

operationspersonal att den starka ventilationen på en operationsavdelning kan leda 

till att patienten uppfattar temperaturen som kyligare än den egentligen är. 

Patienterna vi träffade hade anlänt till den preoperativa avdelningen (dagkirurgen) i 

sina egna kläder. Där hade de bytt om till operationsskjorta, innan de så småningom, 

fördes in i operationssalen. Efter att ha träffat patienter som huttrat och verbalt 

påpekat att de känt sig frusna ställde vi oss frågan om det kunde vara så att 

patienters kroppstemperatur faktiskt sjunker innan de anländer till operationssalen. 

2 Bakgrund 

Att opereras kan för patienten vara förknippat med många olika känslor. Förväntan 

inför en efterlängtad operation som görs i hopp om bättre hälsa kan blandas med 

känslor av oro och ångest (Svensson, Nilsson & Svantesson, 2016). För de flesta 

patienter är operationssalen en främmande miljö de inte vet så mycket om (Brekken 

& Eide, 2013). I många europeiska länder utgörs majoriteten av alla operationer 

som dagkirurgiska ingrepp. Dagkirurgi innebär att patienten kommer in till 

sjukhuset, opereras och går hem samma dag (Svensson et al., 2016). Med bland 

annat god planering kan många kirurgiska ingrepp genomföras i dagkirurgisk regi, 

och allt fler gör det.  
 
På en operationsavdelning arbetar specialistutbildade sjuksköterskor sida vid sida 

med undersköterskor, operatörer (läkare med olika specialistinriktningar) och 

anestesiologer (Kang, Massey & Gillispie, 2015). De två vanligaste 

specialistsjuksköterskorna på en operationsavdelning är anestesisjuksköterskan och 

operationssjuksköterskan, som båda har ett eget ansvar i och med sin 

specialistinriktning (Lindwall, von Post & Bergbom, 2003). 
 



 

2(33) 

 

2.1 Operationssjuksköterskans roll 
 

Operationssjuksköterskans kompetensområde innefattar hela den perioperativa 

processen, dvs. före, under och efter ett kirurgiskt ingrepp (Bäckström, 2013). Dessa 

benämns inom sjukvården som preoperativt, intraoperativt och postoperativt. 

Operationssjuksköterskans ansvar i den preoperativa processen innefattar både 

förberedelser av operationssal och patient. Blomberg, Bisholt, Nilsson & Lindwall 

(2015) visar att operationssjuksköterskan anser dessa förberedelser som 

grundläggande för att kunna erbjuda patienten en säker och personcentrerad vård. 

Att samtala med patienten innan operationen och att läsa journalen var för 

operationssjuksköterskan ett sätt att skaffa sig nödvändig kunskap om patienten och 

dennes specifika önskemål. Informationen användes bland annat för att planera hur 

patienten bäst kunde positioneras på operationsbordet och för att avgöra om 

patienten var extra sårbar i något avseende, som att exempelvis ha skör hud. Mötet 

gav även operationssjuksköterskan möjlighet att visa sin vilja att göra patienten gott, 

vilket ansågs inge trygghet hos patienten samtidigt som det ökade 

operationssjuksköterskornas arbetsglädje (Blomberg et al., 2015). Baserat på sin 

erfarenhet, kompetens och befogenheter ska operationssjuksköterskan sträva efter 

att ge en ansvarsfull, säker och personcentrerad omvårdnad (Bäckström, 2013). I 

rollen ingår att skydda patientens kropp från skador och infektioner samt bevara 

patientens värdighet under hela processen. I den postoperativa fasen har 

operationssjuksköterskan ansvar för utvärderingen av de behandlingar och åtgärder 

som genomförts pre- och intraoperativt (Gustafsson, Kelvered & Sandersen, 2013). 
 
För att kunna arbeta preventivt mot hypotermi är det viktigt att 

operationssjuksköterskan har kunskap om hur det uppstår, vilka komplikationer det 

ger samt hur tillståndet kan förebyggas (de Brito Poveda, Clark & Galvão, 2012). 

Operationssjuksköterskan har som mål att se till att erbjuda patienten en säker miljö, 

bland annat genom sitt samarbete med operatören (Kelvered, Öhlén & Gustafsson, 

2012). Förutom detta är även hygienen, aseptiken och bevarandet av patientens 

normaltemperatur bland de aspekterna som operationssjuksköterskan tar upp som 

viktiga faktorer för omvårdnaden. Operationssjuksköterskan kan genom god 

planering och effektiva arbetsmetoder minska tiden det tar att tvätta stora 

hudområden på patienten och därmed förebygga hypotermi. Olika värmebevarande 

insatser väljs beroende på situation, allt för att bibehålla patientsäkerheten. Även 

Blomberg et al. (2015) belyser hur operationssjuksköterskan ser det som sitt ansvar 

att skydda patientens kropp och förhindra nedkylning. Operationssjuksköterskan 

förebygger hypotermi genom att förse patienten med värmande täcken och genom 

att värma upp de vätskor som används under operationen. Vid ingrepp som innebär 

att stora partier av kroppen öppnas upp, exempelvis vid bukkirurgi kan 

värmeförlusten minskas genom att operationssjuksköterskan tillfälligt täcker över 

öppna områden med fuktiga handdukar (Blomberg et al., 2015). 
 
I operationssjuksköterskans kompetensbeskrivning ingår att med evidensbaserad 

omvårdnad förebygga vårdrelaterade skador och komplikationer som kan drabba 

patienten (Riksföreningen för operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening 

[RFOP & SSF], 2011). Operationssjuksköterskan ska säkerställa att patienten får 

god omvårdnad under vägen genom det perioperativa vårdförloppet, där 
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omvårdnaden av patienten ständigt utvärderas. Trots att riskerna med hypotermi är 

kända och tillståndet ofta går att förebygga drabbar det mellan 25 - 90 % av alla 

dagkirurgiska patienter (Torossian et al., 2015). Operationssjuksköterskan har i sitt 

arbete goda möjligheter att utforma en omvårdnad som förebygger hypotermi och 

varje insats som görs för att minska risken är därför betydelsefull för patienten. 

Genom att använda sig av sin kompetens och vaksamma blick kan 

operationssjuksköterskan uppmärksamma situationer som hotar patientsäkerheten 

(Kelvered et al., 2012). Säkerhetskontroller, såsom WHO:s checklista för säker 

kirurgi, är därför viktigt ur ett förebyggande perspektiv (Landstingens Ömsesidiga 

Försäkringsbolag, 2009). Operationsteamet går igenom checklistan inför och efter 

varje enskild operation för att förbättra vården (WHO, 2009). Genom att kontrollera 

patientens kroppstemperatur kan patientsäkerheten upprätthållas, vilket minskar 

risken för hypotermi med efterföljande vårdskador (Bashaw, 2016). 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2017) uppskattar att 110 000 patienter 

drabbas av vårdrelaterade skador till en kostnad av 9 miljarder kronor per år. 

Beräkningar visar att mer än hälften av dessa hade kunnat undvikas (SKL, 2016). 

Utöver ökade kostnader för samhället leder dessutom dessa skador till lidande för 

patienten. I operationssjuksköterskans ansvar ingår enligt patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659) att skydda patienten från vårdskada. Då hypotermi är ett tillstånd 

som kan leda till negativa följder för patienten perioperativt, inklusive sådant som 

räknas som vårdrelaterade skador, är det viktigt att undvika att det uppstår. Detta 

föreslår även SKL (2016) i sin sammanfattning av förbättringsarbeten inom 

operationssjukvården. Förekomsten av hypotermi ökar risken för allvarliga 

komplikationer och vårdskador i den perioperativa processen (Torossian et al., 

2015). Hur stor del av vårdskadorna som beror enbart på hypotermi är däremot svårt 

att avgöra, då många faktorer kan spela in då en vårdskada uppstår. 

 

2.2 Den normala temperaturregleringen 
 

Vid mätning av patientens kroppstemperatur nämns två olika begrepp: 

kärntemperatur och perifer temperatur, ibland även beskrivet som yttemperatur eller 

hudtemperatur (Tansey & Johnson, 2015). Med kärntemperatur menas den 

temperatur som upprätthålls i de vitala organen, dvs. hjärna samt organen i thorax 

och buk (Mahoney & Odom, 1999). Den perifera kroppstemperaturen syftar till den 

ytliga temperaturen i extremiteterna.  
 
Människokroppen strävar efter att bibehålla en kärntemperatur inom ett snävt 

intervall kring 37 °C, oberoende av yttre faktorer (Mahoney & Odom, 1999). Vad 

som anses vara den naturliga kärntemperaturen skiljer något från individ till individ 

(Sessler, 2016), och under livets gång sker förändringar i individens kärntemperatur 

(Tansey & Johnson, 2015). Faktorer som påverkar är dygnsrytmen, 

menstruationscykeln och det allmänna åldrandet. En människa har i genomsnitt 1 °C 

högre kärntemperatur på kvällen jämfört med morgonen och hos kvinnor påverkar 

menstruationscykeln kroppens temperatur med 0,5 °C (Horosz & Malec-Milewska, 

2013). 
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Hypotalamus har en viktig funktion för värmeregleringen och fungerar som 

kroppens termostat (Tansey & Johnson, 2015). Informationen som 

temperaturcentrum bearbetar kommer från de centrala och perifera värmereceptorer 

som finns i kroppen. Alla cellulära funktioner i kroppen är temperaturberoende och 

redan en förändring på +/– 0,2 °C har en viss påverkan på vitala organ och dess 

funktioner (Lindahl, Selldén & Islander, 2005). Denna känslighet för ändringar i 

kärntemperaturen medför att kompensationsmekanismer snabbt kan sättas in för att 

upprätthålla normaltemperatur. Viktiga kompensationsmekanismer för att reglera 

kroppstemperaturen är svettning, vasodilation, huttrande och vasokonstriktion 

(Sessler, 2016). För att bibehålla normaltemperatur behöver kroppens 

energiomsättning, som resulterar i värme, vara större än kroppens förlust av värme 

(Sessler, 2000). 
                     
Sjunker normaltemperaturen registreras detta i hypotalamus som därefter skickar ut 

signaler, vilket aktiverar värmemekanismer i kroppen (Horosz & Malec-Milewska, 

2013). Beteendet hos individen anpassas till omgivningen genom att extra kläder tas 

på eller att denne förflyttar sig till en varmare miljö. Värmeproduktionen kan ökas 

genom muskelkontraktioner vilket leder till det karaktäristiska huttrandet. Genom 

perifer vasokonstriktion leds det varma blodet bort från kroppens yttre delar för att 

förhindra ytterligare värmeförlust (Tansey & Johnson, 2015). Små muskelfibrer i 

huden aktiveras vilket leder till piloerektion, den så kallade “gåshuden”. På detta 

sätt hålls det tunna uppvärmda luftlagret närmast huden kvar längre. 
 
Genom att vara observant på kroppens olika signaler på nedkylning hos patienten 

kan operationssjuksköterskan upptäcka om patienten börjar frysa och förebygga att 

hypotermi uppstår genom att sätta in fler värmebevarande insatser (Burger & 

Fitzpatrick, 2009). Operationssjuksköterskan bör sträva efter att hjälpa patienten att 

hålla sig behagligt varm genom hela den perioperativa vårdprocessen då detta, 

utöver att förebygga hypotermi, även visat sig öka patientens upplevelse av 

välbehag och minskar känslan av ångest (Fossum, Hays & Henson, 2001). 

Patientens välmående är en del i att erbjuda denne en god och säker vård i enlighet 

med existerande rekommendationer (RFOP, 2016) 
 
När en patient sövs under en operation avbryts den normala temperaturregleringen 

och kroppens naturliga kompensationsmekanismer försvagas (Sessler, 2016). 

Hämningen av denna termoregulatoriska respons innebär att de 

kompensationsmekanismer som i vanliga fall hade satts igång vid en 

temperatursänkning på 0,2 °C, uppstår först när kärntemperaturen sjunkit 2 - 4 °C 

under den normala (Scott, 2012). Kunskap kring kroppens normala 

temperaturreglering samt vad som sker under de olika faserna perioperativt är en 

grundläggande del i att bibehålla patientsäkerheten för patienten (Burger & 

Fitzpatrick, 2009; WHO, 2009). 
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2.3 Perioperativ hypotermi 
 

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE, 2008) i Storbritannien 

definierar normaltemperatur som en kärntemperatur mellan 36 - 37,5 °C. NICE 

rekommenderar en preoperativ måltemperatur på 36,5 - 37,5 °C. Hypotermi, en 

kärntemperatur under normaltemperatur, kan definieras på olika sätt. Internationellt 

definieras hypotermi som en temperatur under 36 °C (NICE, 2008). I Sverige finns 

enbart en definition kring accidentell hypotermi, som definieras som en temperatur 

under 35 °C (Socialstyrelsen, 2008). Någon rekommendation kring perifer 

temperatur finns inte, varken nationellt eller internationellt. I den här studien baseras 

begreppet hypotermi på den internationella definitionen, dvs. en kärntemperatur 

under 36 °C. 
 
Patientens väg genom det perioperativa förloppet visar att det inte är förvånande att 

värmeförlust uppstår (Brekken & Eide, 2013). Patienten klär av sig sina kläder och 

tar på sig en tunn operationsskjorta och får sedan lägga sig i en renbäddad, men icke 

uppvärmd säng. Sedan körs patienten till operationssalen, inte sällan i tunna lakan, 

där ventilationen och låg luftfuktighet orsakar värmeförlust. Patienten skall då 

flyttas över till det kalla operationsbordet och tvättas därefter med kall sprit som 

sedan skall lufttorka. Anestesi, kalla gaser och kalla vätskor späder på 

värmeförlusten. Även kalla instrument och avdunstning från operationssåret med 

blodförlust bidrar till patientens värmeförlust (Brekken & Eide, 2013). 
 
Kroppen kan sjunka i temperatur på olika sätt; konvektion, konduktion och strålning 

står för ca 75 % av värmeförlusten (NICE, 2008). Den största värmeförlusten sker 

genom konvektion via huden. Förlust av värme genom konvektion kan till exempel 

vara via ventilationsluften som passerar kroppen, eller via kroppstvätt (Sessler, 

2000). Med förlust av värme via konduktion menas att kroppen förlorar värme 

genom kontakt med annat föremål, såsom säng, täcke etc. Med förlust av värme via 

strålning menas att värmen går från kroppen till ett kallare material, utan att de 

vidrör varandra, för att jämna ut skillnaderna. Exempel på material som värmen kan 

överföras till genom strålning är operationssalens väggar. Genom att ha kunskap om 

dessa faktorer samt iordningställa åtgärder för att förhindra nedkylning kan 

patientens temperatur bibehållas under den perioperativa processen (de Brito 

Poveda et al., 2012). 

 

2.4 Konsekvenser av hypotermi 
 

För att säkerställa patientens välmående och minska risken för vårdskador är det 

viktigt att ha kunskap om de konsekvenser hypotermi kan leda till, detta för att 

kunna förebygga att de uppstår. Perioperativ hypotermi räknas som den vanligaste 

intraoperativa komplikationen för patienter som genomgår någon form av kirurgi 

(NICE, 2008) och kan i värsta fall leda till mortalitet (Billeter, Hohmann, Druen, 

Cannon & Polk, 2014). Under den första timmen av operationen är minskningen i 

kärntemperatur som störst (Matsukawa et al., 1995). Redistribution av kroppsvärme 

sker när kärntemperaturen och den perifera temperaturen inte är desamma (Sessler, 
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2000; Tansey & Johnson, 2015). Om kärntemperaturen har en högre temperatur än 

yttemperaturen kommer blodet som cirkulerar mellan kärnan och de perifera delarna 

kylas ned när det når de perifera kroppsdelarna (extremiteterna). Detta leder till 

nedkylning av kärnan som i sin tur kan leda till hypotermi, något som kan få 

förödande konsekvenser för patienten (Matsukawa et al., 1995). Observation av 

patientens perifera temperatur blir därmed en viktig faktor i den perioperativa 

omvårdnaden. 
 
Hypotermi delas in i olika grader; mild hypotermi innebär en kärntemperatur mellan 

35 - 35,9 °C, måttlig hypotermi 34 - 34,9 °C och svår hypotermi ≤ 33,9 °C (NICE, 

2008). Redan en mild grad av hypotermi är skadligt, men många av konsekvenserna 

patienten drabbas av märks först i det postoperativa förloppet (Sessler, 2016). Av 

denna anledning är det viktigt att insatser i det preoperativa skedet görs för att 

förhindra att hypotermi uppstår (de Brito Poveda et al., 2012; Sessler, 2016). 

Förutom att patienten upplever obehag som ett resultat av att frysa kan 

konsekvenserna av hypotermin leda till förlängd sjukhusvistelse, med ökade 

samhällskostnader som följd (Kurz, Sessler & Lenhardt 1996; Sessler, 2016). Även 

vid en mild grad av hypotermi rapporterar patienterna oftare känslor av obehag när 

de vaknar upp efter anestesin och upplevelsen av att frysa och huttra beskrivs ibland 

som värre än den postoperativa smärtan (Kurz, 2008).  
 
Den mest dokumenterade konsekvensen av hypotermi är koagulopati (Billeter et al., 

2014). Detta innebär att blodets förmåga att koagulera försämras vilket i sin tur kan 

leda till ökad blödning (Sessler, 2016). Dessa effekter uppstår redan vid en mild 

hypotermi (Horosz & Malec-Milewska, 2013), och kan i sin tur leda till ökat 

transfusionsbehov (Rajagopalan, Mascha, Na & Sessler, 2008; Sessler, 2016). En 

sammanställning av forskning visar att enbart en minskning på 1 °C i 

kroppstemperatur kan leda till blodförlust på ca 20 % (Rajagopalan et al., 2008). 

Hypotermi påverkar även de kardiovaskulära funktionerna i kroppen, vilka är de 

vanligaste orsakerna till perioperativa dödsfall. (Horosz & Malec-Milewska, 2013).  
 
Vid hypotermi minskar också immunaktiveringen vilket leder till nedsatt 

vävnadsläkning för patienten (Billeter et al., 2014). Risken för efterföljande 

sårinfektioner och försämrad vävnadsläkning mer än tredubblas efter operationer 

där patienten varit hypoterm (Kurz et al., 1996; Torossian et al., 2015). Patienter 

som är hypoterma drabbas även i högre grad av trycksår (Scott & Buckland, 2006) 

eftersom hudcirkulationen i detta läge inte prioriteras av kroppen (Hansen, 2013). 

Den perifera temperaturen ute i vävnaden har även betydelse för risken att drabbas 

av en sårinfektion då en uppvärmning av kroppsvävnad ger större 

blodgenomströmning vilket är grunden för en god syremättnad i kroppsdelen 

(WHO, 2009). Detta leder till ökad effektivitet hos de leukocyter som har i uppgift 

att bekämpa bakterier i såret. Detta talar för att det inte enbart är patientens 

kärntemperatur som är av betydelse i detta sammanhang utan även den perifera 

temperaturen. Eftersom operationssjuksköterskans uppgift, bland annat, är att 

förhindra postoperativa sårinfektioner, blir de värmebevarande insatserna en viktig 

infektionsförebyggande åtgärd (Lynch, Dixon & Leary, 2010). Utöver de negativa 

fysiska och medicinska konsekvenser som hypotermi kan leda till kan det även leda 

till sämre patienttillfredsställelse (Scott & Buckland, 2006). 
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Det finns, som ovan beskrivits, en hel del forskning kring de negativa effekterna av 

hypotermi för patienten som ska opereras. Däremot har få studier undersökt 

patientens temperatur preoperativt. Mitchell & Kennedy (2001) undersökte 

temperaturen på patienter som skulle opereras när de anlände till de preoperativa 

förberedelserna och Wetz et al. (2016) mätte temperaturen på patienter i 

operationssalen, innan sövning. Bägge studier visar en icke normalfördelad 

spridning, med en mediantemperatur på 36,4 °C och 36.3 °C respektive. 

Patienternas kärntemperatur låg med andra ord under den rekommenderade 

temperaturen för hur varm en patient bör vara innan operation, dvs. 36,5 - 37,5 °C 

(NICE, 2008). Dessa två studier verkar vara de enda som finns kring mätning av 

temperatur preoperativt. Det saknas däremot studier som jämför patientens 

temperatur från ankomst till den dagkirurgiska avdelningen med 

kroppstemperaturen inne på operationssalen, för att se om patientens temperatur 

sjunker under de preoperativa förberedelserna. 
 
Hypotermi kan leda till många och allvarliga följder för patienten och därför 

behöver operationssjuksköterskan ha de riskfaktorer som finns för hypotermi i 

åtanke när patientens perioperativa omvårdnad planeras (de Brito Poveda et al., 

2012). Operationssjuksköterskan ska ha kunskap om vilka individer som är särskilt 

utsatta och kunna identifiera dessa när de kommer till den dagkirurgiska 

avdelningen för att genomgå kirurgi. 

 

2.4.1 Riskgrupper för hypotermi 

 

Patienter som är svårt sjuka innan operationen är särskilt sårbara och drabbas i 

högre utsträckning av hypotermi (Billeter et al., 2014). Tidigare studier visar att hög 

ålder är ytterligare en riskfaktor för att drabbas av perioperativ hypotermi och 

särskilt utsatta är män över 65 år (Billeter et al., 2014; Kim & Yoon, 2014; Wetz et 

al., 2016). För den äldre patienten ökar denna risk ytterligare vid operationer över 

tre timmar (Kim & Yoon, 2014). Även patientens vikt och preoperativa temperatur 

har betydelse; Desto lägre vikt eller preoperativ temperatur, desto större är risken att 

patienten drabbas av hypotermi under ingreppet. Andra riskfaktorer att 

uppmärksamma är patienter med ofrivillig viktnedgång, kroniska njursjukdomar 

eller neurologiska sjukdomar som exempelvis Alzheimers (Billeter et al., 2014). 

 

2.5 Värmebevarande insatser 
 

Kunskap kring de negativa konsekvenserna av hypotermi har lett till utvecklingen 

av olika värmebevarande åtgärder, framförallt intraoperativt och postoperativt. 

Dessa har börjat användas mer och mer även under de preoperativa förberedelserna. 

Målet är att patienten ska vara behagligt varm (NICE, 2008).  
                     
Precis som konvektion, konduktion och strålning kan leda till värmeförluster, är det 

också genom dessa metoder som värme kan tillföras patienten (Hooven, 2011). För 
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att minska värmeförlusten bör patientens hud vara täckt och inte exponeras (Sessler, 

2016). Värmebevarande insatser förhindrar nedkylning genom att isolera patientens 

kroppsvärme och minska värmeutbytet med omgivningen (Lynch et al., 2010). 

Perioperativ uppvärmning sker antingen genom passiv eller aktiv form (Bennett, 

Ramachandra, Webster & Carli, 1994). Passiv uppvärmning sker genom att isolera 

patienten med hjälp av exempelvis en filt, medan aktiv uppvärmning sker genom att 

tillföra värme, exempelvis genom ett forcerat varmluftssystem. Vid kortare 

kirurgiska ingrepp handlar det framför allt om att förebygga värmeförlust, medan 

större ingrepp kräver värmetillförsel för att behålla normaltemperatur (Eide, Moen 

& Nielsen, 1998). Passiv uppvärmning är enligt Bennet et al. (1994) ofta otillräcklig 

för att undvika hypotermi, medan aktiv uppvärmning är en bra metod för att 

upprätthålla patientens normaltemperatur. Patienter som förlorar kroppstemperatur 

har goda chanser att med hjälp av bland annat forcerad varmluft återfå 

normaltemperatur (Andrzejowski, Hoyle, Eapen & Turnbull, 2008; Kurz et al., 

1995; Wong, Kumar, Bohra, Whetter & Leaper, 2007). Detta kan dock ta flera 

timmar, något som kan bli problematiskt för den dagkirurgiska patienten som oftast 

genomgår kortare ingrepp.  
 
Lokala riktlinjer för omvårdnad på en dagkirurgisk avdelning tar upp vikten av att 

inte exponera bar hud i onödan samt vikten av en passiv isolering i form av en filt 

(Lindblom, 2014). Förutom detta ses även rumstemperaturen som ett sätt att se till 

att patienten inte blir nedkyld. Patienter ska enligt de lokala riktlinjerna erhålla 

varma infusioner, sockar, mössa och filt. Skulle patienten ändå vara nedkyld finns 

självuppvärmande filtar eller varmluftstäcken att tillgå. Patienter som har en 

kärntemperatur under 36 °C skall enligt rutin värmas med forcerad varmluft. 

Intraoperativt används även andningsbefuktare för att minska värmeförlusten. Alla 

patienter erhåller inte samtliga värmebevarande insatser, men de flesta får sockar, 

mössa, filt och varma infusioner. Till skillnad från flertalet andra länder som 

Storbritannien (NICE, 2016) och USA (Bashaw, 2007) finns i Sverige inga tydliga 

nationella riktlinjer och rekommendationer med avseende att förebygga oavsiktlig 

perioperativ hypotermi. Ovan nämnda lokala riktlinjer är baserade på riktlinjer 

utarbetade i Storbritannien, med en rekommenderad preoperativ kärntemperatur på 

36,5 - 37,5 °C. (NICE, 2008). 
 
Det är operationssjuksköterskans ansvar att skydda patienten från skada och obehag 

genom att utforma en omvårdnad anpassad efter patientens individuella behov 

(Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659; RFOP & SSF, 2011). Kyla kan inte bara 

upplevas som obehagligt för patienten som ska genomgå en operation, utan är även 

potentiellt skadligt (Kurz, 2008). Operationssjuksköterskan kan genom att nyttja de 

värmebevarande insatserna som finns tillgängliga på den dagkirurgiska avdelningen 

skydda patienterna från obehag och hypotermi (Bashaw, 2016). Patienter som får 

varma täcken upplever att de blir omhändertagna, och värmen förhindrar därmed 

inte enbart hypotermi, utan får även patienten att känna sig trygg och omhuldad 

(Fossum et al., 2001). Operationssjuksköterskan ska bedöma risken att drabbas av 

hypotermi för varje patient, och utifrån detta upprätta en omvårdnadsplan med de 

omvårdnadsåtgärder som bör vidtas (Lynch et al., 2010). 

 



 

9(33) 

 

2.6 Perioperativ omvårdnadsmodell 
 

Som vårdvetenskaplig grund används den perioperativa omvårdnadsmodell som 

utvecklades av Tollerud et al. (1985). Den perioperativa vården är ständigt i 

förändring där omvårdnadspersonal hela tiden måste anpassa sig till ny teknik, nya 

ekonomiska villkor och samhälleliga förändringar. Modellen är därmed utformad 

för att kunna fungera som en stabil grund för operationssjuksköterskan för att 

säkerställa god omvårdnad för patienterna i en perioperativ vård som är under 

ständig utveckling. Tolleruds omvårdnadsmodell lyfter fram de viktiga principerna 

som är grundläggande för att säkerställa en säker och tillfredsställande perioperativ 

omvårdnad och ger operationssjuksköterskan guidning i hur dessa principer 

tillämpas i den kliniska verksamheten. Operationssjuksköterskan ska sträva efter att 

leverera en god omvårdnad i enlighet med modellens principer på ett 

kostnadseffektivt sätt utan negativ påverkan på omvårdnadens kvalitet. 
 
Omvårdnadsmodellen delar in den perioperativa vården i tre faser: pre-, intra-, och 

postoperativ och beskriver operationssjuksköterskans roll i dessa (Tollerud et al., 

1985). Kärnan i Tolleruds omvårdnadsmodell är den personcentrerade vården där 

patienten och dennes hälsa ses ur ett helhetsperspektiv där både fysiska och 

psykiska aspekter involveras (se figur 1). Patientens kroppstemperatur är en av de 

fysiska aspekter som operationssjuksköterskan övervakar genom hela den 

perioperativa processen.  
 

 

Figur 1.  Perioperativ omvårdnadsmodell 

 
Operationssjuksköterskans profession har i modellen en oberoende, 

självbestämmande och självreglerande funktion där målet med arbetet är att hjälpa 

varje enskild patient att uppnå så god hälsa som möjligt (Tollerud et al., 1985). 

Operationssjuksköterskan ska ha kunskap om de biologiska, fysiologiska, sociala 

och beteendemässiga funktionerna som finns hos patienten och involvera dessa i 

vården så att ett helhetsperspektiv möjliggörs. Patienten är ständigt i centrum och 

omvårdnaden anpassas efter patientens behov, istället för det motsatta där patienten 

tvingas anpassa sig till den omvårdnad som erbjuds. Patientens upplevelse av den 

perioperativa omvårdnaden anses betydelsefull och ses som en viktig komponent i 

den goda omvårdnaden. 
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Den perioperativa omvårdnaden inbegriper all omvårdnad som ges under den 

perioperativa processens tre faser (Tollerud et al., 1985). Med hjälp av sin kunskap, 

erfarenhet och sociala kompetens ger operationssjuksköterskan vård med syftet att 

upprätthålla hälsa, lindra lidande och förebygga sjukdom. Detta inbegriper att 

skydda patienten mot hypotermi och dess konsekvenser. En del av 

operationssjuksköterskans ansvar är att sörja för att patientens omvårdnad i den 

perioperativa processen är tillräcklig och av god kvalitet (Tollerud et al., 1985). Till 

detta ansvarsområde ingår att preoperativt göra en fysisk och psykologisk 

bedömning av patienten och att samla in den information som krävs för att utforma 

en omvårdnadsplan efter patientens behov och önskemål. I denna fas samtalar 

operationssjuksköterskan med patienten och involverar denne i planeringen av 

omvårdnaden. Här ingår att göra patienten införstådd med vad som kommer att ske 

och att undervisa patienten på en lämplig nivå om vilka insatser denne själv kan 

göra för att främja sin hälsa. I den intraoperativa fasen upprätthålls 

patientsäkerheten genom övervakning av olika slag, bland annat genom att 

förändringar i patientens temperatur uppmärksammas. Den perioperativa 

omvårdnadsprocessen avslutas med den postoperativa fasen där 

operationssjuksköterskan ansvarar för att utvärdera den omvårdnad som givits samt 

patientens fysiologiska och psykologiska status.  
 
Operationssjuksköterskan har ansvar för både sin egna professionella 

kompetensutveckling och för att den vård som ges till patienten ständigt förbättras 

och utvecklas (Tollerud et al., 1985). Detta är en viktig grund i det 

hypotermiförebyggande arbetet på en operationsavdelning. Genom att noggrant 

planera och utföra omvårdnaden kring patienten och använda de värmebevarande 

insatser som finns tillgängliga kan operationssjuksköterskan upprätthålla 

patientsäkerheten och därmed hjälpa patienten till bästa möjliga hälsa.  
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3 Problemformulering 

 

Perioperativ hypotermi är ett stort problem för den dagkirurgiska patienten då det 

ökar risken för postoperativa komplikationer och påverkar dennes återhämtning 

negativt. Ett av operationssjuksköterskans ansvarsområden är att bibehålla 

patientens normaltemperatur under det perioperativa förloppet. 

Operationssjuksköterskan ska enligt Tolleruds omvårdnadsmodell ha som mål att 

hjälpa varje enskild patient uppnå så god hälsa som möjligt genom alla de tre 

perioperativa faserna. Förlust av perifer temperatur innan operationsstart har visat 

sig öka risken för hypotermi och bör därmed undvikas. Att ersätta förlorad 

kroppstemperatur är fullt möjligt med dagens effektiva metoder, exempelvis genom 

forcerad varmluft, men detta tar tid. Vid kortare kirurgiska ingrepp på mindre än två 

timmar hinner dessa inte ersätta redan förlorad kroppstemperatur. Dagkirurgiska 

patienter genomgår ofta kortare ingrepp och tillbringar därmed mindre tid inne på 

operationssalen där de intraoperativa värmebevarande insatserna utförs. Genom 

förebyggande åtgärder kan förluster av kroppstemperatur undvikas och patienten 

slipper riskera att drabbas av hypotermi och dess biverkningar. 
                     
Det finns gott om forskning kring hur hypotermi uppstår i den intraoperativa fasen 

och vilka biverkningar det kan leda till. Hypotermi i det preoperativa förloppet är 

däremot inte lika utforskat. De få studier som gjorts har antingen mätt temperaturen 

vid ankomst till den preoperativa avdelningen, eller precis innan sövning. Däremot 

har det inte gått att finna någon studie som jämfört dessa mätningar för att se om 

patientens temperatur sjunker preoperativt. I och med detta kan det idag inte sägas 

om de värmebevarande insatserna som tillämpas i det preoperativa skedet är 

tillräckliga. Det är därför viktigt att närmare studera preoperativa förändringar i 

patientens kroppstemperatur. 
 

4 Syfte 

 

Syftet var att undersöka patienters kärn- och perifera temperatur under de 

preoperativa förberedelserna vid dagkirurgi. Hypotesen var att patienters kärn- och 

perifera temperatur sjunker under de preoperativa förberedelserna.  
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5 Metod 

 

För att svara på syftet genomfördes en icke-experimentell kvantitativ studie. En 

kvantitativ ansats svarar på forskningsfrågan genom observationer och mätningar 

för att jämföra, finna samband eller beskriva olika fenomen (Billhult, 2017a). Då 

studien baseras på en hypotes som prövas mot empirin har studien en deduktiv 

design (Priebe & Landström, 2017). Data samlades in under en begränsad period på 

två veckor; med andra ord genomfördes en prospektiv observationsstudie, även 

kallad tvärsnittsstudie. En prospektiv studie ämnar samla in data framåt i tiden, och 

en tvärsnittsstudie innebär att studien genomförs under en begränsad tidsperiod. 

(Billhult, 2017a). För att bearbeta och problematisera resultatet, samt koppla till 

eventuella åtgärdsförslag användes Tolleruds omvårdnadsmodell (Tollerud et al., 

1985) i resultatdiskussionen. Detta för att diskutera operationssjuksköterskans 

ansvar i det hypotermiförebyggande arbetet ur ett personcentrerat perspektiv. 

 

5.1 Urval 
 

Urvalet var ett tillgänglighetsurval och bestod av patienter som genomgick 

dagkirurgi under två veckor kring månadsskiftet januari-februari, 2019. Ett 

tillgänglighetsurval innebär att de som finns tillgängliga används som urval (Polit & 

Beck, 2012). Mätningarna utfördes på en dagkirurgisk avdelning på ett mellanstort 

sjukhus i södra Sverige. Anledningen till att detta sjukhus valdes var att det 

genomfördes tillräckligt många dagkirurgiska operationer för att samla in all data 

under en begränsad tidsperiod.  
 
Kriterier för att specificera urvalet används för att på bästa sätt spegla den generella 

populationen, men måste även ta hänsyn till andra omständigheter såsom kostnad, 

praktiska omständigheter och studiens design (Polit & Beck, 2012). 

Inklusionskriterier var patienter över 18 år, som skulle genomgå kirurgi och som 

givit sitt muntliga samtycke till att delta i studien. Exklusionskriterier var kognitiv 

eller psykisk funktionsnedsättning. Patienter som genomgick enklare öronkirurgi 

och därmed fick lov att behålla tights eller byxor under patientrocken exkluderades. 

Likaså exkluderades kvinnor som genomförde indikering med mammografi inför en 

bröstcanceroperation, då dessa redan var ombytta till patientrock vid ankomst. En 

patient med tolkbehov exkluderades då patienten inte kunde tillgodogöra sig 

tillräcklig information för att kunna ge ett informerat samtycke.  
 
Bortfall skedde i åtta fall där mätningarna inte kunnat genomföras korrekt på grund 

av svårigheter att genomföra en andra mätning likvärdig med den första. Detta 

kunde ske när patientband, EKG-elektroder eller venkateter placerats över 

mätområdet. Ytterligare bortfall skedde då patienter av olika anledningar ströks från 

operationslistan eller där det inte fanns tid till den andra mätningen på grund av att 

flera patienter skulle transporteras till operationssal samtidigt.  
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Sammanlagt genomfördes en stickprovsmätning på 58 patienter, varav 50 

inkluderades i studien. Under de två veckorna studien pågick genomfördes 174 

operationer via den dagkirurgiska avdelningen, vilket innebar ett slutligt urval på    

> 28 % av den totala populationen. Största möjliga urval är alltid rekommenderat; ju 

större urval desto mer representativt är det av den population som undersöks (Polit 

& Beck, 2012). 
 

5.2 Datainsamling 
 

Som datainsamlingsmetod genomfördes en observation där temperaturen mättes på 

patienten vid ankomst till dagkirurgisk avdelning, precis efter ombyte till 

patientskjorta, samt när denne lagt sig på operationsbordet. För att se om patientens 

temperatur sjunkit från ankomst till dagkirurgen till ankomst till operationssalen 

genomfördes mätningar av både kärntemperatur samt perifer temperatur vid bägge 

tillfällen. Den perifera temperaturen mättes på fyra punkter, baserat på en översikt 

av tidigare studier där perifer kroppstemperatur uppmätts. De perifera mätpunkterna 

var underarm, bröstkorg, framsida lår samt vad. Samtliga patienter i studien anlände 

till den dagkirurgiska avdelningen under en period med kallt vinterväder. Yttre 

faktorer såsom ålder eller BMI kunde inte kontrolleras för i denna studie. 

 

5.2.1 Mätning av temperatur 

 

Kärntemperaturen i denna studie mättes enligt gällande rutin på den dagkirurgiska 

avdelningen där studien genomfördes. Därmed var endast mätningen av den perifera 

temperaturen det som frångick sedvanlig rutin. Kärntemperaturen mättes med en 

axillartermometer. Detta är en av de mätmetoder som föreslås som mätning av 

kärntemperatur i NICE:s (2016) riktlinjer. Enligt gällande rutiner mättes 

axillartemperatur på patienten vid ankomst till dagkirurgen, samt vid ankomst till 

operationssalen. Termometern som användes var av märket Terumo och inställd på 

att mäta en uträknad kärntemperatur. Mätningen tog ca 30-40 sekunder och mättes i 

samma armhåla vid bägge mätningarna. Termometern placerades rakt in i armhålan 

med en 30° vinkel, med skaftet placerat anteriort om patientens överarm. 

 
Den perifera temperaturen mättes med en infraröd termometer, Mastercool 52224-

A, på fyra olika ställen på kroppen. En infraröd termometer räknar ut hudens 

temperatur genom att mäta mängden värmestrålning som avges (Manoi & Saunders, 

2017). Termometern placerades i en rät vinkel, 3 cm från patientens hud, med ett 

mätområde på 2,5 x 2,5 cm. För att kunna jämföra första och andra mätningen 

gjordes en markering på ca 0,5 cm på respektive mätställe för att säkerställa att 

mätningarna utfördes på samma ställe. För att lättare kunna hålla samma distans 

från huden monterades en mätsticka på termometern, vilken placerades precis 

ovanför markeringen. Mätningen kändes inte på huden och innebar inget obehag för 

patienten. Markeringen på huden togs bort efter andra mätningen. Samma 

observatör utförde samma typ av mätning på samma patient, detta för att minska 

risken för bias i mätningarna. Se Bilaga 1 för lista över insamlad data. Under 
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väntetiden inför överflytt till operationssal antecknades vilka värmebevarande 

insatser som användes. 

 

5.2.2 Risk för bias 

 

Det fanns en risk att de mätningar som utfördes på den dagkirurgiska avdelningen 

påverkade personal och patienters agerande, vilket i sin tur riskerade påverka 

resultatet. Bias innebär att det uppstått ett systematiskt fel i en studie som gör att 

resultatet blir felaktigt, vilket är viktigt att undvika (Billhult, 2017b). Att 

temperaturmätningarna genomfördes på patienter innan operation kunde resultera i 

att personal på dagkirurgen i högre grad uppmärksammade patienternas 

kroppstemperatur och därmed använde värmebevarande åtgärder i större 

utsträckning. Det är även tänkbart att patienterna blev mer observanta på om de 

kände sig varma eller kalla och agerade annorlunda. Mätningarna kan sända signaler 

till patienter och personal om kroppstemperaturens betydelse. Detta skulle ha kunnat 

medföra att patienterna i större utsträckning själva försökte förebygga nedkylning 

genom att använda de filtar som fanns tillgängliga på den dagkirurgiska 

avdelningen. 

 

5.3 Dataanalys 
 

Data analyserades med hjälp av datorprogrammet SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences; Polit & Beck, 2012). Data som samlades in, dvs. temperaturen, är 

på intervallnivå. Sannolikheten för att datan var normalfördelad beräknades via 

SPSS med bland annat Kolmogorov-Smirnov, som används för att beräkna hur 

distributionen av datan följer en normal distribution (Polit & Beck, 2012). Alla 

värden bedömdes vara normalfördelade. Ett parat t-test användes sedan för att 

beräkna statistisk signifikans där skillnaden beräknades på ett 95 % 

konfidensintervall. Ett parat t-test används på normalfördelad data där jämförelser 

görs inom en och samma grupp (Polit & Beck, 2012). För att se om någon 

samvariation fanns mellan temperaturmätningarna genomfördes Pearsons 

rangkorrelationstest, vilket används för data på intervallnivå. 
 
Reliabiliteten på termometrarna beräknades genom att genomföra ett flertal dubbla 

mätningar innan insamling av data påbörjades. Första och andra mätvärdet för 

samma instrument jämfördes i ett test-retest med intraclass korrelationsstatisik med 

hjälp av SPSS. Beräkningarna gjordes med ett konfidensintervall på 95 %. 

Reliabiliteten för axillartermometern var 83 % samt 99 % för den infraröda 

termometern. Detta tyder på att instrumenten har hög reliabilitet, något som är en 

förutsättning för att få kvalitet i uppmätt data (Polit & Beck, 2012).  
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5.4 Forskningsetiska överväganden 
 

Då denna studie utfördes på patienter måste Helsingforsdeklarationen med dess 

etiska riktlinjer för forskning på människor följas (World Medical Association, 

2015). Det finns fyra etiska krav att förhålla sig till i all forskning för att skydda den 

enskilda individen; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Kjellström, 2017; Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet 

efterföljdes genom att samtliga deltagare informerades muntligt om syftet med 

studien, samt erbjöds erhålla ytterligare skriftlig information (se Bilaga 2). Även 

berörda chefer informerades och gav sitt skriftliga samtycke till att studien 

genomfördes (se Bilaga 3). Samtyckeskravet efterföljdes då samtliga deltagare gav 

sitt muntliga samtycke. Allt material som samlades in förvarades på ett sådant sätt 

att ingen obehörig fick tillgång till det och användes enbart till det 

forskningsändamål som presenterats. Dessutom kommer all konfidentiell data att 

förstöras vid studiens slut; därmed har konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

efterföljts. 
 
Inför studien genomfördes en etisk egengranskning (se Bilaga 4) för att bedöma om 

ansökan om specifik etikprövning från regionala etikprövningsnämnden krävdes. 

Bedömningen gjordes att det enligt lagen om etikprövning (SFS 2003:460) inte 

skulle krävas något godkännande av etikprövningsnämnden. Detta grundades på att 

temperaturmätning i axillen var enligt sedvanlig rutin och mätningen med infraröd 

termometer inte medförde någon fysisk påverkan på deltagaren. Bedömningen 

gjordes även att nyttan övervägde riskerna med studien. Risken att patienterna 

kände sig utlämnade då filt eller klädesplagg tillfälligt flyttades för att ta 

temperaturen var något som fanns i åtanke. För att underlätta för patienterna var det 

därför viktigt att tydlig information gavs om vad som gjordes och varför. Nyttan 

med studien är att den kan ge underlag till eventuella förbättringsförslag i den 

preoperativa vården på gällande avdelning. 
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6 Resultat 

 

Mätningar utfördes på 50 patienter på en dagkirurgisk avdelning på ett mellanstort 

sjukhus i södra Sverige. Av de 50 patienter på vilka temperaturen mättes, låg 47 i en 

säng och tre satt i fåtölj i väntan på operationen. Könsfördelningen var 35 kvinnor 

och 15 män födda mellan 1935 och 2000 (se tabell 1). Väntetiden inför operation 

varade 30 min som minst och 3h 30 min som längst (se figur 2). 

 

Tabell 1.  Åldersfördelning 

 

Ålder 

 

Antal 

 

Procent 

19-30 år 12 24 % 

31-40 år 4 8 % 

41-50 år 5 10 % 

51-60 år 10 20 % 

61-70 år 8 16 % 

> 70 år 11 22 % 

 

 

 

Figur 1.  Översikt väntetid 
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Samtliga patienter som låg i en säng fick enligt gällande rutin sockar, filt samt 

varma infusioner. Täcke med forcerad varmluft användes på två patienter under 

tiden de väntade på operationen. De patienter som satt i fåtölj fick sockar och filt. 

Samtliga patienter erhöll mössa under transport från den dagkirurgiska avdelningen 

till operationssalen. 
 
Den första mätningen som gjordes, när patienten precis bytt om till patientskjorta, 

presenteras följande som mätning 1, medan den andra mätningen, när patienten 

precis placerats på operationsbordet, presenteras som mätning 2. Standardavvikelsen 

anges som sd. Skillnaden enligt parat t-test beräknades på ett 95 % 

konfidensintervall (markeras med * i tabell).  
 
H₀ (nollhypotes) = mätning 1 ≤ mätning 2 (dvs. oförändrad/ ökad temperatur). 
H₁ (hypotes) = mätning 1 > mätning 2 (dvs. temperaturminskning). 
 

 

6.1 Perifer temperatur underarm 
 

Mätning 1 hade en median på 30,6 °C (sd = 1,3) och mätning 2 hade en median på 

29,5 °C (sd = 1,9), se tabell 2. En signifikant skillnad förelåg mellan mätningarna (p 

< 0,01) och nollhypotesen förkastas, se tabell 3. Temperaturen sjunker 0,6 - 1,6 °C. 

 

Tabell 2.  Översikt perifer temperatur underarm 

  

Median 

 

sd 

 

Minimum (°C) 

 

Maximum (°C) 

Mätning 1 30,630 1,2846 27,9  33,3 

Mätning 2 29,532 1,8851 23,9 33,6 

 

Tabell 3.  Parat t-test för perifer temperatur underarm 

  

Median 

 

sd 

Lägsta 

skillnad* 

Högsta 

skillnad* 

Signifikans 

(2-svansad) 

Underarm 1,0980 1,8665 0,5675 1,6285 0,000 
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6.2 Perifer temperatur bröstkorg 
 

Mätning 1 hade en median på 33,3 °C (sd = 1,1) och mätning 2 hade en median på 

33,0 °C (sd = 1,0), se tabell 4. En signifikant skillnad förelåg mellan mätningarna (p 

< 0,05) och nollhypotesen förkastas, se tabell 5. Temperaturen sjunker 0,04 - 0,6 °C. 

 

Tabell 4.  Översikt perifer temperatur bröstkorg 

  

Median 

 

sd 

 

Minimum (°C) 

 

Maximum (°C) 

Mätning 1 33,346 1,0506 30,4  35,6 

Mätning 2 33,046 0,9746 30,7 35,1 

 

Tabell 5.  Parat t-test för perifer temperatur bröstkorg 

  

Median 

 

sd 

Lägsta 

skillnad* 

Högsta 

skillnad* 

Signifikans 

(2-svansad) 

Bröstkorg 0,3000 0,9252 0,0371 0,5629 0,026 

 

 

6.3 Perifer temperatur framsida lår 
 

Mätning 1 hade en median på 29,2 °C (sd = 1,3) och mätning 2 hade en median på 

31,1 °C (sd = 1,4), se tabell 6. En signifikant skillnad förelåg mellan mätningarna (p 

< 0,01) men i negativ riktning varför nollhypotesen inte kan förkastas, se tabell 7. 

Temperaturen stiger 1,5 - 2,3 °C. 

 

Tabell 6.  Översikt perifer temperatur framsida lår 

  

Median 

 

sd 

 

Minimum (°C) 

 

Maximum (°C) 

Mätning 1 29,206 1,3377 26,8  32,4 

Mätning 2 31,112 1,4453 28,4 34,8 

 

Tabell 7.  Parat t-test för perifer temperatur framsida lår 

  

Median 

 

sd 

Lägsta 

skillnad* 

Högsta 

skillnad* 

Signifikans 

(2-svansad) 

Framsida lår – 1,9060 1,5639 – 2,3505 – 1,4615 0,000 
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6.4 Perifer temperatur vad 
 

Mätning 1 hade en median på 30,7 °C (sd = 1,6) och mätning 2 hade en median på 

31,4 °C (sd = 1,0), se tabell 8. En signifikant skillnad förelåg mellan mätningarna (p 

< 0,01) men i negativ riktning varför nollhypotesen inte kan förkastas, se tabell 9. 

Temperaturen stiger 0,3 - 1,1 °C. 

 

Tabell 8.  Översikt perifer temperatur vad 

  

Median 

 

sd 

 

Minimum (°C) 

 

Maximum (°C) 

Mätning 1 30,712 1,5650 27,6  33,8 

Mätning 2 31,416 0,9991 28,7 34,3 

 

 

Tabell 9.  Parat t-test för perifer temperatur vad 

  

Median 

 

sd 

Lägsta 

skillnad* 

Högsta 

skillnad* 

Signifikans 

(2-svansad) 

Vad – 0,7040 0,2001 – 1,1061 – 0,3019 0,001 

 

 

6.5 Kärntemperatur 
 

Mätning 1 hade en median på 36,6 °C (sd = 0,5) och mätning 2 hade en median på 

36,7 °C (sd = 0,4), se tabell 10. Ingen signifikant skillnad fanns mellan mätningarna 

(p > 0,1) och nollhypotesen kan därmed inte förkastas, se tabell 11. Temperaturen 

var oförändrad. 

 

Tabell 10.  Översikt perifer kärntemperatur 

  

Median 

 

sd 

 

Minimum (°C) 

 

Maximum (°C) 

Mätning 1 36,596 0,4594 35,4  37,7 

Mätning 2 36,696 0,4454 35,9 38,1 

 

Tabell 11.  Parat t-test för kärntemperatur 

  

Median 

 

sd 

Lägsta 

skillnad* 

Högsta 

skillnad* 

Signifikans 

(2-svansad) 

Kärna – 0,1000 0,4252 – 0,2208 – 0,0208 0,103 
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Antalet patienter vars temperatur låg inom rekommenderad preoperativ 

kärntemperatur var 29 vid mätning 1, samt 34 vid mätning 2. Av dessa låg 24 inom 

rekommendationen vid bägge mätningarna (se tabell 12).  
 
Antalet patienter som låg under rekommenderad preoperativ kärntemperatur, utan 

att vara hypoterma, var 16 vid mätning 1, samt 13 vid mätning 2, varav sju vid 

bägge mätningarna.  
 
Antalet patienter som var hypoterma vid mätning 1 var fyra samt en vid mätning 2. 

Den patient som var hypoterm vid mätning 2 var även hypoterm vid mätning 1.  
 
Antalet patienter som låg över rekommenderad preoperativ kärntemperatur var en 

patient vid mätning 1, samt två vid mätning 2. Ingen av dessa hade förhöjd 

temperatur vid bägge mätningarna. 
 

Tabell 12.  Preoperativ kärntemperatur. 

Kärntemperatur  

uppdelad efter nivå 

 

Mätning 1 

 

Mätning 2 

Oförändrad 

temperaturnivå 

 

> 37,5 °C 

 

1 st 

 

2 st 

 

- 

 

36,5 – 37,5 °C 

(Rekommenderad 

preoperativ kärntemperatur) 

 

 

 

29 st 

 

 

 

34 st 

 

 

 

24 st 

 

36,0 -36,4 °C 

 

16 st 

 

13 st 

 

7 st 

 

< 36 °C (Hypotermi) 

 

4 st 

 

1 st 

 

1 st 

 

 

6.6 Samvariation mellan data 
 

Samvariation enligt Pearsons rangkorrelationstest förekom mellan underarm och 

bröstkorg (p < 0,05), mellan lår och vad (p < 0,01), samt mellan lår och 

kärntemperatur (p < 0,05). 
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7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 
 

Syftet var att undersöka patienters kärn- och perifera temperatur under de 

preoperativa förberedelserna vid dagkirurgi. Då en specifik hypotes användes var en 

kvantitativ design med deduktiv ansats lämplig, där fördelen är att mätvärden kan 

samlas in för att ge specifika och precisa svar på en forskningsfråga (Polit & Beck, 

2012). Nackdelen med en tvärsnittsstudie, vilket användes i denna studie, är att data 

över en längre period inte kan erhållas och på så vis se om datan förändras med 

tiden (Billhult, 2017a). Däremot har ett relativt stort urval uppnåtts, vilket ökar 

generaliserbarheten till en större population (Polit & Beck, 2012). En alternativ 

metod hade varit en prospektiv longitudinell studie där mycket data samlas in under 

en längre period (Billhult, 2017a). 
 
Baserat på metodvalet kan inga slutsatser kring kausala samband dras (Billhult 

2017a). Detta innebär att även om kontroller för yttre faktorer hade genomförts 

tillåter inte studiens design att denna typ av slutsatser dras. Anledningen till detta är 

att slutsatserna riskerar att dras på så kallade skensamband. Ett skensamband 

innebär att ett felaktigt samband uppvisas mellan två variabler, där den ena 

variabeln ser ut att påverka den andra (Polit & Beck, 2012). Genom att undvika 

detta ökar studiens validitet. Ett annat sätt att minska risken för skensamband är att 

använda sig av en design med randomisering i urvalet, dvs. ett mer slumpmässigt 

urval. 
 
Avgränsningen av urval från enbart en avdelning kan minska generaliserbarheten till 

en större population (Polit & Beck, 2012). En alternativ urvalsmetod hade varit ett 

konsekutivt urval för att få data som samlats in över en längre tidsperiod och för att 

få större randomisering i urvalet, alternativt insamling från flera sjukhus. Detta hade 

därmed lett till högre grad av generaliserbarhet (Polit & Beck, 2012). Den valda 

metoden är dock en lämplig metod för ett examensarbete på avancerad nivå, 

eftersom den ger tillgång till urvalet samt är praktiskt genomförbart, något som bör 

tas hänsyn till i metodvalet (Polit & Beck, 2012). Studiens resultat kan ge en bild av 

hur de befintliga preoperativa rutinerna på avdelningen påverkar de dagkirurgiska 

patienternas kroppstemperaturer. Exklusionskriterierna i urvalet var från början 

något vida och fick justeras efter hand för att bättre passa syftet. Anledningen till 

detta var att observatörerna inte hade full kännedom om de lokala rutinerna, bland 

annat gällande ombyte/ icke-ombyte av vissa patientkategorier. Målet var att inte 

begränsa urvalet mer än nödvändigt, för att på så sätt få ett varierat urval. Detta ökar 

generaliserbarheten till en större population, samt trovärdigheten för resultatet (Polit 

& Beck, 2012). 
 
Det kalla yttervädret är en möjlig störningsfaktor som kan ha påverkat resultatet 

(Polit & Beck, 2012). Det kan inte uteslutas att detta haft betydelse för den perifera 

ankomsttemperaturen på framförallt vad och lår, kroppsdelar som var relativt 

oskyddade mot kyla, då de inte täcktes av vinterjacka. Detta kan ha påverkat 

validiteten i studiens resultat. Temperaturen på den dagkirurgiska avdelningen och 
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operationssal uppmättes ej, vilket får anses vara en svaghet i studien som påverkar 

resultatets generaliserbarhet till andra dagkirurgiska avdelningar. En konsekutiv 

urvalsmetod hade kanske kunnat minska den kalla väderlekens påverkan på studiens 

resultat. 
 
Den infraröda termometern visade på hög reliabilitet i reliabilitetstestet och med 

användning av markering och mätsticka var mätningarna enkla att utföra korrekt. 

Svårare var det att få pålitliga mätningar med axillartermometern, då den visade på 

stor lägeskänslighet. Mätresultatet påverkades av hur axillartermometern vinklades 

och det krävdes viss övning för att åstadkomma korrekta mätningar. Genom att 

utveckla ett korrekt handhavande av instrument samt använt statistisk uträkning för 

stabilitet ökade validiteten och tillförlitligheten i resultatet (Billhult, 2017b; Polit & 

Beck, 2012). 
 
Liknande studier har, till skillnad från denna studie, haft ett icke normalfördelat 

resultat (Mitchell & Kennedy, 2001; Wetz et al., 2016). Anledningarna till detta kan 

bero på urvalsstorleken samt urvalsfördelningen skiljde sig åt, där Mitchell & 

Kennedy (2001) och Wetz et al. (2016) hade ett större urval med jämnare 

könsfördelning. Hade resultatet varit icke-normalfördelat hade en annan dataanalys 

varit nödvändig (Polit & Beck, 2012). Utfallet på resultatet kan i viss mån påverkas 

av om datan är normalfördelad eller inte. Pålitligheten i studien stärks dock av att 

utomstående personer har granskat analysprocessen och resultatet (Lincoln & Guba, 

1985). Detta bidrar till att öka trovärdigheten i studiens resultat. 
 
Forskningsetiska aspekter att ta hänsyn till var bland annat att mätningarna som 

utfördes inne på operationssalen kan ha medfört ytterligare stress för patienterna 

som deltog i studien. Här mötte patienterna ett flertal nya människor som alla 

utförde arbetsuppgifter på och nära patientens kropp. Även om patienterna 

uppskattade att träffa observatörerna som vid det här laget var kända ansikten, 

innebar mätningarna att patienterna utöver ordinarie personal, omgavs av ytterligare 

två personer, vilket kunde uppfattas som rörigt. För att minimera denna påverkan 

delades arbetsuppgifterna efter hand upp så att samma observatör genomförde bägge 

mätningarna, medan den andra personen förde protokoll över insamlad data. Detta 

upplevdes ge en lugnare miljö runt patienten. 
 
Trots noggrann planering hände det i enstaka fall att patienter inte kunde följas upp 

inne på operationssalen. Detta bör undvikas då det kan skada patienternas förtroende 

för studien och minska deras motivation att vara med i framtida studier (Kjellström, 

2017). För att undvika detta sänktes takten på mätningarna så att störningar i 

operationsschemat inte längre innebar att patienter som fått kroppstemperaturen 

uppmätt vid ankomst inte följdes upp på operationsbordet. Prioritering låg på att 

fullfölja redan påbörjade mätningar. 
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7.2 Resultatdiskussion 
 

Huvudfyndet i denna studie visar att kärntemperaturen var oförändrad under den 

preoperativa förberedelsen. Utöver detta visar resultatet att temperaturen sjönk på 

underarm (p < 0,01) och bröstkorg (p < 0,05), samt steg på vad (p < 0,01) och 

framsida lår (p < 0,01). Antalet patienter som låg inom rekommenderad preoperativ 

kärntemperatur vid bägge mätningarna var 24 av 50. Antalet patienter som under 

bägge mätningarna låg under rekommenderad preoperativ kärntemperatur (36,5 - 

37,5 °C) men inte var hypoterma (< 36 °C), var sju av totalt 50. En patient var 

hypoterm under bägge mätningarna. Resultatet har därmed ingen entydig riktning. 
 
Att kärntemperaturen var oförändrad tyder på att de värmebevarande insatserna var 

tillräckliga för att bevara befintlig kärntemperatur under de preoperativa 

förberedelserna. Detta stämmer väl överens med den kunskap som finns kring 

värmebevarande insatser där passiva metoder visat sig kunna bevara befintlig 

kroppstemperatur på patienter som inte är nedsövda (Bennet et al., 1994). Det 

noteras dock att vid mätning 1 ligger 20 patienter under rekommenderad preoperativ 

kärntemperatur och vid mätning 2 är det 14 patienter. Anledningen till detta är oklar 

då ingen jämförelse kan göras mellan dessa mätningar för att undvika skensamband. 

Det tyder dock på att förbättringspotential finns i syfte att optimera patienten för 

operation. Enligt lokala riktlinjer ska patienter som har en kärntemperatur < 36 °C 

värmas med forcerad varmluft, även preoperativt (Lindblom, 2014). 
 
Att temperaturen på underarm och bröstkorg sjönk under den preoperativa 

förberedelsen kan relateras till att de inte i samma utsträckning var täckta med filt/ 

patientskjorta och därmed mer utsatta för nedkylning. Temperaturen på framsida lår 

steg, vilket kan bero på att de täcktes med både patientskjorta och filt, dvs. en passiv 

värmebevarande insats (Bennett et al., 1994). Samma gäller för vaden, även om 

patientskjortan inte alltid täckte vaden på patienten, låg vaden mot det tygbeklädda 

underlaget, samt var täckt med filt. Att resultatet inte visar någon entydig riktning, 

där vissa punkter steg, andra sjönk och ytterligare en punkt var oförändrad kan med 

andra ord bero på att kroppsdelarna hade olika förutsättningar att bevara sin 

temperatur under de omständigheter som rådde på avdelningen, något som 

bekräftats i en studie av Wang, Yin, Di, Liu & Liu, (2016).  
 
Den preoperativa kärntemperaturen i denna studie hade en median på 36,6 °C, detta 

kan jämföras med en annan studie med en preoperativ kärntemperatur med median 

på 36,4 °C (Mitchell & Kennedy, 2001). Däremot var medianen på 

kärntemperaturen på patienten på operationsbordet 36,7 °C i denna studie och 

endast 36,3 °C i studien av Wetz et al. (2016). Skillnader i lokala rutiner, såsom 

rumstemperatur etc., och urval kan tänkas vara en förklaring till detta. De bägge 

andra studiernas medianer ligger under rekommenderad preoperativ kärntemperatur 

vilket kan jämföras med denna studiens resultat som ligger inom 

rekommendationen. Trots detta är långt ifrån alla patienter inom 

rekommendationen, vilken torde vara målet i de preoperativa förberedelserna.  
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Denna studie visar ingen signifikant förändring av kärntemperatur under den 

preoperativa förberedelsen. Majoriteten av patienterna hade liknande temperatur på 

operationsbordet som vid ankomst till dagkirurgen. Detta innebär att hypotesen att 

patienterna sjunker i kärntemperatur under de preoperativa förberedelserna var 

felaktig. Read, Brozovich & Cushaj (2018) fann att den största perioperativa 

temperaturförlusten skedde innan operationsstart, något denna studie inte påvisat. 

Anledningen till detta kan tänkas vara att de yttre omständigheterna, såsom 

rumstemperatur och lokala rutiner, kan ha skiljt sig åt i studierna. Till skillnad från 

föreliggande studie har Read et al. (2018) gjort en retroaktiv granskning av 

patienternas kärntemperatur, vilket innebar att personalen som genomförde 

mätningarna, inte var medvetna om att mätresultaten skulle komma att ingå i 

forskning. Det kan inte uteslutas att observatörernas närvaro påverkat personalen i 

föreliggande studie. Alla patienterna i denna studie erhöll enligt dagkirurgens rutin 

samma passiva värmebevarande åtgärder. Aktiva värmebevarande åtgärder i form 

av varmluftstäcken fanns tillgängliga på avdelningen men användes endast i två fall. 

Detta talar mot att personalen skulle ha ändrat sitt arbetsmönster på grund av 

observatörernas närvaro, vilket i så fall kunnat ses i form av flitigare användning av 

varmluftstäcke.  
 
Låg preoperativ kärntemperatur är, som tidigare beskrivet, en riskfaktor för att 

utveckla hypotermi. Resultatet i denna studie visar att en stor del av patienterna 

hade en låg preoperativ kärntemperatur. Operationssjuksköterskan bör göra en 

övergripande bedömning för varje enskild patient med de olika riskfaktorerna i 

åtanke och arbeta i enlighet med Tolleruds omvårdnadsmodell för att på ett 

kostnadseffektivt sätt ge omvårdnad av god kvalitet (Tollerud et al., 1985). Att förse 

alla dagkirurgiska patienter, oavsett behov, med varmluftstäcken preoperativt kan 

framstå som önskvärt men är inte nödvändigtvis kostnadseffektivt. Genom att 

identifiera riskpatienter kan resurserna fördelas så att de som bäst behöver utökade 

värmebevarande insatser får det. Att förebygga hypotermi och de vårdskador detta 

kan leda till är därmed ett sätt för operationssjuksköterskan att inte bara minska 

patienters lidande utan även bidra till minskade kostnader för samhället (SKL, 

2018). Det är även ur ett etiskt perspektiv en viktig uppgift att skydda patienten mot 

vårdskador, när patienten fråntagits möjligheten att göra detta genom bedövning 

eller sövning under en operation (Paulikas, 2008). Även om resultatet i denna studie 

visar på oförändrad kärntemperatur, ligger ändå åtta av 50 patienter under 

rekommenderad preoperativ temperatur, något som kan ses som en riskfaktor för 

hypotermi och bör uppmärksammas. För att optimera patientens hälsa räcker det 

inte att patienten inte är hypoterm under de preoperativa förberedelserna. De 

behöver ligga inom rekommenderad preoperativ kärntemperatur (NICE, 2008). I 

enlighet med Tolleruds omvårdnadsmodell ska operationssjuksköterskan arbeta mot 

målet att lindra lidande, förebygga sjukdom och uppnå god hälsa (Tollerud et al., 

1985). Genom att bevara patientens normaltemperatur förebygger 

operationssjuksköterskan sjukdom genom att förebygga vårdskador och därmed det 

lidande det medför för patienten. Detta ger patienten bästa möjliga förutsättningar 

att uppnå så god hälsa som möjligt. 
 
Studiens resultat visar att patienter sjunker i perifer temperatur på överkroppen 

preoperativt, vilket skulle kunna undvikas med utökade värmebevarande insatser. I 
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Tolleruds omvårdnadsmodell har operationssjuksköterskan ett ansvar för att 

omvårdnaden av patienten i den kliniska verksamheten fortsätter att utvecklas och 

förbättras (Tollerud et al., 1985). Genom att med effektivare metoder isolera 

patienternas överkroppar kan onödig värmeförlust undvikas, vilket skulle kunna 

minska den intraoperativa värmedistributionen (Lynch et al., 2010). 

Operationssjuksköterskan har därmed en möjlighet att förbättra omvårdnaden för 

den dagkirurgiska patienten genom att optimera dennes chans till god hälsa. Detta 

skulle bland annat kunna genomföras genom användning av varmluftstäcken. Lau et 

al. (2018) visade att aktiv uppvärmning i form av varmluftstäcken i minst 30 

minuter innan operation minskar risken för utveckling av hypotermi intraoperativt 

samt att perifer uppvärmning har betydelse för värmedistributionen. De 

värmebevarande insatserna som ges skall anpassas till den enskilda individens 

behov och förutsättningar (Bashaw, 2016). 
 
Den goda omvårdnaden ska i enlighet med Tolleruds omvårdnadsmodell vara 

personcentrerad och se patienten ur ett helhetsperspektiv (Tollerud et al., 1985). 

Personcentrerad omvårdnad är en av de sex kärnkompetenserna för 

vårdprofessionerna och innebär att operationssjuksköterskan utgår från patientens 

individuella värderingar, behov och förväntningar, där patientens värdighet och 

integritet bevaras (Edberg et al., 2015). Resultatet i denna studie visar på 

individuella skillnader mellan dagkirurgiska patienters preoperativa 

kroppstemperatur och behovet av att anpassa omvårdnaden efter den enskilda 

individen blir därmed tydligt. Det preoperativa samtalet som enligt Tolleruds 

omvårdnadsmodell är en viktig komponent i den perioperativa vården, ger 

operationssjuksköterskan en möjlighet att skapa sig en helhetsuppfattning av 

patientens fysiska och psykiska status och därmed ökade möjligheter att 

individanpassa omvårdnaden (Tollerud et al., 1985). En operationssjuksköterska 

som arbetar enligt Tolleruds omvårdnadsmodell har ett ansvar att följa patienten 

genom samtliga tre perioperativa faser och kan därmed inte vara frånvarande i de 

preoperativa förberedelserna av patienten. Genom att föra ett preoperativt samtal 

med patienten har operationssjuksköterskan även en möjlighet att informera om 

vikten av att hålla sig varm inför operationen. Detta i enlighet med Tolleruds 

omvårdnadsmodell som förespråkar att patienten i den preoperativa fasen får 

möjlighet att involveras i planeringen av omvårdnaden och ges möjlighet att själv 

bidra med insatser som främjar hälsa (Tollerud et al., 1985). Att involvera patienten 

och göra denne delaktig i omvårdnaden är något Torossian et al. (2015) lyfter fram 

som en preoperativ förebyggande åtgärd mot hypotermi.  
 
Genom att informera patienten kan denne bli mer delaktig, och på så sätt kan 

patientens integritet och värdighet bevaras (Lindwall et al., 2003). SKL (2018) 

beslutade år 2015 att all vård i Sverige skulle tillämpa personcentrerad vård och 

definierar den som: 

“ett etiskt förhållningssätt som innebär att se den enskilda personen,  

involvera och anpassa efter individens behov, resurser och förutsättningar.  

På detta vis kan vården både bli mer jämlik och kostnadseffektiv” 
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Detta sätt att se på patientens roll i omvårdnaden är helt i enlighet med Tolleruds 

omvårdnadsmodell (Tollerud et al., 1985). Det innebär att det med andra ord är 

operationssjuksköterskans ansvar att anpassa omvårdnaden efter den enskilda 

individen utifrån dennes förutsättningar och behov, bland annat genom att bibehålla 

normaltemperatur genom värmebevarande insatser. Alla patienter har inte, som 

resultatet i denna studie påvisar, samma behov av värmebevarande insatser, och 

omvårdnaden måste därför anpassas efter behov och tillgängliga resurser. Detta är 

dessutom något som är lagstadgat i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) vars 

mål är “vård på lika villkor” med “respekt för den enskilda människans värdighet”. 

I operationssjuksköterskans dagliga arbete kan detta praktiskt innebära att särskilt 

observera de patienter som är i riskzonen för att utveckla hypotermi, och sätta in 

värmebevarande insatser i god tid så att patienterna hinner uppnå rekommenderad 

temperatur innan operationen startar. 
 
Operationssjuksköterskan ska enligt den perioperativa omvårdnadsmodellen se 

patienten ur ett helhetsperspektiv där både kropp och psyke beaktas (Tollerud et al., 

1985). Modellen beskriver det som operationssjuksköterskans uppgift att värna om 

patientens psykiska välmående och lindra dennes lidande. Benson, McMillan & Ong 

(2012) påvisade hur aktiv uppvärmning med hjälp av forcerad varmluft sänkte 

förekomsten av hypotermi och minskade patienternas upplevelse av postoperativ 

smärta. Patienterna i studien kunde själva reglera temperaturen så att den kändes 

behaglig. Att inte kunna kontrollera sin situation är något som patienter inom den 

perioperativa vården ofta upplever som obehagligt (Lindwall & von Post, 2012). 

När patienterna i studien av Benson et al. (2012) själva styrde värmeregleringen kan 

det ha bidragit till en ökad känsla av kontroll vilket skulle kunna vara en anledning 

till att 83 % av patienterna kände sig nöjda eller mycket nöjda med vården de fått. 

Känslan av värme och komfort var enligt Leeth, Mamaril, Oman & Krumbach 

(2010) viktig för hur patienten upplevde den perioperativa vården. Att frysa hade en 

negativ inverkan och var kopplat till ökad oro och obehagskänsla. Det psykologiska 

stödet till patienten är i enlighet med Tolleruds omvårdnadsmodell en viktig 

omvårdnadsåtgärd i den preoperativa vården och en naturlig följd av synen på 

patienten som en helhet där både kropp och psyke integreras (Tollerud et al., 1985). 

Det är tänkbart att det bland de patienter som i denna studie uppvisade låg 

kroppstemperatur, fanns individer som kände sig frusna och därmed utsattes för ett 

onödigt lidande. För operationssjuksköterskan finns här ett tillfälle att i enlighet med 

Tolleruds omvårdnadsmodell lindra detta lidande och därmed inte bara förbättra 

patientens fysiska förutsättningar utan även de psykiska (Tollerud et al., 1985). 

Genom att se till varje patients individuella behov kan operationssjuksköterskan ge 

en personcentrerad omvårdnad, vilket innebär att patienten ses ur ett 

helhetsperspektiv och omvårdnaden anpassas efter patientens behov.  
 
I enlighet med Tolleruds omvårdnadsmodell ska operationssjuksköterskan utvärdera 

omvårdnaden postoperativt (Tollerud et al., 1985). Resultatet i denna studie bidrar 

med kunskap som är nödvändig för att operationssjuksköterskan ska kunna 

utvärdera effekten av de värmebevarande åtgärderna som ges pre- och intraoperativt 

på den dagkirurgiska avdelningen. Genom att utvärdera detta kan 

operationssköterskan öka medvetenheten kring kroppstemperaturens betydelse och 
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inspirera till förbättringar av omvårdnaden (Paulikas, 2008). Boet et al. (2017) 

visade att avsaknad av feedback på hur de värmebevarande insatserna påverkade 

patienternas temperatur bidrog till att det hypotermiförebyggande arbetet inte 

prioriterades tillräckligt högt på operationsavdelningen. Personalen i deras studie 

uttryckte önskemål om att få mer feedback om de värmebevarande insatserna de 

utförde i sitt arbete hade tillräcklig effekt för att hålla patienterna varma. Kunskapen 

om de dagkirurgiska patienternas kroppstemperatur som framkommer i resultatet i 

denna studie är en form av feedback på hur avdelningens rutiner och personal 

påverkar patienternas möjlighet till god hälsa. Feedback som ökar personalens 

motivation att använda värmebevarande insatser gör det troligare att personal 

verkligen arbetar i enlighet med de principer för god omvårdnad som lyfts fram i 

Tolleruds omvårdnadsmodell (Tollerud et al., 1985). Detta leder i sin tur till att ge 

patienten en patientsäker vård i den perioperativa processen. 

 

8 Slutsats 

 

Denna studie bidrar med kunskap kring den dagkirurgiska patientens preoperativa 

kroppstemperatur, något som visat sig vara ett område som inte är särskilt utforskat. 

Resultatet visar att hypotesen att patienternas kärntemperatur sjunker preoperativt är 

felaktig men att många patienter ändå ligger under rekommenderad temperatur, 

vilket bör uppmärksammas. Att patientens temperatur på överkroppen sjunker 

preoperativt är något som skulle kunna undvikas med utökade värmebevarande 

insatser; genom att med effektivare metoder isolera patienternas överkroppar kan 

onödig värmeförlust undvikas.  

 

En låg preoperativ kroppstemperatur är kopplat till större risk för hypotermi, vilket i 

sin tur leder till ökad förekomst av komplikationer, exempelvis postoperativa 

infektioner. Eftersom kärntemperaturen visat sig vara oförändrad genom det 

preoperativa förloppet är det viktigt att uppmärksamma de patienter som vid 

ankomst till dagkirurgen visar på låga kroppstemperaturer, då dessa i stor 

utsträckning även är kalla när de anländer till operationsbordet. Om patienter kan 

behålla normaltemperatur genom det perioperativa förloppet är det en stor vinning 

för både den enskilda patienten och för samhället, då detta är ett steg mot att 

förhindra vårdrelaterade skador inom operationssjukvården.  
 
Evidensbaserade nationella riktlinjer kring hypotermi saknas och behöver utarbetas 

för att kunna utföra patientcentrerad och patientsäker vård på lika villkor för alla 

patienter som ska opereras. Dessa bör utformas så att operationssjuksköterskans roll 

i det hypotermiförebyggande arbetet tydliggörs. 
 
Vidare studier krävs för att studera patientens kroppstemperatur genom hela den 

perioperativa processen, dvs. pre- intra, och postoperativt. Detta för att ge kunskap 

om hur patienternas kroppstemperatur vidareutvecklas och för att klargöra vilken 

effekt de värmebevarande åtgärderna har. 
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Bilaga 1 
 

DATAINSAMLING 

 

Datum:_____________________________________________________________ 

 

Kön:______________________ Födelseår:_______________________ 

 

Sängplats på dagkirurgen: ______________________________________________ 

Operationssal:________________________________________________________ 

 

 

 

Användning av värmebevarande insatser: 

Sockar  

Mössa  

Filt  

Självuppvärmande filt  

Bair Hugger  

Varma infusioner  

Dagkirurgen 

• Ankomst kl: _____ 

 

• Kärntemperatur ______ (°C) 

 

• Perifer temperatur (°C) 

• Överarm: _____ 

• Bröstkorg: _____ 

• Lår: _____ 

• Vad: _____ 

Operationssalen 

• Ankomst kl: _____ 

 

• Kärntemperatur ______ (°C) 

 

• Perifer temperatur (°C) 

• Överarm: _____ 

• Bröstkorg: _____ 

• Lår: _____ 

• Vad: _____ 
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Bilaga 2 
 

Linnéuniversitetet                   
 Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

 

 

Studie om kroppstemperatur 

Till dig som genomgår en operation på dagkirurgen. 

Dagkirurgiska ingrepp blir allt vanligare. Forskning visar att det är viktigt att 

behålla normaltemperaturen genom hela förloppet för att ge patienten bästa möjliga 

förutsättningar. Många faktorer påverkar att temperaturen sjunker, bland annat att 

temperaturen inne i kroppen skiljer sig från temperaturen på huden. Framförallt har 

det forskats på för låga temperaturer hos personer under och efter själva 

operationen. Det finns bristfälligt med studier som fokuserat på för låga 

temperaturer hos personer innan operationen. Därför är detta angeläget att studera. 

Syftet med studien är att undersöka om personer som opereras på dagkirurgen 

sjunker i temperatur innan operation. 

Du är härmed inbjuden att delta i denna studie. Studien vänder sig till dig som är 

över 18 år som ska genomgå en operation via dagkirurgen.  

Temperaturen kommer att mätas vid två olika tillfällen, på två olika sätt.               

Den kommer mätas vid ankomst till dagkirurgen, samt när du är på plats på 

operationsbordet. Temperaturen kommer dels mätas enligt gällande rutin, med en 

termometer i armhålan, och dels med en infraröd mätare ovanför huden på fyra olika 

ställen: nedanför nyckelbenet, underarmen, vaden och framsidan av låret. För att vi 

ska mäta exakt samma plats vid båda gångerna kommer vi att rita ett litet märke, 

som vi sedan tvättar bort efter den andra mätningen. Mätningen känns inte, och gör 

alltså inte ont. 

Du får samma vård och bemötande oavsett om du väljer att delta eller inte. Ditt 

deltagande är frivilligt. Du får när som helst, utan förbehåll eller anledning, avbryta 

ditt deltagande i studien. Inga personuppgifter samlas in och allt insamlat material 

behandlas konfidentiellt. Genomförandet av studien är godkänt enligt etisk 

granskning samt av verksamhetschef på kliniken. 

Resultatet av studien kommer att användas i vår magisteruppsats i utbildningen till 

operationssjuksköterskor vid Linnéuniversitetet, Växjö. Handledare är Docent 

Maria Henricsson, via Jönköping University. 

 

Emma Westergaard-Nielsen  Matilda Ek 
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Bilaga 3 
 

Till Verksamhetschefen vid Operations och Anestesikliniken  

 

Hej, 

Vi heter Emma och Matilda och studerar till operationssjuksköterskor via 

Linnéuniversitetet i Växjö. Som studie för vår magisteruppsats har vi valt att 

studera preoperativ hypotermi på patienter som genomgår dagkirurgi. 

 

Mycket forskning kring hypotermi och värmebevarande insatser finns. 

Studier har visat att det kan ta upp till två timmar att återfå normaltemperatur 

på en patient som varit hypoterm i samband med operation. Detta kan bli ett 

problem inom dagkirurgin då operationerna vanligtvis inte är så långa. Lite 

forskning finns att tillgå gällande förekomsten av preoperativ hypotermi. 

Syftet är att undersöka om dagkirurgiska patienter sjunker i kärn- eller 

yttemperatur från ankomst till dagkirurgen till ankomst till operationsbordet. 

 

Studien kommer att genomföras med hjälp av mätningar av temperaturen vid 

ankomst till dagkirurgin samt när patienten är på plats på operationsbordet. 

Kärntemperaturen mäts enligt de gällande rutinerna på avdelningen, dvs. 

med en axilltermometer. Yttemperaturen mäts med en infraröd termometer 

på fyra ställen ovanför huden: strax nedanför nyckelbenet, underarmen, 

vaden, framsida av låret. För att mäta exakt samma punkt vid båda tillfällen 

kommer en markering att göras som sedan tvättas bort efter andra mätningen.  

 

Inga personuppgifter kommer samlas in. Medverkan i studien är frivilligt och 

deltagaren får när som helst, utan anledning, avbryta sitt deltagande. 

Patienten kommer att få såväl muntlig som skriftlig information samt få ge 

sitt muntliga samtycke till deltagande. Enligt lagen om etikprövning krävs 

inget godkännande av etikprövningsnämnden då temperaturmätning i axillen 

är normalrutin och mätning med infraröd termometer inte medför någon 

fysisk påverkan på deltagaren. Ansvarig för studien är Linnéuniversitetet och  

handledare docent Maria Henricsson. 

 

Mvh  

Emma Westergaard-Nielsen 

Matilda Ek 
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Bilaga 4 

 

Etisk egengranskning 
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter (dvs. behandla 
personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 
religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör 
hälsa eller sexualliv). 

  X 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även sådant som 
inte avviker från rutinerna men som är ett led i studien)? 

  X 

3 
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka deltagarna 
(t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att 
påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden 
människa (t.ex. blodprov )? 

  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, person med 
demenssjukdom eller psykisk funktions-nedsättning, personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i vetenskaplig 
tidskrift efter studiens genomförande. 

 X  

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till fysisk person) 
och anmälas till registeransvarig person (GDPR- ansvarig).   

  X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt anpassat till nivån 
på studien. 

X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår dess 
syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal 
besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan påverka 
beslut om medverkan klart framgår. (För studier med deltagare under 15 år 
krävs vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 
informationen till forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare när 
som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta 
påverkar forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, om 
studenter, betyg etc. 

X   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för studien är 
namngivna (student och handledare) 

X   

 


