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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Perioperativ hypotermi är en vanlig komplikation under generell och 

regional anestesi. Med hypotermi menas uppmätt kärntemperatur under 36 °C. Patienter 

som opereras för knä- och höftplastik är en utsatt grupp. De har ofta flera riskfaktorer 

som ökar risken att drabbas av perioperativ hypotermi. Eventuella komplikationer kan 

leda till ökat lidande för patienten samt ökade kostnader för samhället relaterat till 

längre sjukhusvistelser och sjukskrivning. Området är väl beforskat. Forskning visar att 

förebyggande omvårdnadsåtgärder bör göras med både passiva och aktiva metoder men 

trots detta kvarstår problemet. Syfte: Syftet var att observera vilka omvårdnadsåtgärder 

som vidtas för att förebygga hypotermi hos patienter under knä- och 

höftplastiksoperationer. Metod: En tvärsnittsstudie med kvantitativ design och 

observationer som datainsamlingsmetod. Studien analyserades deskriptivt. Resultat: 

Studien genomfördes vid två olika sjukhus. Totalt observerades 22 knä- och 18 

höftplastiksoperationer. Resultatet visade att båda sjukhusen vidtog omvårdnadsåtgärder 

men på ett varierande arbetssätt. Vid alla operationer användes passiva 

omvårdnadsåtgärder. Slutsats: Studien visar att omvårdnadsåtgärder vidtas men det 

finns fortfarande förbättringsområden vid båda sjukhusen. Riktlinjer och PM 

förekommer men författarna eftersöker nationella riktlinjer för att säkerställa att alla 

sjukhus arbetar utifrån samma grund för att förebygga perioperativ hypotermi.  

 

Nyckelord 

 

Anestesisjuksköterska, hypotermi, höftplastik, knäplastik, observationer, 

värmebevarande omvårdnadsåtgärder. 
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Abstract  

 
Background: Perioperative hypothermia is a common complication under general or 

regional anesthesia. Hypothermia is a state where the core body temperature is below 36 

degrees Celsius. Patients who have undergone knee and hip surgery are a vulnerable 

group. They often have several risk factors that increase the risk of being affected by 

perioperative hypothermia. Possible complications of this can lead to increased 

suffering for the patient and increased costs for society related to longer hospital stays 

and sick leave. Even though this area is well researched with evidence showing that 

both passive and active preventive measures have great effect, the problem remains. 

Aim: The aim of the study was to observe what caring measures are taken to prevent 

hypothermia in patients who undergo knee and hip surgery. Method: A cross-sectional 

study with quantitative design and with observation as a data collection method was 

used. The study was descriptively analyzed. Result: A total of 22 knee and 18 hip 

surgeries were observed, conducted at two different hospitals. The result shows that 

both hospitals took measures but with different methods. Passive measures were used in 

all operations. Conclusion: Even though the study shows that both hospitals took 

preventive measures, there are still some areas for improvement. Guidelines and memos 

do exist, but the authors of this study wish there would be national guidelines ensuring 

that all hospitals work according to the same procedures in order to prevent 

perioperative hypothermia. 

 

Keywords 
 

Anestheticnurse, heat-preserving measures, hipreplacement, hypothermia, 

kneereplacement, observations. 
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1 Inledning 
 

Anestesisjuksköterskan ansvarar för patientens omvårdnad genom hela det perioperativa 

förloppet. Efter författarnas första vecka på den verksamhetsförlagda utbildningen och 

en föreläsning “Omvårdnad på operation” väcktes intresse för perioperativ hypotermi 

nämligen, hur och varför hypotermi påverkar patienten negativt. Tidigare forskning har 

visat att i den perioperativa miljön är mellan 60–90% av patienterna hypoterma 

(Hegarty, Walsh, Burton, Murphy, O’Gorman & McPolin, 2009; Simpson, Thomas, 

Ismaily, Muradov, Noble & Incavo, 2018). Hypotermi har negativa konsekvenser för 

patienten och skapar onödigt fysiskt och psykiskt lidande. Kort efter anläggandet av 

generell och regional anestesi sker en vasodilatation till följd av de läkemedel som 

administreras i samband med induktionen. Vasodilatationen medför att blodet 

distribueras ut i perifera delar och kyls ner. Vid anestesi är förmågan till 

vasokonstriktion reducerad. Värme försvinner bland annat genom strålning, 

avdunstning, konvektion eller genom att kroppen kommer i kontakt med kalla ytor 

(Paulikas, 2008). På den verksamhetsförlagda utbildningen uppmärksammades att det 

inte pratades om riskerna med hypotermi. Därav tvärsnittsstudiens avsikt, att undersöka 

hur operationsteamet arbetar omvårdnadsmässigt för att förhindra att patienterna 

drabbas av perioperativ hypotermi. 

 

 

2 Bakgrund 

 
2.1 Anestesisjuksköterskans omvårdnadsansvar  

 

Enligt Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening 

(2012) ska anestesisjuksköterskan ge personcentrerad vård, arbeta utefter etiska 

aspekter, arbeta evidensbaserat och genom samarbete med hela operationsteamet, som 

består av anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, undersköterskor och läkare, 

ge god och säker vård till patienten. Anestesisjuksköterskan ska övervaka, observera, 

dokumentera samt följa upp vitala parametrar såsom patientens andning, cirkulation, 

medvetande samt temperatur. Anestesisjuksköterskan ska kunna ta snabba beslut vid 

akuta tillstånd, förebygga komplikationer, arbeta utefter hygienrutiner samt vara tydlig i 

kommunikationen med de övriga i operationsteamet (ibid). Övervakning innefattar 

användandet av teknisk övervakningsutrustning för vitalparametrar såväl som kliniska 

observationer där anestesisjuksköterskan utan hjälp av apparatur bildar sig en 

uppfattning om hur patienten mår. Detta kan göras genom att prata med patienten, 

känna på patienten om den är kall, varm, torr eller fuktig. Erfarenhet såväl som kunskap 

ökar anestesisjuksköterskans möjlighet att lita på sin bedömningsförmåga vad gäller de 

kliniska observationerna (Björlin Norén, 2013). 

 

2.1.1 Patientsäkerhet i omvårdnaden  

I patientsäkerhetslagen (2010:659) definieras patientsäkerhet som skydd mot vårdskada. 

All personal är skyldig att förhålla sig till patientsäkerhetslagen (Socialstyrelsen, 

2017a). Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt. Lagen definierar vårdskada som ett 

lidande med kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom alternativt dödsfall som följd 

vilket skulle kunna undvikits om lämpliga omvårdnadsåtgärder vidtagits. Om vårdskada 
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uppstått är sjukvårdspersonalen skyldig att informera patienten samt vidta 

omvårdnadsåtgärder som förhindrar att detta händer igen (ibid). 

 

För att öka patientsäkerheten har WHO utarbetat en checklista för att bidra till bättre 

kommunikation och samarbete inom operationsteamet (Världsalliansen för 

patientsäkerhet, 2009). Checklistan består av 19 punkter där en punkt är: att ta ställning 

till om det föreligger risk för hypotermi, således ska omvårdnadsåtgärder planeras eller 

vidtagas (Candinas, Gloor, Fridén, & Andrén-Sandberg, 2015). Ett gott samarbete 

mellan personalgrupperna i operationsteamet krävs för att upprätthålla hög 

patientsäkerhet såväl som god omvårdnad. En noggrant förd anestesijournal ökar 

patientsäkerheten och ger större möjlighet för anestesisjuksköterskan att snabbt se 

förändringar i patientens tillstånd (Valeberg, 2013a).  

 

2.1.2 Perioperativ omvårdnad 

Perioperativomvårdnad delas in i tre faser, pre- per- och postoperativfas. 

Anestesisjuksköterskan är en del av operationsteamet och de arbetar för att lindra 

patientens lidande och skapa välbefinnande genom hela förloppet. För att lindra lidandet 

utförs olika vårdhandlingar och vårdåtgärder. Stora delar av de perioperativa 

omvårdnadsåtgärderna handlar om att skydda, ansvara och sköta om patienten 

(Lindwall & von Post, 2008a). Kroppen får inte blottas eller bli nedkyld, kränkas eller 

utsättas för skador. Det är operationsteamets uppgift att förebygga hypotermi samt vidta 

omvårdnadsåtgärder om risk föreligger (Lindwall & von Post, 2000; Lindwall & von 

Post, 2008b).  

 

2.2 Kroppstemperatur  

 

Med kroppstemperatur menas kärntemperaturen i kroppens inre delar såsom brösthåla, 

bukhåla och huvud. Normal kroppstemperatur ligger mellan 36,5–37,5 °C och varierar 

över dygnet med 0,5–1,5 °C. Kroppstemperaturen påverkas av fysisk ansträngning, 

ägglossning samt kroppens dygnsrytm. Människan är beroende av jämn 

kroppstemperatur för att upprätthålla en adekvat metabolism (Smith & Roberts, 2014). 

Hos friska startar kompensationsmekanismerna redan vid förändring på + /— 0,2 °C. 

Varma personer regleras kroppstemperaturen genom att de perifera kärlen vidgar sig, 

vasodilatation, och genom att svettas. Vid kyla drar kärlen ihop sig, vasokonstriktion 

och personen börjar huttra så kallad shivering. Shivering är energikrävande och ökar 

syrgaskonsumtionen, på så vis belastas cirkulationen (Chew & Hjelmqvist, 2016; 

Renck, 2003). Det finns centrala såväl som perifera termoreceptorer som registrerar 

kroppstemperaturen. De centrala receptorerna registrerar temperaturen i blodet medan 

de perifera registrerar omgivningens temperatur. Flera av de perifera receptorerna sitter 

i huden (Renck, 2003; Sjöberg & Brändström, 2005).  

 

Hypotermi är en uppmätt kärnkroppstemperatur under 36 °C. Hypotermi kan delas in i 

fyra olika grupper beroende på orsak. Accidentell, den form av hypotermi som 

uppkommer till exempel i samband med drunkning, olyckor utomhus framförallt 

vintertid, intoxikationer eller trauma. Iatrogen hypotermi som är vanlig vid långa 

operationer, som är orsakad av läkemedel eller terapeutisk hypotermi. Symtomatisk 

hypotermi som uppstår vid sepsis, endokrina störningar exempel som hypoglykemi, 

hypotyreos eller Morbus Addison. Den fjärde gruppen är endogen hypotermi, en primär 

felregulation av annan orsak som inte är fastställd (Schilling, 2018).  
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Hypotermi delas in i olika svårighetsgrader, mild, måttlig, svår och poikiloterm. Mild 

hypotermi är kärnkroppstemperatur mellan 36–34 °C. De flesta som opereras hamnar i 

denna grupp. Därefter graden måttlig hypotermi, då kärnkroppstemperaturen ligger 

mellan 34–30 °C. Sedan svår hypotermi som avser en kärnkroppstemperatur lägre än 30 

°C. Poikiloterm hypotermi, den fjärde graden, är när kroppens värmereglerande system 

är helt utslagna och kroppen får så småningom samma temperatur som omgivningen 

(Berg & Hagen, 2013; Schilling, 2018).  

 

2.3 Perioperativ hypotermi 
 
2.3.1 Värme förloras på olika sätt 

Värmen försvinner på olika sätt så som strålning, evaporation, konvektion eller 

konduktion. Strålning är en form av värmeförlust via elektromagnetiska vågor, som 

uppkommer när omgivande temperatur är lägre än kroppstemperaturen. Evaporation 

innebär att värme förloras via avdunstning, en process när vätska övergår till gasform. 

Konvektion kan beskrivas som luftströmmar som för med sig varm luft från kroppen 

och ersätts med kall luft som kyler ner patienten. Konduktion uppstår när kroppen 

kommer i kontakt med kalla ytor. Värme förflyttar sig genom föremål så som metall på 

operationsbordet eller andra kalla ytor. Strålning och konvektion beskrivs stå för 85% 

av värmeförlusten, medan konduktion och evaporation endast står för 15% (Berg & 

Hagen, 2013; Gustafsson, Elmqvist, From-Attebring, Johansson & Rask, 2017). 

I samband med operation i generell eller regional anestesi finns det en femte faktor, 

redistribution. Det är en konsekvens av anestesiläkemedlen som administreras. Dessa 

läkemedel ger vasodilatation samt sänker kroppstemperaturen med 0,5–1,5 grader under 

de första 30 minuterna under anestesin. Detta sker när varmt blod från de inre delarna av 

kroppen når ut till de yttre och blandas. Det kylda blodet returneras till kroppens inre 

delar och kärntemperaturen sjunker. Oftast är kärntemperaturen 2–4 grader högre 

jämfört med mer perifer kroppstemperatur (ibid). 

  

2.3.2 Generell och regional anestesi 

Generell anestesi innebär narkos och patienten är sövd. Regional anestesi innebär att 

lokalbedövning läggs för att bedöva enskilda eller grupper av nerver. Exempel på 

regional anestesi är epiduralbedövning eller spinalbedövning. Regionala anestesier är att 

föredra då de ger en reducering av illamående, kräkningar samt att patienterna kan vara 

vakna. De ger en bra smärtlindring under operation men även under den postoperativa 

tiden (Bager, Konradsen & Dreyer, 2015; Valeberg, 2013b). Epiduralbedövning 

respektive spinalbedövning gör att patienterna är bedövade i nedre delen av kroppen 

vilket medför att de inte känner av kyla eller om deras kroppstemperatur sjunker. Dessa 

patienter har en ökad risk att drabbas av perioperativ hypotermi eftersom de ligger helt 

stilla under en längre tid samt att kroppens förmåga att hålla värmen är nedsatt eftersom 

värme produceras till stor del genom muskelaktivitet. Många patienter kan uppleva att 

det är jobbigt att ligga helt stilla i ett och samma läge under en längre tid. Detta göra att 

de flesta patienter erbjuds sederande läkemedel under operationen (ibid).  

 

2.3.3 Riskfaktorer för att utveckla perioperativ hypotermi 

Enligt Burger och Fitzpatrick (2009); Scholten, Leijtens, Kremers, Snoeck och Koëter 

(2018) är alla patienter som ska opereras utsatta för risk att drabbas av perioperavtiv 

hypotermi. Riskfaktorerna kan delas upp i grupper beroende på vilka faktorer som 

påverkar. I en grupp ingår ålder, kön, sjukdom och nutritionsstatus (ibid). Äldres 

förmåga till shivering är begränsad därav löper de större risk. Även patienter med lite 
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underhudsfett eller med en nedsatt blodcirkulation riskerar i större utsträckning att 

drabbas av hypotermi. För att bedöma patienternas fysiologiska status inför operation 

används klassificeringsstystemet ASA som står för American Society of 

Anesthesiologists (Valeberg, 2013c). Ju högre ASA-klass desto högre riskfaktor. 

Klassificeras i ASA-klass 2–5 utgör en ökad risk (National institute of health and care 

excellence, NICE, 2016). Ytterligare faktorer som påverkar är typ av operation, hur lång 

operationen är och hur mycket av kroppsytan som exponeras. Även hur lång tid 

patienten fastat påverkar risken för att drabbas av perioperativ hypotermi. Typ av 

anestesi påverkar risken och även vilken premedicinering patienterna fått och vilka 

anestesiläkemedel som administreras innan och under operation (Burger & Fitzpatrick, 

2009) All form av anestesiläkemedel påverkar temperaturregleringen i hypotalamus och 

även de olika regleringsmekanismerna (Berg & Hagen, 2013). Dessutom blir patienter 

som fastar mer benägna att känna sig frusna (Schilling, 2018) Användning av icke 

uppvärmda vätskor vid steriltvätt samt spolning medför också ökad risk för hypotermi. 

Ytterligare ett exempel är om patienten kräver stora mängder intravenös infusionsvätska 

som inte värmts (Paulikas, 2008).   

 

Patienter som opererar knä- och höftplastiker är särskilt utsatta för risk att drabbas av 

perioperativ hypotermi. Detta beror på att de ofta har flera faktorer som utgör en risk att 

drabbas av perioperativ hypotermi och många utav patienterna befinner sig i en eller 

flera riskgrupper. Framförallt kombinationen av anestesi, strålning och värmeförlusten 

då stora hudytor blottas samt temperaturen i operationssalen gör att risken ökar 

ytterligare (Simpson et al., 2018). Knäledsartros är vanligt hos äldre och ökar med 

stigande ålder och kvinnor drabbas oftare än män. Höftartros är en vanligt 

förekommande degenerativ sjukdom. Omkring 10% av de som är äldre än 85 år har 

höftartros och de som är yngre än 55 år bara 1%. Kvinnor och män drabbas lika ofta. 

Samhällets kostnader för artros som sjukdomsgrupp uppgår årligen till omkring 10 

miljarder kronor. Artros kan orsaka stort lidande hos den enskilde patienten relaterat till 

smärta, nedsatt allmän funktion såväl som försämrad livskvalitet (Stålman & Lindblom, 

2018; Stålman & Lindblom, 2019). Förebyggandet av hypotermi är extra viktigt 

eftersom resultat av operationen kan försämras om de drabbas av hypotermirelaterade 

komplikationer i samband med operation (Leijtens, Koëter, Kremers, & Koëter, 2013; 

Simpson et al., 2018).  

 

2.3.4 Komplikationer av perioperativ hypotermi 

Burger et al. (2009), Hegarty et al. (2009) och Simpson et al. (2018) skriver att i den 

perioperativa miljön är mellan 60–90% av patienterna hypoterma vilket medför ökad 

risk för komplikationer genom dysfunktion i vitala funktioner. Enligt Frisch, Pepper, 

Rooney och Silverton (2017) kan komplikationer även uppkomma postoperativt. Detta 

har negativa konsekvenser för patienten och skapar onödigt lidande. Enligt 

patientsäkerhetslagen (2010:659) ska patienten skyddas mot vårdskada (Socialstyrelsen, 

2017a). En vårdskada kan även leda till försämrade operationsresultat som också skapar 

ett onödigt lidande för patienten. Även ökade kostnader för samhället kan ses då det 

leder till bland annat förlängd sjukhusvistelse (Socialdepartementet, 2018). Därför är det 

viktigt att operationsteamet i det perioperativa förloppet har en djup förståelse för vilka 

riskfaktorer oavsiktlig hypotermi för med sig såväl som vilka komplikationer det kan 

leda till. Patienten utsätts för obehag när de blir hypoterma därav måste sjuksköterskan 

arbeta förebyggande mot hypotermi (Scott & Buckland, 2006).  

 

Enligt Chew och Hjelmqvist (2016) och Paulikas (2008) påverkas andningen av 

hypotermi genom en minskad produktion av koldioxid vilket kan leda till respiratorisk 
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alkalos. Även en vänsterförskjutning av oxyhemoglobinets dissociationskurva kan ses, 

vilket medför att syreavgivandet till vävnader försvåras. Hypotermi har även negativa 

effekter på hjärta och kärl. Chew och Hjelmqvist (2016) menar att en ökad risk för 

myokardischemi och angina pectoris föreligger samt att vasokonstriktionen ger ett ökat 

afterload, det tryck som behöver övervinnas för att hjärtats klaffar ska öppna sig. 

Hypotermi påverkar även trombocyternas förmåga att bindas till varandra och 

koagulationsfaktorernas aktivitet försämras. Detta leder till att blodets 

koagulationsförmåga påverkas negativt och patienten blir mer lättblödande vilket kan 

medföra ett ökat tranfusionsbehov (ibid).   

 

Lever och njurar påverkas också av hypotermi vilket medför att metabolismen sker 

långsammare. En följd av detta är en förlängd effekt av de läkemedel som administreras 

i samband med operationen exempelvis muskelrelaxantia. En försämrad 

läkemedelsmetabolism kan leda till ett fördröjt uppvaknande samt en ökad risk för 

andningsdepression postoperativt. En ökad risk för sårinfektioner har setts som en av de 

komplikation som kan uppkomma av hypotermi. Orsaken är vasokonstriktion och 

försämrad genomblödning i vävnaden som uppstår när patienterna blir nerkylda. 

Kroppens immunförsvar påverkas negativt av att genomblödningen i vävnaden 

försämras vilket ökar risken för postoperativa sårinfektioner (Chew & Hjelmqvist, 

2016). Redan vid mild hypotermi kan kölddiures uppstå. Kölddiures är en följd av att 

den centrala blodmängden ökar på grund av den perifera vasokonstriktionen. Njurarnas 

förmåga att koncentrera urinen försämras eftersom frisättningen av antidiuretiskt 

hormon och vasopressin minskar (Sjöberg & Brändström, 2005).  

 

2.3.5 Postoperativ hypotermi 

Efter operation kan patienterna få besvär i form av smärta från operationsområdet eller 

illamående. Det är inte ovanligt att de även upplever en känsla av att frysa postoperativt. 

Detta kan orsaka stort obehag och lidande för patienten. Närvaro av sjukvårdspersonal 

som lyssnar och hjälper patienterna att tillgodose deras behov postoperativt ökar 

patientens välbefinnande. Känslan av att känna sig kall efter operation kan variera 

beroende på typ av operation och hur lång operationstiden varit. Detta är oavsett om 

operationen är genomförd i generell eller i regional anestesi (Caljouw, Van Beuzekom 

& Boer, 2008; Valeberg, 2016d).  

 

2.4 Omvårdnadsåtgärder för att förhindra perioperativ hypotermi 

 

Det finns två olika former av värmebevarande omvårdnadsinsatser, passiva och aktiva. 

Den passiva formen gör att patienten inte förlorar värme. Detta förhindras genom att 

exempelvis se till att patienterna har skjorta, strumpor, mössa och täcken på sig. Desto 

större del av kroppen som täcks desto mindre risk att patienten förlorar värme. Den 

aktiva formen tillför värme exempelvis genom att uppvärmd luft blåses in i det täcket 

patienten har eller att täcken med aktivt självvärmande värmeplattor används (Gustafson 

et al., 2017). Scott et al. (2006) och Shaw, Steelman, Deberg, och Schweizer (2017) 

visar att aktiv uppvärmning är mer effektiv än passiv värme men båda formerna behövs. 

Burger et al. (2009) menar att det är betydelsefullt att informera patienterna om att det 

är viktigt att de inte fryser innan operationen utan att de ser till att hålla sig varma, så 

kallad pre-warming. Detta görs till fördel med hjälp av aktiv värme. Det räcker med 

omkring 30 minuters pre-warming för att konsekvenserna av redistribution ska minska 

radikalt. Utöver pre-warming rekommenderar Association of periOperative Registered 

Nurses, AORN (2007) att patientens kroppstemperatur mäts preoperativ så 

omvårdnadsåtgärder kan sättas in för att upprätthålla normal kroppstemperatur. Andra 
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former av aktiv värme är att ge intravenös vätska via vätskevärmare eller höja 

temperaturen på operationssalen till över 23 °C. Det finns även madrasser som avger 

värme. Ge patienterna värme skapar även en känsla av välbefinnande (Gustafson et al., 

2017; Shaw et al., 2017). 

 

 

3 Teoretisk referensram 
 

Studien utgår från begreppen lidande och välbefinnande som de definieras i Erikssons 

teori (Eriksson, 2018). Lidande och välbefinnande kan kopplas till patientens behov av 

värmebevarande omvårdnadsinsatser i samband med operationer. Den perioperativa 

vårdprocessen utgår från Erikssons teori och därav ansågs teorin applicerbar i studien. 

Den teoretiska referensramen kommer att användas för att spegla resultatet i 

resultatdiskussionen 

 

Eriksson (2018) beskriver att vårdandet är ett naturligt beteendemönster, ett samspel 

mellan vårdare och patient. Hon menar att det finns olika nivåer av vård. Grundvård 

som utgår från patientens grundläggande behov vilket innebär att hjälpa människor med 

det vardagliga, det han eller hon skulle gjort själva om de inte hindrats av ohälsa. 

Därefter specialvård, den vård som krävs när grundvården är otillräcklig för att 

patienten ska uppleva hälsa. Erikssons definition av hälsa lyder; ”Hälsa är ett integrerat 

tillstånd av sundhet, friskhet och välbefinnande, men inte nödvändigtvis frånvaro av 

sjukdom” (Eriksson, 2018 s 151). De primära uppgifterna i vårdandet är att lindra 

patientens lidande och främja välbefinnande (Eriksson, 2004). 

 

3.1 Lidande 

 

Eriksson (2018) menar att lidande är en oundviklig del av livet, en subjektiv upplevelse 

och en kamp mellan det onda och det goda. Vården möter tre olika former av lidande. 

Sjukdomslidande, det vill säga det lidande som skapas av sjukdom eller dess 

behandling. Vårdlidande, det lidande som sjukvården åstadkommer patienter på grund 

av vårdandet, eller brist på vårdande, om patienten utsätts för kränkning av sin 

värdighet, fördömelse, straff eller maktutövning. Kränkning kan ske genom att vårdaren 

inte “ser” patienten. Känslan av att vara kränkt kan leda till att människan drar sig för 

att tala om sitt lidande just när hon befinner sig i det (ibid). Vårdlidandet kan vara det 

mest framträdande lidandet, även i förhållande till sjukdoms- eller livslidande. Patienter 

beskriver hur de har fått behandling, men inte vård. Patienten är beroende av 

sjukvårdspersonalen, patienten är sårbar och utlämnad. Konsekvenserna av den skada 

vårdlidandet medför kan vara tilltro och hopp tas från patienten och han känner 

främlingskap inför sig själv och andra. Vårdlidande uppstår även om vårdaren inte 

vårdar patienten som en helhet utan som ett objekt (Kasen, Nordman, Lindholm & 

Eriksson, 2008). Vårdlidande uppstår många gånger på grund av omedvetet handlande, 

bristande kunskap eller avsaknad av reflektion hos sjukvårdspersonal (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fageberg, 2008). Den tredje formen av lidande är 

livslidande. Den form av lidande som upplevs i det vardagliga livet, hur människan 

berörs när hon drabbas av ohälsa eller sjukdom (Eriksson, 2018). 

 

I den perioperativa vården bör anestesisjuksköterskan vara medveten om att patientens 

omvärld förändras när kroppen lider (Lindwall & von Post, 2000). Om patienten 

upplever att de fryser och detta inte uppmärksammas och åtgärdas av 
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anestesisjuksköterskan orsakar detta ett vårdlidande för patienten. Vårdlidande kan leda 

till ett sjukdomslidande om komplikationer tillstöter. Sjukdomslidandet med dess 

komplikationer kan i förlängningen även leda till ett livslidande för patienten. På så vis 

utsätts patienten för tre slags lidande som är helt onödiga och kan förebyggas av 

anestesisjuksköterskan (Eriksson, 2018). Anestesisjuksköterskan kan med enkla medel, 

som värmande täcken, förhindra ett onödigt lidande för patienten. 
 

3.2 Välbefinnande 

 

Enligt Eriksson (2018) är välbefinnande ett subjektivt begrepp, en personlig upplevelse 

som är viktig att beakta. Lika viktigt att bekämpa olika former av lidande är det att 

arbeta för välbefinnandet och dess villkor. Vårdandet ska formas och utövas på ett 

sådant sätt att patientens möjlighet till välbefinnande ökar. Förhållandet mellan lidande 

och välbefinnande kan ses som motsatser till varandra vilket skapar en rörelse och en 

kamp mellan dessa båda för att uppnå hälsa. Välbefinnande förutsätter att människan 

erkänner att lidande finns och vågar vara i lidandet. I en vårdande relation blir vårdaren 

en del av lidandet och därmed ökar möjligheten för patienten att uppleva värdighet och 

välbefinnande. Målet med vårdandet är att lindra patientens lidande samt möjliggöra en 

upplevelse av välbefinnande. Detta medför att lidande och välbefinnande ses som unika 

för varje patient. Välbefinnande kan ofta skapas eller stödjas av enkla medel, så som att 

fråga, önskar du något? eller nämna patienten vid namn (Dahlberg et al., 2008).  

 

Omvårdnad innebär att kunna inge förtroende såväl som tillit. Anestesisjuksköterskan 

ska finnas för patienten, lyssna och ta det patienterna säger på allvar. Detta är viktigt så 

att patienterna ska uppnå välbefinnande, eftersom de är utelämnade i vårdarens händer. 

Alla patienter är unika, det kan vara svårt för anestesisjuksköterskan att tillgodose alla 

behov samt skapa ett välbefinnande. Genom att ställa frågor om hur de mår, se till att de 

inte fryser och att de har varma täcken på sig, skapar anestesisjuksköterskan en 

förutsättning för patienten att uppnå välbefinnande (Lindwall & von Post, 2008b). Görs 

inte dessa omvårdnadsåtgärder eller anestesisjuksköterskan inte ser patienten som en 

unik individ eller ser till patientens behov skapar detta ett lidande för patienten. Lidande 

och vårdlidande ses som ett onödigt lidande (Eriksson, 2018; Riksföreningen för 

anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

 

 

4 Problemformulering 
 

Under den perioperativa vården är mer än hälften av patienterna hypoterma det vill säga 

har en kroppstemperatur under 36 °C. När de är sövda eller bedövade försämras 

kroppens termoreglerande funktioner på flera sätt. Patienterna upplever inte 

temperatursänkningen, de fryser inte och därför klagar de inte. Hypotermi och dess 

effekter är en välkänd och vanlig komplikation i samband med operation. De som 

opereras för knä- och höftplastik är en utsatt grupp eftersom de ofta har flera faktorer 

som utgör en ökad risk för att drabbas av hypotermi, exempelvis hög ålder eller ASA-

klass 2–5.  Många omvårdnadsåtgärder finns för att förebygga utveckling av hypotermi, 

både passiva såväl som aktiva. Tidigare forskning visar att aktiv värmetillförsel är den 

effektivaste metoden för att förebygga hypotermi. Författarna vill därför undersöka om 

tidigare forskningsresultat efterföljs. Forskning visar även att oavsiktlig perioperativ 

hypotermi ökar risken för komplikationer, vårdskada samt onödigt lidande för patienten. 

Även ökade kostnader för samhället eftersom det leder till bland annat förlängd 
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sjukhusvistelse.  

 

 

5 Syfte 
 

Syftet med studien var att observera vilka omvårdnadsåtgärder som vidtas för att 

förebygga hypotermi hos patienter under knä- och höftplastikoperationer.  

 

 

6 Metod 
 

6.1 Design 

 

Studien genomfördes som en kvantitativ tvärsnittsstudie för att få fram om och i så fall 

vilka omvårdnadsåtgärder som tillämpas för att förebygga hypotermi hos de patienter 

som opereras för knä- eller höftplastik (Ejlertsson, 2012; Polit & Beck, 2012). Ett 

förutbestämt observationsschema med möjlighet till fältanteckningar valdes vilket 

resulterade i en studie med hög grad av struktur (bilaga A). Observatörsrollen var öppen 

det vill säga observatören var känd för operationsteamet och de visste att observatören 

var där för att observera men inte vad som observerades. Observatören deltog inte aktivt 

i operationsteamets arbete vilket gör att förhållningssättet blev känd observatör som inte 

deltog (Hammar Chiriac & Einarsson, 2018; Patel & Davidsson, 2011).  

 

För dataanalys användes deskriptiv, beskrivande analys (Ejlertsson, 2012). Utifrån 

studiens bakgrund såväl som genom den kunskap som fanns formulerade författarna ett 

antagande: För att minska risken för att drabbas av hypotermi förebygger och 

behandlar anestesisjuksköterskan och operationsteamet patienten genom 

omvårdnadsåtgärder. Studiens antagande prövades med hjälp av observationsschemat, 

där relevant data bara kunde höra hemma i en variabel, gentemot empirin (Bell & 

Waters, 2016; Hammar Chiriac & Einarsson, 2018; Patel & Davidsson, 2011). För att se 

om det fanns någon skillnad mellan de båda sjukhusen gjordes en hypotesprövning med 

nollhypotes såväl som mothypotes. För att få svar på om nollhypotesen antogs eller 

förkastades gjordes en statistisk beräkning med hjälp av Chi-2 Fisher´s Exact Test. 

 

6.2 Urval 

 

Till studien har anestesi- och operationsavdelningar vid närliggande sjukhus valts 

genom bekvämlighetsurval (Denscombe 2018; Eliasson, 2018). Även ändamålsenliga 

urval har använts. För att svara mot syftet har de operationsteam som ansvarar för 

omvårdnaden kring de patienter som ska göra knä- eller höftplastikoperationer valts, 

även detta ett ändamålsenligt urval (Polit & Beck, 2018). De patienter som opereras för 

knä- och höftplastiksoperationer har ofta flera riskfaktorer för att drabbas av 

perioperativ hypotermi därav valdes dessa operationer.  

 

6.3 Datainsamling  

 

I studien samlades data in i dess naturliga miljö och oavsett om studien skulle ägt rum 

eller inte hade operationerna genomförts (Poli & Beck 2012). Varje observation 
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innefattade tiden från det att patienten kom in på operationssalen till dess att 

operationssalen lämnades, den peroperativa tiden. Genomsnittstiden per observation var 

2 timmar och 30 minuter (1 timme och 35 minuter – 5 timmar och 25 minuter).  

Utrustning för att använda aktiv värme samt för att mäta kroppstemperaturen fanns 

tillgängligt vid alla observationer. 

 

6.3.1 Skapande av observationsschema 

För att få fram ett strukturerat observationsschema sökte författarna i litteratur, 

vetenskapliga artiklar samt PM. Artiklarna söktes i PubMed och CINAHL med 

sökorden hypotermi, knä-och höftplastik samt förebyggande omvårdnadsåtgärder. 

Litteraturen som användes ansågs vara relevant för området. Faktorer som kan påverka 

att patienten drabbas av hypotermi samt olika omvårdnadsåtgärder för att förebygga 

hypotermi togs ut. Författarna rådfrågade även en doktorand inom området för att få 

fram så bra underlag som möjligt.  

 

Observationsschemat utformades med dikotoma variabler. I observationsschemat gavs 

även utrymme för fältanteckningar och främst för dokumentation av variabeln 

kommunikation (Dahlberg, 2014; Ejlertsson, 2012; Eliasson, 2018). Två 

pilotobservationer genomfördes och ledde till att författarna gjorde några korrigeringar i 

observationsschemat. Till exempel exkluderades hur patienten kommer in på 

operationssalen, om förvärmt operationsbord användes samt en tidsaxel. 

Pilotobservationerna ingick därefter i datainsamlingen eftersom det inte tillkom något 

nytt efter korrigeringarna utan variabler togs bort.  

 

6.3.2 Insamling av data  

Observation användes som datainsamlingsmetod. Dokumentationen fördes på 

observationsschemat, vilket påminde om en checklista. Det fanns möjlighet till 

dokumentation hela den peroperativa tiden. På operationssalen arbetar operationsteamet, 

som består av anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, undersköterskor och 

läkare. Fokus lades på anestesisjuksköterskans omvårdnadsåtgärder. Totalt observerades 

40 stycken knä- och höftoperationer.  

 

6.4 Dataanalys 

 

Eftersom syftet var att identifiera de omvårdnadsåtgärder som vidtogs för att förebygga 

hypotermi var deskriptiv analys en lämplig metod. Nominalskala användes eftersom 

variablerna inte hade någon naturlig rangordning (Denscombe, 2018; Olsson & 

Sörensen, 2011). Observationsschemats variabler analyserades med numeriska värden 

och dessa framkom genom en sammanräkning av hur många gånger en viss variabel 

förekom. Därefter fortsatte analys av fältanteckningarna som också kunde anta 

numeriska värden och räknas fram genom summering (Dahlberg, 2014). 

 

Tabeller användes där värdena sedan visualiserades i stapeldiagram (Ejlertsson, 2012).  

För analys av studien har Microsoft Excel använts. Resultatet från observationsschemat 

skrevs av i tabeller där varje variabel sedan summerades. Därefter skapades de 

stapeldiagram som utgjorde delar av resultatet (Denscombe, 2018). 

 

För att se om det fanns någon skillnad mellan de båda sjukhusen vad gäller 

omvårdnadsåtgärder gjordes en hypotesprövning. Nollhypotesen visade att det inte 

fanns någon skillnad mellan det som studerats och mothypotesen visade att det fanns en 
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verklig skillnad. För att få svar på om nollhypotesen antogs eller förkastades gjordes en 

statistisk beräkning med hjälp av Chi-2 Fisher´s Exact Test. Detta test användes för att 

beräkna sannolikheten (p-värdet) för att sambandet mellan variabler berodde på 

slumpen. För att kunna säga att statistisk signifikans fanns skulle risken för att slumpen 

orsakat skillnaden vara mindre än 5% dvs signifikansnivån p = <0,05 (Billhult, 2017; 

Denscombe, 2018; Olsson & Sörensen, 2011). 

 

6.5 Forskningsetiska överväganden   

 

Enligt Etikkommittén Sydost (2018) skulle en etisk egengranskning göras initialt för att 

bedöma om ytterligare ansökan om specifik etikprövning från regionala 

etikprövningsnämnden (EPN) krävdes (bilaga B). Granskningen mynnade ut i att ingen 

vidare ansökan krävdes. Eftersom det fanns vissa frågetecken, framförallt gällande 

informationskravet och samtyckeskravet, skickades en ansökan till Etikkommittén 

Sydost för utlåtande. Av utlåtandet från Etikkommittén Sydost (EPK 542–2019) 

framkom det att det inte fanns några etiska hinder. Däremot fanns det variabler i 

observationsschemat, som tillsammans, skulle kunna utgöra en risk för igenkänning och 

integritetskränkning. Eftersom observationerna redan var genomförda, efter att 

handledaren godkänt observationsschemat, plockades dessa variabler bort ur resultatet.  

 

Författarna tog hänsyn till de etiska aspekterna vad gäller de fyra olika etiska 

huvudkraven, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet för att skydda deltagarnas integritet och värdighet. Avdelningscheferna 

vid två olika anestesi- och operationsavdelningar tillfrågades muntligt om tillstånd att 

genomföra studien. Vid detta tillfället gavs information om studiens syfte, 

informationskravet. Samtidigt togs omständigheterna kring samtyckeskravet upp 

(Svensson & Ahrne, 2017). Författarna valde i detta läge att endast informera 

avdelningscheferna på respektive avdelning om studiens syfte. 
 

Att fullständigt ange studiens syfte kan medföra att det påverkar gruppens beteende i 

samband med observationen, vilket i sin tur kan påverka studiens validitet. I de fall 

förhandsinformationen riskerar att äventyra undersökningens syfte kan alternativ till 

fullständig förhandsinformation övervägas. I sådana fall bör fullstädning information ges 

snarast möjligt efter genomförd observation; deltagarna får då ta ställning till om det 

insamlade materialet får användas i forskningssyfte eller inte. Vid dessa speciella 

tillfällen bör forskaren tala om att fullständig information kommer att ges efter att 

observationen är genomförd (Hammar Chiriac & Einarsson, 2018 s. 41).  
 

Ett informationsbrev och skriftlig ansökan för att få att genomföra studien utformades 

och inhämtades från avdelningschefer på respektive anestesi- och operationsavdelning. 

Utöver tidigare muntlig information innehöll informationsbrevet upplysning om att 

berörd vårdpersonal kommer få information om studiens syfte efter det att 

observationerna är avslutade. I samband med att studiens syfte delgavs fanns möjlighet 

för deltagarna att ta ställning till huruvida insamlat material fick användas i studien 

(bilaga C). Vidare informerades cheferna om att deltagandet är frivilligt med möjlighet 

att avbryta medverkan utan att behöva ange skäl. Vad gäller konfidentialitetskravet 

upplystes cheferna om att inga personuppgifter varken på vårdpersonal eller patienter 

kommer dokumenteras. Information gavs om att all data kommer att förvaras inlåst för 

att ingen obehörig ska kunna ta del av den. Även att data som samlas in under studies 

genomförande endast kommer att användas till föreliggande studie och att materialet 

därefter kommer makuleras, nyttjandekravet. Sjukhusens riktlinjer för sekretess och 

tystnadsplikt beaktades.  
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Inför studiens uppstart gavs information till vårdpersonalen både muntligt och skriftligt 

om att en studie kommer att genomföras på avdelningen, när den genomförs, av vem 

samt i vilket ändamål. Vårdpersonalen fick information att deltagandet var på frivillig 

basis och att inga uppgifter om vårdpersonal eller patienter kommer dokumenteras. 

Eftersom vissa omständigheter vad gäller de grundläggande etiska hänsynstaganden, 

informationskravet och samtyckeskravet, föreligger fick deltagarna veta att de skulle få 

fullständig information om studiens syfte i efterhand.  

 

I direkt anslutning till att datainsamlingen var avslutad informerades vårdpersonalen om 

studiens syfte. Samtidigt gavs möjlighet till ställningstagande till huruvida det 

insamlade materialet fick användas i studien. Denna information delgavs via ett 

informationsbrev till all berörd vårdpersonal (bilaga D). Samtliga av vårdpersonalen 

som deltog i studien godkände användningen av materialet. Studien genomfördes på ett 

sådant sätt att de involverade inte utsattes för någon skada, kränkning eller ett hot för 

deras hälsa. Risken för att deras rättigheter skulle förbises eller att de skulle utsättas för 

någon form av experiment ansågs låg. Detta gjorde att nyttan med studien har bedömts 

vara större än riskerna (Olsson & Sörensen, 2011). Berörda patienter har informerats om 

författarnas närvaro på operationssalen och muntligt godkänt deras deltagande.  

 

 

7 Resultat  
 

Antalet observationstillfällen motsvarar antalet operationer vilket innefattar den tiden 

från det att patienten kommer in på operationssalen till dess att patienten lämnar 

operationssalen, den peroperativa tiden. I tvärsnittsstudien har totalt 40 observationer 

genomförts, 22 knä- respektive 18 höftplastiksoperationer. Utav patienterna var 26 

kvinnor och 14 män. Av de 40 patienterna fick 32 regional anestesi. Majoriteten av den 

regionala anestesin var redan lagd när patienten kom in på operationssalen. Alla 

patienter med regional anestesi erbjöds sederande läkemedel. Det fanns även möjlighet 

att lyssna på radio eller musik. Vid de observationer där patienten fick generell anestesi 

anlades denna inne på operationssalen. 

 

Hälften av patienterna var över 70 år. Omvårdnadsmässigt var enda skillnaden mellan 

grupperna att en av patienterna i gruppen under 70 år fick ett större täcke på 

överkroppen jämfört med gruppen över 70 år där fick tre av patienterna ett större täcke. 

Författarna jämställer omvårdnad med de omvårdnadsåtgärder som skulle kunna vidtas 

för att förebygga hypotermi så som extra täcken, användning av vätskevärmare till 

intravenös vätska eller frekvent mätning av kroppstemperatur. Fördelningen mellan de 

olika ASA-klasserna var, elva patienter i ASA-klass 1, 22 patienter i ASA-klass 2 och 

sju patienter i ASA-klass 3. Omvårdnadsmässigt skilde inget mellan de olika ASA-

klasserna. Klassificeras ASA-klass 2–5 och att vara kvinna är faktorer som utgör en risk 

för att dabbas av hypotermi. Utav de elva patienter som var i ASA-klass 1 var sex 

stycken kvinnor vilket resulterar i att endast fem patienter ingick inte i någon riskgrupp. 

 

7.1 Passiva omvårdnadsåtgärder  

 

Under observationerna användes operationstäcke, kläder i form av skjorta, strumpor och 

mössa som passiva metoder till alla patienter, se figur 1. När patienterna kom in på 

operationssalen låg de redan på operationsbordet och hade täcke, patientskjorta, en 
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operationsstrumpa på det benet som inte skulle opereras och mössa på sig. I 38 av 

observationerna hade de även bentäcke på det benet som inte skulle opereras. Benet som 

skulle opereras kläddes in med sterilt engångsmaterial. Olika mössor användes, den ena 

var av tunt papper och den andra av tjockare engångsmaterial. Flergångs bentäcke 

användes inte under någon observation.   

 

 
Figur 1:  Passiv värme på de delar av kroppen som inte ska opereras. 

 

 

7.2 Aktiva omvårdnadsåtgärder  

 

Alla patienterna hade täcke på sig när de kom in på operationssalen, se figur 1. Vid 

hälften av observationerna användes täcken med aktiv värme vilket innebar att täcket 

hade självvärmande värmeplattor. Detta täcket var engångs och patientbundet och 

bibehöll värmen i upp mot tio timmar. Täcket var i två delar med möjlighet att fästa 

ihop dem med kardborrband. Den ena delen var avsedd för överkroppen där 

värmeplattorna satt mer horisontellt för att täcka ut över delar av armarna. På den andra 

delen satt värmeplattorna mer lodrätt för att täcka en bit ner på nedre delen av kroppen. 

Täcket utan aktiv värme var av ett tjockare flergångs material. 

 

 
Figur 2: Översikt över de olika typerna av täcken som användes. 
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Trots att täcket med aktiv värme var i två delar togs så gott som alltid den nedre delen 

av täcket bort och lades undan tills operationen var klar. Detta gjordes i samband med 

att operationssköterskan skulle steriltvätta och klä in i sterila dukar/lakan. Endast vid två 

av de 20 observationerna, när täcken med aktiv värme förekom, användes både den övre 

såväl som den nedre delen av täcket för att täcka patienten. Vid fem av observationerna 

användes den nedre delen av täcket, som hade en större yta med självvärmande 

värmeplattor, för att täcka överkroppen, se figur 3.  

 

 
Figur 3: Placeringen av täcke med aktiv värme. 

 

 

Alla patienter fick intravenös vätska, den var kopplad till patienten när de kom in på 

operationssalen. Största delen av den vätska som gavs till patienterna var förvärmd, 

hade legat i värmeskåp innan den kopplades till patienten. Endast vid två tillfällen gavs 

intravenös vätskan i vätskevärmare, se figur 4. 

 

 
Figur 4. Temperatur på intravenös vätska.  
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All tvättvätska som användes var rumsvarm, se figur 5. Först tvättades stora delar av det 

benet som skulle opereras med Descutan ®. Därefter tvättades samma område med 

Klorhexidinsprit ®. För att upprätthålla steriliteten tvättades en större yta än själva 

operationsområdet vilket gjorde att ett stort område kyldes ner i samband med 

steriltvätt.  

 

 
Figur 5: Temperatur på tvättvätska som användes under operationerna.  

 

 

För att hålla operationssåret rent spolades området frekvent med Natriumklorid ®.  

All spolvätska som användes vid observationerna var rumsvarm, se figur 6. 

 

 
Figur 6: Temperatur på spolvätska. 

 

 

7.3 Mätning av patientens kroppstemperatur 

 

Patienternas kroppstemperatur mättes endast vid 16 av observationerna, se figur 7. På 

de 16 patienterna där kroppstemperaturen mättes gjordes detta med hjälp av en sensor 

som klistrades på patienternas panna. Denna var sedan kopplad till 

övervakningsutrustning som visade temperaturen kontinuerligt. Utav dessa 16 patienter 

hade nio stycken någon gång under operationen en kroppstemperatur under 36°C. 
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Observatörerna såg i enstaka fall att omvårdnadsåtgärder vidtogs mot hypotermi, att de 

bäddade om patienten. Det observerades att vid de tillfällen när kroppstemperaturen 

följdes kände anestesisjuksköterskan frekvent på patienten. På operationssalarna under 

pågående operation var rumstemperaturen mellan 20–22 °C.    

 

 
Figur 7: Översikt över om kroppstemperaturen mättes på patienterna under operation. 

 

 

7.4 Patientens delaktighet i omvårdnaden 

 

Vid 30 av 40 observationstillfällen kände anestesisjuksköterskan upprepade gånger på 

patienten. Författarna tolkade detta som ett sätt att få en uppfattning om patienten 

kändes varm eller kall, se figur 8. Vid några tillfällen bäddades patienten om extra.  

 

 
Figur 8: Översikt av om anestesisjuksköterskan känner/tar på patienten. 

 

 

I studien jämställs “kommunikation med patienten” med den kommunikation som har 

betydelse för studiens syfte. Kommunikationen mellan anestesisjuksköterskan och 

patienten var återkommande och dokumenterades som fältanteckningar. Vid flera 

observationer var patienterna sederade vilket medförde att denna kommunikation 
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uteblev under delar av den peroperativa tiden. Detta kan eventuellt förklaras med att 

flera av patienterna uttryckte att de gärna ville sova under operationen, se figur 9. 

 

 
Figur 9: Kommunikation med patienten, som har betydelse för studiens syfte.  

 

 

Fältanteckningar har dokumenterats under observationerna. Dessa fältanteckningar 

avspeglar delar av omvårdnaden av patienten. Anestesisjuksköterskan pratade lugnt och 

tydligt, förklarade vad som hände på salen eller frågar hur det gick för patienten. De tog 

sig tid att sitta bredvid för att se till att de hade det bra. Frågor som ställdes var bland 

annat Hur går det för dig? Fryser du? Känner du dig kall? Tycker du att det är 

obehagligt att vara vaken? Ligger du bra så? Känns allt okej? Jag finns här under hela 

operationen och tar hand om dig även om du inte kan se mig finns jag här. Är det något 

jag kan hjälpa dig med? I en av fältanteckningarna står det. Anestesisjuksköterskan 

noterar att temperaturen har gått ner till under 36 °C. Han frågar patienten hur känns 

det? Jag ser att du är kall. Han känner på patientens händer, armar och panna. 

Därefter bäddar han in henne extra noga... 

 

Resultatet visar att författarnas antagande inte stämmer fullt ut, det finns ytterligare 

omvårdnadsåtgärder att vidta för att minska risken för att patienten drabbas av 

perioperativ hypotermi.  

 

 

7.5 Skillnader mellan sjukhusen vad gäller omvårdnadsåtgärder 

 

Analysen av Chi-2 Fisher´s Exact Test visade att det fanns signifikanta skillnader 

mellan sjukhusen vad gällde vissa variabler, i de som benämns 0.000 i P-

värdeskolumnen, se tabell 1. De variabler där det fanns signifikant skillnad var valet av 

mössa, temperaturen på intravenös vätska, om kroppstemperaturen mättes, hur ofta de 

kände på eller pratade med patienten samt vilken form av värme patienterna erhöll på 

överkroppen. I analysen av övriga variabler visade på att det inte fanns några statistiska 

skillnader mellan enheterna. 
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Tabell 1: Observationsvariabler vid sjukhus A respektive sjukhus B med 20 

observationer per sjukhus. n = antal. P = signifikansnivå > 0,05  n.s. = not significant, 

ingen statistisk skillnad.   
 Sjukhus A (n=20) Sjukhus B (n=20)  

  Ja Nej Ja Nej P värde  

Knä 11 9 11 9 n.s. 

Höft 9 11 9 11 n.s. 

Kläder vid ankomst, 

operationsskjorta och strumpa  
20 0 20 0 n.s. 

Över 70 år 12 8 8 12 n.s. 

Vanlig operationsmössa  20 0 0 20 0.000 

Tjockare operationsmössa  0 20 20 0 0.000 

Bentäcke på icke opererade ben  20 0 18 2 n.s. 

Flergångs bentäcke 0 20 0 20 n.s. 

Generell anestesi  2 18 6 14 n.s. 

Regional anestesi  18 2 14 6 n.s. 

Intravenös vätska rumsvarm  17 3 0 20 0.000 

Intravenös vätska förvärmd  3 17 18 2 0.000 

Intravenöst vätska i vätskevärmare 0 20 2 18 n.s. 

Rumsvarm tvättvätska 20 0 20 0 n.s. 

Förvärmd tvättvätska 0 20 0 20 n.s. 

Rumsvarm spolvätska 20 0 20 0 n.s. 

Förvärmd spolvätska 0 20 0 20 n.s. 

Mätning av kroppstemperatur på 

patienten 
16 4 0 20 0.000 

Kommunikation med patienten 20 0 8 12 0.000 

Känner på patienten  20 0 10 10 0.000 

Aktiv värme överkropp  0 20 20 0 0.000 

Aktiv värme underkropp 0 20 2 18 n.s. 

Passiv värme överkropp 20 0 20 0 n.s. 

Passiv värme underkropp 20 0 20 0 n.s. 

ASA klass 1 6 14 5 15 n.s. 

ASA klass 2 10 10 12 8 n.s. 

ASA klass 3 4 16 3 17 n.s. 

 

Analysen visade att nollhypotesen kunde förkastas, det vill säga att det fanns en skillnad 

i vissa variabler när de båda sjukhusen jämfördes. 
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8 Metoddiskussion 
 

Vald metod svarar bra mot studiens syfte. Enligt Denscombe (2018) och Ejlertsson 

(2012) är fördelen med tvärsnittsstudier att svaren inhämtas i ett verkligt sammanhang 

och avser att undersöka det som är här och nu. Detta medförde att det som hänt 

preoperativt eller postoperativt inte var möjligt att ta del av, vilket är en svaghet för 

studien. 

 

Användning av observationer är lämpligt när handlingar, beteenden samt händelser ska 

dokumenteras (Polit & Beck, 2012). Författarna menar att observationer är ett 

tillförlitligt sätt att få fram det som ska undersökas i enlighet med vad William, Stoltz 

och Bahtsevani (2008) säger, observationer är en del av verkligheten. Författarna anser 

att fördelen med observationer var att metoden inte krävde att operationsteamet deltog 

aktivt, de gav svar genom sina handlingar samt beteenden där och då. Om 

datainsamlingsmetoden varit enkäter hade deltagarna kunnat påverka resultatet genom 

att under- eller överskatta sin förmåga inom ämnet, vilket hade kunnat ge ett 

missvisande resultat gentemot hur det verkligen var (Polit & Beck, 2012).  

 

Observationsschemat diskuterades såväl som skapades tillsammans. De variabler som 

var mest återkommande i forskning togs ut med försiktighet för att inte riskera att 

patientens integritet skulle kunna äventyras. De kunskaper och råd doktoranden gav 

gjorde att författarna kände sig säkra att variablerna var av betydelse vilket medförde att 

de var väl förtrogna med vilka variabler som skulle observeras samt hur de skulle 

dokumenteras. Observationsschemat utformades med diktotoma variabler där 

svarsalternativen var ja eller nej. Detta gjorde observationsschemat lätt och tydligt att 

följa vilket är en styrka för studien (Dahlberg, 2014; Ejlertsson, 2012; Eliasson, 2018). 

Observatörerna använde identiska scheman i enlighet med Denscombe (2018) för att 

stärka studiens validitet och reliabilitet.  

 

För att kontrollera flödet i schemat samt känna in miljön på operationssalen 

genomfördes pilotobservationer. Fördelen med pilotobservationerna var att det gavs 

möjlighet att upptäcka brister och åtgärda dem inför studiens uppstart. Diskussion 

fördes mellan observatörerna efter pilotobservationerna även för att förvissa sig om att 

de utförde observationerna på samma sätt (Denscombe, 2018). Hammar Chiriac och 

Einarsson (2018) menar att det vanligtvis krävs pilotstudier där observationsschemat 

prövas och revideras för att studien ska kunna uppnå en god reliabilitet. 

Observationsschemats variabler stämde väl överens med verkligheten och det var lätt att 

följa schemat. Detta ligger i linje med det som Hammar Chiriac och Einarsson (2018) 

samt Polit och Beck (2012) beskriver, att observatörerna måste lära känna sitt material 

samt observationsmiljön för att inte missa viktig information. Författarna tyckte det var 

svårt att hålla fokus eftersom det hände mycket på operationssalen samtidigt. Troligtvis 

berodde detta på bristande erfarenhet av observationer hos författarna. Detta medförde 

möjligheten att missa viktiga detaljer, framförallt de delar av observationsschemat som 

innefattade kommunikation. Det finns en risk att två personer uppfattar en händelse eller 

tolkar en konversation mellan patienten och anestesisjuksköterskan olika vilket är en 

svaghet för studien. Enligt Hammar Chiriac och Einarsson (2018) krävs det lång samt 

intensiv träning för att uppnå en godtagbar nivå vad gäller hanteringen av 

observationsschemat för att kunna säga att reliabiliteten är god.  
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Inga av observationerna har genomförts tillsammans eftersom de gjorts vid två olika 

sjukhus i olika delar av landet vilket kan ha varit en svaghet för studien. Eftersom tiden 

för studien var begränsad var det rimligt att de sjukhus som låg nära nyttjades, ett 

bekvämlighetsurval (Denscombe, 2018; Eliasson, 2018). Valet att observera 

vårdpersonalen på anestesi- och operationsavdelningar gjordes eftersom de ansågs ha 

kunskap såväl som erfarenhet av det studien hade för avsikt att undersöka, ett 

ändamålsenligt urval vilket är en styrka för studien (Polit & Beck, 2018). Dock lades 

fokus på anestesisjuksköterskans omvårdnadsåtgärder. Under de veckor observationerna 

genomfördes hade författarna daglig kontakt för att diskutera kring hur och vad som 

dokumenterats vilket gjorde att studiens validitet och reliabilitet ansågs hög. Vid 

tidpunkten för observationerna kände inte operationsteamet till studiens syfte. Detta gav 

en bild hur verkligheten förhöll sig, hur operationsteamet arbetade samt agerade kring 

det valda ämnet. Denscombe (2018) menar att det alltid finns en viss påverkan på de 

som observeras eftersom observatören normalt inte är en del av verkligheten.  

 

Uppgiften blev att smälta in i omgivningen för att minimera riskerna att störa i den 

naturliga miljön. Initialt upplevdes observationsrollen som svår, eftersom de var 

närvarande vid operationen men samtidigt inte skulle påverka. Operationsteamet 

påverkades vilket märktes genom att det gissades och diskuterades om vad det var som 

observerades. Det var uppenbart att de kände sig observerade och lite osäkra i början. 

Deras beteende kunde vara övertydligt, de talade om vad de tänkte, gjorde, tänkte göra 

och varför. Detta påverkade troligtvis inte resultaten eftersom de inte visste studiens 

syfte och vad som observerades. Författarna upplevde aldrig att operationsteamet var 

besvärade över deras närvarande, snarare att de var nyfikna på studien. Som observatör 

var det svårt att inte avslöja vad som observerades, det vill säga att inte visa intresse för 

vissa saker. Efter några observationer blev författarnas existens mer en självklarhet för 

operationsteamet. Detta märktes tydligt på deras mer avslappnade sätt att arbeta jämfört 

med de första observationerna. Utan att påverka operationsteamet i deras arbete fann 

författarna en plats där de hade överblick över av vad som hände i operationssalen. Polit 

och Beck (2012) beskriver, att observatörspåverkan minskar genom att de observerade 

vänjer sig vid observatörernas närvaro. Ett öppet men inte aktivt förhållningssätt 

fungerade bra och de kunde anteckna i observationsschemat och agera som observatörer 

utan att försöka dölja sin närvaro vilket kan ses som en styrka för studien. Hade 

författarna deltagit i arbetet hade troligtvis resultatet blivit missvisande eftersom de 

kunnat påverka resultatet genom sitt handlande och detta hade varit en svaghet för 

studien.  

 

Då studiens syfte inte var känt för operationsteamet fanns inte möjligheten att fråga eller 

be operationsteamet upprepa vad de sa eller gjorde. Hade syftet varit känt för 

operationsteamet hade troligtvis den så kallade Hawthorne-effekten kunnat uppstått, 

nämligen att individer ändrar sitt beteende när de har kännedom om vad som observeras 

(Hammar Chiriac & Einarsson, 2018). Hade det varit möjligt att använda sig av 

videoinspelade observationer hade båda författarna haft tillgång till allt material. Detta 

kunde gjort att viktiga delar kring framförallt kring kommunikationen kunnat 

förtydligats i resultatet. Enligt Polit och Beck (2012) är videoinspelningar mindre 

lämpligt ur ett etiskt perspektiv och därför inte aktuellt i studien. 

 

Även om antalet observationer var få var själva observationstiden lång, i genomsnitt 2 

timmar och 30 minuter per observation, (1 timme och 35 minuter – 5 timmar och 25 

minuter). Totalt har över 100 timmar spenderats på operationssalarna. Detta har gett god 

insyn hur olika operationsteam arbetar omvårdnadsmässigt under knä- och 
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höftplastiksoperationer vilket kan ses som en styrka. Om andra typer av operationer 

valts hade observationerna kunnat vara betydligt fler. Ett annat alternativ för att få ihop 

ett större antal observationer hade varit att förlänga tiden för datainsamlingen. 

Författarna ansåg att de inte kunde avvara mer tid för datainsamlingen då tiden var 

begränsad. De såg även att det fanns ett tydligt mönster över vilka omvårdnadsåtgärder 

som vidtogs vid operationerna vilket tyder på en viss mättnad. Därav valdes att inte 

förlänga tiden för datainsamlingen. En nackdel med att välja vissa typer av operationer 

var att resultatet blev smalt. Därför fanns det inte möjlighet att visa på hur hypotermi 

förebyggdes samt åtgärdades generellt vid de båda sjukhusen. 

 

Det var svårt att finna exakta instruktioner hur analys av studien skulle genomföras. Vid 

närmare eftertanke och insikt om att det var kvantitativa data som utkristalliseras valdes 

slutligen deskriptiv analysmetod (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2008). Kvantitativa 

data på nominalskalenivå används för att tala om hur ofta en viss variabel förekommer 

och ger svar på frågor som “Hur många” eller “Hur ofta” (Denscombe, 2018; Olsson & 

Sörensen, 2011). I enlighet med Denscombe (2018) kräver analys av kvantitativa data 

inte alltid komplicerade statistiska test eller avancerad matematik. Eftersom ett 

strukturerat observationsschema valts blev resultatet mer kvantitativt än kvalitativt. 

Hade däremot ett ostrukturerat observationsschema används hade resultatet blivit 

kvalitativt och annan analysmetod kunnat valts. En fördel med den kvantitativa metoden 

var att resultatsammanställningen gick snabbt. Det gick även att börja analysera 

materialet omgående (Dahlberg, 2014; Eliasson, 2018). Eftersom materialet utgjordes 

av 40 observationer ansågs att Microsoft Excel vara ett lämpligt datorprogram. 

Observationsschemats olika variabler överfördes till tabeller och med hjälp av 

datorprogrammets funktioner räknades frekvensen av de olika variablerna samman. 

Författarna ansåg att deskriptiv analys med stapeldiagram för att presentera resultatet 

var användbart. Eftersom författarnas avsikt initialt var att undersöka vilka 

omvårdnadsåtgärder som vidtogs eller inte vidtogs var observationsschemat inte 

anpassat för att sedan i resultatet även se vilka skillnader som fanns vilket kan ses som 

en svaghet.  

 

Författarna menar att presentera resultatet med stapeldiagram gjorde materialet 

överskådligt samtidigt som det är ett lättförståeligt sätt att presenterade data på 

(Ejlertsson, 2012; Eliasson, 2018). En annan fördel med stapeldiagram är att det ger en 

snabb överblick över resultatet (Dahlberg, 2014). Tyvärr bidrog inte analysen med hjälp 

av Fisher´s Exact Test med någon ytterligare information till resultatet. Troligtvis var 

det för att i de variabler där det fanns skillnad var skillnaden uppenbar. Testet används 

för att jämföra fördelningar vid studier med små material (Olsson & Sörensen, 2011). 

Antagligen skulle fler observationer behövts eller mer omfattande material för att 

Fisher´s Exact Test skulle ge ett mer givande resultat.  

 

Det som först ansågs som ett etiskt problem, vad gällde informationskravet och 

samtyckeskravet, blev inget problem. Ingen av vårdpersonalen som deltagit i studien har 

efter att de informerats om syftet gett sig tillkänna och velat avstå från studien. Deras 

inställning har däremot varit väldigt positiv och de ser fram emot att höra vad resultatet 

visat.  
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9 Resultatdiskussion   
 

Resultatet visade att det finns fler omvårdnadsåtgärder att vidta för att patienterna inte 

ska drabbas av perioperativ hypotermi både passiva metoder, aktiva metoder. Även 

kontrollera kroppstemperatur samt göra patienten delaktig i omvårdnaden för att 

patienten inte ska utsättas för vårdlidande.  

 

9.1 Passiva och aktiva omvårdnadsåtgärder  

 

Passiva omvårdnadsåtgärder som förhindrar att värme förloras, användes i alla 

observationerna. Aktiva omvårdnadsåtgärder, där värme tillförs, används däremot 

endast i hälften av observationerna. Trots forskning visar att aktiv värme är effektivast 

för att förebygga hypotermi (Scott et al., 2006; Shaw et al., 2017). Det är möjligt att de 

täcken som togs från värmeskåp ingav en falsk trygghet hos operationsteamet att dessa 

täcken värmer patienten. Forskning visar att värmen försvinner från täcken som varit i 

värmeskåp efter 5–10 minuter (Koenen, Passey & Rolfe, 2017). Troligt är att 

operationsteamet ansåg att detta var tillräckligt för att inte patienten skulle drabbas av 

hypotermi även om Koëter, Leijtens och Koëter, (2013) säger att det inte räcker med 

passiva omvårdnadsåtgärder. Varmluftstäcken användes inte vid någon observation 

troligtvis för att luftströmmarna kring patienterna påverkas och skulle kunna leda till 

ökad risk för sårinfektioner (McGovern, Albrecht, Belani, Nachtsheim, Partington, 

Carluke & Reed, 2011). Alternativa täcken finns att använda om varmluftstäcken anses 

olämpliga. Ett alternativ skulle kunna vara att varmluftstäcket används som pre-

warming och därefter används ett värmereflekterande täcke. Dessa täcken är enligt 

Tjoakarfa, David, Ko och Hau (2017) lika effektiva som varmluftstäcken om aktiv pre-

warming används. Enligt Wagner, Byrne och Kolcaba (2006) ökar den allmänna 

känslan av välbefinnande om aktiv värme ges till patienten. Dessutom upplevdes en 

signifikant minskning av preoperativ ångest när patienterna fick aktiv värme.  

 

Alla patienter hade täcken på sig vid ankomst till operationssalen men det framkom inte 

om patienterna erhållit någon form av aktiv värme preoperativt. Enligt 

rekommendationer bör patienterna vara normoterma när de anländer till 

operationsavdelningen för att förebygga hypotermi. Därför bör patienterna erhålla aktiv 

värme redan på vårdavdelningen NICE (2016). Enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2012) har sjuksköterskor huvudansvaret för att utarbeta samt tillämpa godtagbara 

riktlinjer inom omvårdnad samt bedriva förbättringsarbeten. Ett ypperligt tillfälle vore 

att genom utbildning såväl som samarbete främja den perioperativa vården för 

patienten. Både för att minska risken för vårdlidande men även för ett ökat 

välbefinnande för patienten. Detta skulle kunna göras genom att belysa konsekvenserna 

av perioperativ hypotermi för vårdavdelningens personal samt införa aktiv pre- warming 

redan preoperativt. Vilket troligtvis skulle leda till en ökad förståelse om varför det är 

viktigt att redan på vårdavdelningen se till att patienten hålls varm. Önskvärt hade varit 

om detta kunnat bli en del av den prepoerativa omvårdnaden till alla typer av 

operationer. Med kunskap om varför detta är viktigt för patienten är det troligtvis lättare 

att göra det till en rutin, exempelvis som tillägg i de riktlinjer som finns för patientens 

preoperativa förberedelser. Genom riktlinjer ökar patientsäkerheten och vårdskador 

minskar i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (Socialstyrelsen, 2017b). 

  

Bristfällig kunskap kan vara en förklaring till varför aktivt värmande täcken bara 

användes på ett sjukhus. En annan orsak skulle kunna vara att sjukhuset behöver spara 
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pengar. Kortsiktigt kanske detta skulle kunna ses som en ekonomisk vinst, men med 

vetskapen om vad komplikationer kan komma att kosta för samhället och framförallt för 

patienten på lång sikt, är upphandling av självuppvärmande täcken att föredra. Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska vården bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt 

(Socialstyrelsen, 2017b). Enligt Frisch et al. (2017) är det av stor vikt att förebygga de 

komplikationer hypotermi ger hos knä- och höftplastiker för att se till 

samhällsekonomiska vinster samt bättre vårdresultat för patienterna. Vårdskador är 

kostsamt för samhället och enligt Socialdepartementet (2018) drabbas omkring 110 000 

patienter varje år av vårdrelaterade skador. 

   

I majoriteten av observationerna hade regional anestesi anlagts innan patienten kom in 

på operationssalen. För att minska effekten av redistribution i samband med induktion 

av anestesi är det till fördel att patienterna erhållit aktiv värme preoperativt i minst 30 

minuter (Koc, Scchotanus, Kollenburg, Janssen, Tijssen & Jansen, 2017). En enkel 

åtgärd som skulle kunna förhindra onödig nerkylning är att aktivt värma 

operationsbordet innan patienten läggs upp på det. Författarna hade initialt det som en 

variabel på observationsschemat men den plockades bort i samband med 

pilotobservationerna. Anledningen var att svaret på om det användes eller inte var 

omöjligt för författarna att få svar på utan att avslöja studiens syfte eftersom patienterna 

redan låg på operationsbordet när de kom in på salen. 

 

Alla operationssalar hade tillgång till värmeskåp och vätskevärmare. Vid endast två av 

40 observationer användes vätskevärmare. Trots att forskning och riktlinjer säger att 

vätskevärmare bör användas när mer än 500 ml intravenös vätska ska ges för att inte 

patienten ska kylas ner ytterligare (Campbell, Alderson, Smith, & Warttig, 2015; NICE, 

2016). I samband med knä-och höftoperationerna spolades operationsområdet frekvent 

med rumsvarm spolvätska. Trots att Campbell et al. (2015) och NICE (2016) 

rekommenderar att alla vätskor som används under den perioperativia tiden ska värmas 

till 38–40 °C. För att minska risken för att patienten kyls ner ytterligare föreslås av 

författarna att sängen värms upp med hjälp av aktiv värme innan överflyttning från 

operationsbord till säng sker. Detta skulle kunna öka välbefinnandet för patienterna 

postoperativt. Ett förslag på hur den peroperativa omvårdnaden med fokus på att 

förebygga perioperativ hypotermi kan utvecklas och optimeras är att synliggöra hur 

patienten mår postoperativt. Studien hade inte för avsikt att undersöka det postoperativa 

förloppet därmed kan inte författarna uttala sig om hur patienterna mådde postoperativt 

och inte heller utvärdera den postoperativa omvårdnaden.  

  

9.2 Mätning av patientens kroppstemperatur 

 

Endast vid 16 av 40 observationer mättes kroppstemperaturen, trots att apparatur för 

temperaturmätning fanns tillgänglig på alla operationssalar. Det är möjligt att 

anestesisjuksköterskorna levde i falsk trygghet om att patienten var normoterm eftersom 

patienten svarade nej på frågan om de frös. Problemet var att patienten kanske inte 

kände att hon var kall eftersom stor del av kroppen var bedövad. Kroppstemperaturen 

mättes inte någon gång på de patienter som hade aktivt värmande täcken. Orsaken till 

detta skulle kunna vara att användandet av dessa täcken ingav en falsk trygghet hos 

anestesisjuksköterskan om att patienten var normoterm. För de patienter som var 

hypoterma någon gång under operation gjordes få aktiva omvårdnadsåtgärder. Trots att 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening (2012) 

menar att anestesisjuksköterskan ansvarar för patienternas kroppstemperatur genom 

kontinuerlig övervakning såväl som dokumentation. En fältanteckning beskriver: 
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Anestesisjuksköterskan noterar att temperaturen har gått ner till under 36 °C. Han 

frågar patienten hur känns det? Jag ser att du är kall. Han känner på patientens 

händer, armar och panna. Därefter bäddar han in henne extra noga... Detta visar på 

hur viktigt det är med kommunikation, att se individen samt känna på patienten för att 

öka patientens välbefinnande och minska eventuellt lidande (Sandman & Kjellström, 

2018). 

 

Under observationerna noterades upprepade gånger att anestesisjuksköterskan kände 

noggrant på patienten. Mest frekvent under de observationer där kroppstemperaturen 

mättes som skulle kunna bero på att anestesisjuksköterskan noterade att 

kroppstemperaturen var låg och ville veta om patienten kändes kall. Detta betyder att 

anestesisjuksköterskan ser till patientens individuella behov (Sandman & Kjellström, 

2018). Dock uppfattade författarna att det endast vidtogs omvårdnadsåtgärder i enstaka 

fall. Kanske berodde det på att anestesisjuksköterskan upplevde att patienten inte kändes 

kall och litade på sin bedömningsförmåga (Björlin Norén, 2013). 

 

Författarna vill se mer frekvent, helst kontinuerlig kroppstemperaturmätning under 

operation för att kunna förebygga och snabbt kunna sätta in omvårdnadsåtgärder för att 

få patienten normoterm (NICE, 2016). Kroppstemperaturmätning är en 

omvårdnadsåtgärd som kräver små resurser och som är lätt att genomföra eftersom 

termometer redan fanns tillgängligt på operationssalen. Genom att belysa 

problemområdet perioperativ hypotermi kan operationsteamet få ökad förståelse för 

vikten av att arbeta förebyggande. Utebliven åtgärd visar möjligtvis på bristande 

följsamhet mot PM och riktlinjer vilket medför att patientsäkerheten äventyras och 

patienten riskerar att utsättas för onödigt vårdlidande. Många gånger uppstår 

vårdlidande på grund av omedvetet handlande, bristande kunskap eller avsaknad av 

reflektion (Dahlberg et al., 2008). Vårdlidandet kan leda till längre postoperativ vård 

som i sin tur leder till ökade kostnader för samhället (Socialdepartementet, 2018). Är 

orsaken bristande kunskap visar detta på att utbildning krävs för att göra personalen 

medveten om att även små omvårdnadsåtgärder gör skillnad för patienten. Troligtvis 

finns PM och riktlinjer men de behöver synliggöras regelbundet genom exempelvis 

utbildningstillfällen. Enligt Sandman och Kjellström (2018) kan bristande följsamhet ha 

flera orsaker. Det kan bero på uppmärksamhetsproblem, att personalen inte 

uppmärksammar problemet på grund av bristande kunskap. Eller så kan orsaken vara 

motivationsproblem som skulle kunna bero på trötthet, stress eller att personalen inte 

bryr sig. Ytterligare orsak skulle kunna vara en brist i arbetets organisation och då kan 

strukturella förändringar vara nödvändiga. Detta är ett problem för patienten eftersom 

personalen inte handlar som etiska värderingar och normer kräver (ibid). 

 

9.3 Patientens delaktighet i omvårdnaden 

 

Patienter som kommer och ska opereras har redan ett sjukdomslidande. 

Sjukvårdspersonalen bör se till patientens individuella behov såväl som önskemål för att 

minska risken för ökat lidande (Sandman & Kjellström, 2018). Om patienten blir 

delaktig i sin egen omvårdnad ökar känslan av välbefinnande (Kasen et al., 2008). För 

ökad delaktighet i vården bör patienten informeras om vad de själva kan göra för att 

förebygga eventuella komplikationer. Ett förslag till ökad delaktighet vore att redan i 

den preoperativa patientinformationen upplysa patienten om att de inte bör sitta och 

frysa i väntrummen eller på vårdavdelningen utan att de ser till att ha ordentligt med 

kläder och täcke för att hålla sig varma. 
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Patienternas delaktighet observerades under operationerna genom att de hade möjlighet 

att påverka hur de låg, om de ville ha sina glasögon på, om de ville lyssna på musik och 

även möjlighet att påverka graden av sedering. Enligt Bager et al. (2015) och Pulkkinen, 

Junttila och Lindwall (2016) är det patienten som själv väljer hur de vill ha det. För att 

kunna tillgodose behoven är det viktigt att anestesisjuksköterskan kommunicerar med 

patienten. I en observation sa anestesisjuksköterskan: Jag finns här under hela 

operationen och tar hand om dig även om du inte kan se mig finns jag här. Detta tyder 

på omtanke till patienten, att finnas där såväl som skapa ett välbefinnande (Sandman & 

Kjellström, 2018).  

 

Enligt Lindwall, von Post och Bergbom (2003), Rudolfsson, von Post, och Eriksson 

(2007) kan den perioperativa dialogen ses som ett löfte till patienten, att finnas där och 

inte överge patienten. Ur patientens perspektiv är anestesisjuksköterskan någon som 

bryr sig om, tar patienten på allvar såväl som skapar en lugn och trygg atmosfär så att 

patienten kan överlåta sig till anestesisjuksköterskans omsorg (ibid). Författarna såg att 

anestesisjuksköterskan hade fokus på patienten hela den peroperativa tiden och gav god 

omvårdnad utefter patientens önskemål (Sandman & Kjellström, 2018). Exempel på 

delaktighet var att flera patienter önskade att få “sova”, erhålla sederande läkemedel 

under operationen och då tillgodosågs detta. Kasen et al. (2008) och Rudolfsson et al. 

(2007) beskriver hur viktigt det är att anestesisjuksköterskan försöker förstå hur 

situationen upplevs utifrån patientens perspektiv för att patienten ska kunna uppnå 

välbefinnande. De påtalar även betydelsen av reflektion över hur patientens värdighet 

kan bevaras. Målet med omvårdnad är att lindra patientens lidande samt främja 

välbefinnande (Eriksson, 2004). Operationsteamet kan genom sitt handlande såväl som 

sitt beteende förhindra att komplikationer uppstår vilket inte bara ger fysiska vinster för 

patienten utan även psykiska (Berg & Hagen, 2013; Kasen et al., 2008; Rudolfsson et 

al., 2007).  

 

9.4 Förbättringsåtgärder i omvårdnaden 

 

Utöver den risk att genomgå en operation var 35 patienter av 40 i någon riskgrupp för 

att utveckla perioperativ hypotermi. Förväntningarna var att operationsteamet skulle 

vara noga med att se till att täcka stora delar av kroppen på patienten, att aktiv värme 

användes i större utsträckning som ett komplement till de passiva 

omvårdnadsåtgärderna, att vätskevärmare användes mer frekvent och att 

kroppstemperaturmätning var standard. Främst till patienter som hade mer än en 

riskfaktor för att utveckla hypotermi men det sågs ingen skillnad i omvårdnaden. Tankar 

om eventuell orsak till detta är att det blev konflikt mellan professionerna, 

operationssjuksköterskorna såg till sitt område såväl som anestesisjuksköterskorna såg 

till sitt. Författarna skulle vilja se att operationsteamet strävar tillsammans mot samma 

mål för att tillgodose patientens behov. Detta skulle kunna göras med enkla medel som 

att använda varma tvätt- och spolvätskor, se till att patienten erhåller varm vätska 

intravenöst, att pre- warming börjat på vårdavdelningen, att patienten har aktivt 

värmande täcken och bäddas in ordentligt (Campbell et al., 2015; Frisch et al., 2017; 

NICE, 2016). Det är viktigt att denna information når ut till alla i den perioperativa 

processen så att de förstår vikten av de omvårdnadsåtgärder som skapar minskat lidande 

hos patienten samt att detta leder till minskade kostnader för samhället såväl som ett 

ökat välbefinnande för patienten. 

 

Fisher´s Exact Test visade att statistiska skillnader fanns i några av variablerna se tabell 

1. Skillnaderna beror troligtvis på att sjukhusen har olika PM, riktlinjer och arbetssätt. 



   

 

 25  

 

Ytterligare faktorer som kan utgöra skillnad är att sjukhusen tillhör olika regioner och 

har olika upphandlingsområden. Författarna har ingen möjlighet att yttra sig om något 

av de olika arbetssätten var bättre eller sämre än det andra. För att möjligtvis kunna 

uttala sig om detta hade de behövt veta vad patienten hade för kroppstemperatur när de 

kom till den postoperativa avdelningen. 

 

Båda sjukhusen behöver arbeta med ytterligare förbättringsarbeten för att motverka 

perioperativ hypotermi. Detta kan göras med relativt enkla medel, till exempel med 

frekvent kroppstemperaturmätning, varma vätskor intravenöst såväl som varma 

tvättvätskor. Dessa omvårdnadsåtgärder kostar minimalt med tid och resurser.  

Socialstyrelsen (2017b) menar att vården ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. 

Genom att införa pre- warming som preoperativ standard kan ses som en besparing för 

samhället då komplikationer av hypotermi leder till längre sjukhusvistelse såväl som 

ökade vårdkostnader. Eriksson (2018) menar att vårdlidande är ett onödigt lidande som 

bör elimineras. Enligt Socialdepartementet (2018) kostar förlängd sjukhusvistelse 

samhället omkring 9 miljarder kronor varje år. Författarna menar att det är viktigt att 

alla är lyhörda och reflekterar över hur operationsteamets arbete kan utvecklas, hur 

patienten kan göras mer delaktig och hur alla kan arbeta förebyggande mot hypotermi 

(Sandman & Kjellström, 2018). Reflektionen och diskussion skulle kunna göras på 

exempelvis utvecklingsdagar och efter arbeta fram PM.  

  

Resultatet visar att författarnas antagande inte stämmer fullt ut. De antog att 

operationsteamet arbetade mer aktivt med fler omvårdnadsåtgärer för att förebygga och 

behandla perioperativ hypotermi framförallt för de patienterna med flera riskfaktorer. 

Detta för att lindra patientens lidande och ge patienterna möjlighet att uppnå 

välbefinnande. Analysen visade att nollhypotesen kunde förkastades, det vill säga att det 

fanns en skillnad i vissa variabler när de båda sjukhusen jämfördes. 

  

 

10 Slutsats 
 

Det finns ett stort behov av att synliggöra vad perioperativ hypotermi har för 

konsekvenser för patienten men även för samhället. Främst för vårdpersonalen inom den 

operativa vårdkedjan både pre, per och postoperativt. Resultatet visar att det finns 

förbättringsområden på båda sjukhusen. Författarna tror att största vinsten skulle vara 

att belysa vikten av aktiv pre-warming och göra det till rutin för alla operationer. Det 

går lätt att med befintliga medel ytterligare förebygga perioperativ hypotermi. 

Avslutningsvis anses att behovet av nationella riktlinjer för att förebygga perioperativ 

hypotermi bör utformas för att öka patientsäkerheten. Detta skulle leda till ett minskat 

lidande och ett ökat välbefinnande hos patienten såväl som ekonomiska vinster för 

samhället. 

 

 

Fortsatt forskning bör förslagsvis inriktas mot hur vårdpersonalen kan arbeta preventivt 

mot perioperativ hypotermi framförallt preoperativt. Även vidare forskning om 

patienternas upplevelse av postoperativ shivering såväl som patienternas upplevelser av 

det lidande som komplikationer av hypotermi ger. Det skulle också vara intressant att 

undersöka vad det är som gör att omvårdnadsåtgärderna inte tillämpas. 

 



   

 

 26  

 

Referenser  
 

AORN: Association of periOperative Registered Nurses Recommended Practices 

Committee. (2007). Recommended Practices for the Prevention of Unplanned 

Perioperative Hypothermia. AORN Journal, 85(5), 972,976,986-974,984,988 

doi:10.1016/j.aorn.2007.04.015 

 

Bager, L., Konradsen, H., & Dreyer, P. (2015). The patient's experience of temporary 

paralysis from spinal anaesthesia, a part of total knee replacement. Journal of Clinical 

Nursing, 24(23–24), 3503-3510. doi: 10,1111 / jocn.13007 

 

Bell, J. & Waters, S. (2016). Introduktion till forskningsmetodik. (5:e uppl) Lund:  

Studentlitteratur AB. 

 

Berg, T., Hagen, O. (2013) Förebygga oh behandla anestesirelaterade komplikationer. I 

I. L. Hovind (Red.), Anestesiologisk omvårdnad. (2:a uppl, s. 283-311) Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Billhult, A. (2017). Analytisk statistik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod från ide till examination inom omvårdnad. (2:a uppl, s. 275-284) Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Björlin Norén, C. (2013) Teknik och omvårdnad. I I. L. Hovind (Red.), Anestesiologisk 

omvårdnad. (2:a uppl, s. 55-62) Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Burger, L., & Fitzpatrick, J. (2009). Prevention of inadvertent perioperative 

hypothermia. British Journal of Nursing (18) 18, 115-119. 

doi:10.12968/bjon.2009.18.18.44553 

 

Caljouw, M.A.A., Van Beuzekom, M. & Boer, F. (2008). Patient´s satisfaction with 

peroiperative care: development, validation, and application of a questionnarie. British 

Journal of Anaesthesia. 100, 5 p. 637-644. https://doi.org/10.1093/bja/aen034  

 

Campbell, G., Alderson, P., Smith, A., & Warttig, S. (2015). Warming of intravenous 

and irrigation fluids for preventing inadvertent perioperative hypothermia. The 

Cochrane Database of Systematic Reviews, (4), CD009891.  

doi:10.1002/14651858.CD009891.pub2 

 

Candinas, D., Gloor, B., Fridén, T. & Andrén-Sandberg, Å. Patientsäkerhet i 

operationssalen är inte bara en fråga om att skära rätt (2015) Hämtad 2019-01-14 från  

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-

vetenskap/Vardutveckling/2015/10/Patientsakerhet-i-operationssalen-ar-inte-bara-en-

fraga-om-att-skara-ratt/ 

 

Chew, M., Hjelmqvist, H. (2016). Perioperativ homeostas. I S. GE. Lindahl, O. Winsö, 

& J. Åkeson (Red.,) Anestesi. (3:e uppl, s. 326-337) Stockholm: Liber AB. 

 

Dahlberg, K. (2014). Att undersöka Hälsa & Vårdande: Stockholm: Författaren och 

Natur & Kultur. 

 

https://doi.org/10.12968/bjon.2009.18.18.44553
https://doi.org/10.1093/bja/aen034
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Vardutveckling/2015/10/Patientsakerhet-i-operationssalen-ar-inte-bara-en-fraga-om-att-skara-ratt/
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Vardutveckling/2015/10/Patientsakerhet-i-operationssalen-ar-inte-bara-en-fraga-om-att-skara-ratt/
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Vardutveckling/2015/10/Patientsakerhet-i-operationssalen-ar-inte-bara-en-fraga-om-att-skara-ratt/
http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Vardutveckling/2015/10/Patientsakerhet-i-operationssalen-ar-inte-bara-en-fraga-om-att-skara-ratt/


   

 

 27  

 

Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B-O. & Fageberg, I. (2008). Att 

förstå vårdvetenskap. Pozkal, Polen: Studentlitteratur AB. 

 

Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken. För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. (4:e uppl) Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Ejlertsson, G. (2012). Statistik för hälsovetenskaperna. (2:a uppl) Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Eliasson, A. (2018). Kvantitativ metod från början. (4:e uppl) Lund: Studentlitteratur 

AB. 

 

Eriksson, K. (2004). Vårdprocessen. (4:e uppl) Stockholm: Liber AB. 

 

Eriksson, K. (2018). Vårdvetenskap Vetenskapen om vårdandet Om det tidlösa i tiden. 

Stockholm: Liber AB. 

 

Etikkommittén Sydost. Etisk egengranskning och ansökningsblankett. Hämtat 2019-01-

01 från; https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/samarbeta-med-oss/Projekt-och-

natverk/etikkommitten-sydost/ 

 

Frisch, N., Pepper, A., Rooney, E., & Silverton, C. (2017). Intraoperative Hypothermia 

in Total Hip and Knee Arthroplasty. Orthopedics (Online), 40(1), 56-63. 

doi:10.3928/01477447-20161017-04 

 

Gustafsson, I. Ll, Elmqvist, C., From-Attebring, M., Johansson, I., & Rask, M. (2017). 

The Nurse Anesthetists Adherence to Swedish National Recommendations to Maintain 

Normothermia in Patients During Surgery. Journal of PeriAnesthesia Nursing, (32) 5, 

409-418. doi:10.1016/j.jopan.2016.03.006 

 

Hammar Chiriac, E., & Einarsson, C. (2018). Gruppobservationer Teori och praktik. 

(3:e uppl) Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Hegarty J, Walsh E, Burton A, Murphy S, O’Gorman F, & McPolin G. (2009). Nurses’ 

knowledge of inadvertent hypothermia. AORN Journal, 89(4), 701-713.  

doi:10.1016/j.aorn.2008.09.003 

 

Kasen, A., Nordman, T., Lindholm, T., & Eriksson, K. (2008). Nurses'characterization 

of patients' suffering related to care/ Vårdares gestaltning av patientens vardlidande. 

Nursing Science/ Skyepleievitenskap/ Omvardnasdsforskning (Report). Nursing Science 

& Research in the Nordic Countries, 28(2), 4-8. ISSN: 0107–4083 

 

Koc, B. B., Schotanus, M. G. M., Kollenburg, J-P. A. P. A. C., Janssen, M. J. A., 

Tijssen, F., Jansen, E. J. P. (2017). Effectiveness of Early Warming With Self-Warming 

Blankets on Postoperative Hypothermia in Total Hip and Knee Arthroplasty. 

Orthopaedic Nursing 33 (1) 356-360. 

doi:https://doi.org/10.1097/NOR.0000000000000383 

 

Koëter, M., Leijtens, B. & Koëter, S. (2013). Effect of Thermal Reflective Blanket 

Placement on Hypothermia in Primary Unilateral Total Hip or Knee Arthroplasty. 

Journal of PeriAnesthesia Nursing 28.6: 347-352. doi:10.1016/j.jopan.2012.08.007 

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/samarbeta-med-oss/Projekt-och-natverk/etikkommitten-sydost/
https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/samarbeta-med-oss/Projekt-och-natverk/etikkommitten-sydost/
https://doi.org/10.1016/j.jopan.2016.03.006
https://doi.org/10.1016/j.aorn.2008.09.003
https://doi.org/10.1097/NOR.0000000000000383
https://doi.org/10.1097/NOR.0000000000000383


   

 

 28  

 

 

Koenen, M., Passey, M. & Rolfe, M. (2017). ”Keeping Them Warm"—A Randomized 

Controlled Trial of Two Passive Perioperative Warming Methods. Journal of 

PeriAnesthesia Nursing, 32(3), 188-198. doi:10.1016/j.jopan.2015.09.011 

 

Leijtens, B., Koëter, M., Kremers, K., & Koëter, S. (2013). High Incidence of 

Postoperative Hypothermia in Total Knee and Total Hip Arthroplasty: A Prospective 

Observational Study: A Prospective Observational Study. The Journal of Arthroplasty, 

28(6), 895-898. doi:10.1016/j.arth.2012.10.006 

 

Lindwall, L. & von Post, I. (2000). Perioperativ vård – den perioperativa 

vårdprocessen. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Lindwall, L., von Post, I., & Bergbom, I. (2003). Patients’ and nurses’ experiences of 

perioperative dialogues. Journal of Advanced Nursing, 43(3), 246-253. PMID: 

12859783 

 

Lindwall, L., & von Post, I. (2008a). Perioperativ vård - att förena teori och praxis (2:a 

uppl). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Lindwall, L., & von Post, I. (2008b). Habits in Perioperative Nursing Culture. Nursing 

Ethics, 15(5), 670-681. doi:10.1177/0969733008092875 

 

McGovern, P., Albrecht, M., Belani, K., Nachtsheim, C., Partington, P., Carluke, I., & 

Reed, M. (2011). Forced-air warming and ultra-clean ventilation do not mix: An 

investigation of theatre ventilation, patient warming and joint replacement infection in 

orthopaedics. The Journal of Bone and Joint Surgery. British Volume, 93(11), 1537-

1544. doi:10,1302 / 0301-620X.93B11.27124  
 

NICE national institute of health and care excellence. (2016). Hypothermia: prevention 

and management in adults having surgery. Hämtat 2019-01-02 från; 

https://www.nice.org.uk/guidance/cg65/chapter/Recommendations#intraoperative-phase 

 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011) Forskningsprocessen. (3:e uppl) Stockholm: Liber 

AB. 

 

Patel, R., & Davidsson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. (4:e uppl) Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Paulikas, C. (2008). Prevention of unplanned perioperative hypothermia. Association of 

Perioperative Registered Nurses Journal, 88 (3), 358-364. PMID:18819204 

 

Polit, D.F & Beck, C.T. (2012). Nursing research. Generating and Assessing Evidence 

for Nursing Practice. (9.ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health.  

 

Polit, D.F & Beck, C.T. (2018). Essentials of Nursing Research Appraising evidence for 

Nursing practice. (9.ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health. 

 

Pulkkinen, M., Junttila, K. & Lindwall. L. (2016). The Perioperative Dialogue – a 

Model of Caring for the Patient Undergoing a Hip or a Knee Replacement Surgery 

https://doi.org/10.1016/j.arth.2012.10.006
https://doi.org/10.1177/0969733008092875
https://www.nice.org.uk/guidance/cg65/chapter/Recommendations


   

 

 29  

 

under Spinal Anaesthesia. Scandinavian Journal of Caring Sciences 30.1: 145-153. 

doi:10.1111/scs.12233 

 

Renck, H. (2003). Svikt av vitala funktioner. (4:e uppl) Torekov: Aniva förlag. 

 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, (2012). 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 

med inriktning mot anestesisjukvård. Hämtad den 2018-12-26 från 

https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-

riktlinjer/Specialistsjukskoterska-inom-anestesisjukvard/ 

 

Rudolfsson, G., von Post, I., & Eriksson, K. (2007). The expression of caring within the 

perioperative dialogue: A hermeneutic study. International Journal of Nursing Studies, 

44(6), 905-915. doi:10.1016/j.ijnurstu.2007.02.007 

 

Sandman, K., & Kjellström, S. (2018). Etikboken: etik för vårdande yrken. (2:a uppl) 

Lund:  Studentlitteratur. 

 

Schilling, U M Internetmedicin. (2018). Hypotermi. Hämtad 2018-12-26 från  

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=3104 

 

Scholten, R., Leijtens, B., Kremers, K., Snoeck, M. & Koëter, S. (2018). The Incidence 

of Mild Hypothermia after Total Knee or Hip Arthroplasty: A Study of 2600 Patients. 

Journal of Orthopaedics 15.2: 408-411. doi:10.1016/j.jor.2018.03.014 

 

Scott, E. & Buckland, R. (2006). A systematic review of intraoperative warming. AORN 

Journal. 83(5), 1090-1113. doi:10.1016/S0001-2092(06)60120-8 

 

Shaw, C., Steelman, V., Deberg, J. & Schweizer. M. (2017). Effectiveness of active and 

passive warming for the prevention of inadvertent hypothermia in patients receiving 

neuraxial anesthesia: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled 

trials. Journal of Clinical Anesthesia, 38, 93-104. doi:10.1016/j.jclinane.2017.01.005 

 

Simpson, J., Thomas, V., Ismaily, S., Muradov, P., Noble, P. & Incavo. S. (2018). 

Hypothermia in Total Joint Arthroplasty: A Wake-Up Call. The Journal of Arthroplasty, 

33(4), 1012-1018. doi:10.1016/j.arth.2017.10.057 

 

Sjöberg, F, Brändström, H. (2005). Accidentell hypotermi. I A. Larsson, S Rubertsson 

(Red.), Intensivvård. Stockholm: Liber AB. 

 

Smith, J., & Roberts, R. (2013) Vitalparmetrar i sjuksköterskans perspektiv. En 

introduktion till kliniska observationer. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Socialdepartementet. (2018). Uppdrag att utarbeta en nationell handlingsplan för ökad 

patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Hämtad 2019-03-20 från 

https://www.regeringen.se/4a9c1c/contentassets/03e0c8c22deb48efa170bb59bea36f0d/

uppdrag-att-utarbeta-en-nationell-handlingsplan-for-okad-patientsakerhet-inom-halso--

och-sjukvarden.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2017a). Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Hämtad 2019-01-14 

från https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/centrala-lagar-och-

https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/Specialistsjukskoterska-inom-anestesisjukvard/
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/Specialistsjukskoterska-inom-anestesisjukvard/
https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=3104
https://doi.org/10.1016/j.jclinane.2017.01.005
https://www.regeringen.se/4a9c1c/contentassets/03e0c8c22deb48efa170bb59bea36f0d/uppdrag-att-utarbeta-en-nationell-handlingsplan-for-okad-patientsakerhet-inom-halso--och-sjukvarden.pdf
https://www.regeringen.se/4a9c1c/contentassets/03e0c8c22deb48efa170bb59bea36f0d/uppdrag-att-utarbeta-en-nationell-handlingsplan-for-okad-patientsakerhet-inom-halso--och-sjukvarden.pdf
https://www.regeringen.se/4a9c1c/contentassets/03e0c8c22deb48efa170bb59bea36f0d/uppdrag-att-utarbeta-en-nationell-handlingsplan-for-okad-patientsakerhet-inom-halso--och-sjukvarden.pdf
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/centrala-lagar-och-foreskrifter/patientsakerhetslagen


   

 

 30  

 

foreskrifter/patientsakerhetslagen 

 

Socialstyrelsen. (2017b). Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) Hämtad 2019-03-20 från 

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/centrala-lagar-och-

foreskrifter/halso-och-sjukvardslagen 

 

Stålman, A. och Lindblom, P. Internetmedicin (2018). Höftledsartros, coxartros. 

Hämtad 2019-03-23 från https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=220 

 

Stålman, A. och Lindblom, P. Internetmedicin (2019). Knäledsartros, gonartros. 

Hämtad 2019-03-23 från https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=216 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2012). Kompetensbeskrivning legitimerad 

sjuksköterska. Hämtad; 2019-03-06 från; https://www.swenurse.se/Sa-tycker-

vi/publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/ 

 

Svensson, P. & Ahrne, G. (2015). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I G. 

Ahrne, P. Svensson (Red.), Handbok i kvalitativa metoder. (2:a uppl, s. 17-31) 

Stockholm: Liber.  

 

Tjoakarfa, C., David, V., Ko, A., & Hau, R. (2017). Reflective Blankets Are as 

Effective as Forces Ari Warmers in Maintaining Patient Normothermia During Hip and 

Knee Arthroplasty Surgery. The Journal of Arthroplasty, 32 (2) 624-627. 

doi:org/10.1016/j.arth.2016.07.015 

 

Valeberg, B., T. (2013a) Mottagande av patienten. I I. L. Hovind (Red.), 

Anestesiologiskt omvårdnad. (2:a uppl, s. 333-338) Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Valeberg, B., T. (2013b) Patienter i regional anestesi. I I. L. Hovind (Red.), 

Anestesiologiskt omvårdnad. (2:a uppl, s. 347-350) Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Valeberg, B., T. (2013c) Preoperativ information och bedömning. I I. L. Hovind (Red.), 

Anestesiologiskt omvårdnad. (2:a uppl, s. 321-330) Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Valeberg, B., T. (2013d) Rapportering och övervakning efter anestesi. I I. L. Hovind 

(Red.), Anestesiologiskt omvårdnad. (2:a uppl, s. 351-356) Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Världsalliansen för patientsäkerhet. (2009). Bruksanvisning för checklista för säkerhet 

vid operationer. Säker kirurgi räddar liv. Hämtad 2019-01-15 från 

 http://www.safesurg.org/uploads/1/0/9/0/1090835/sw._manual.pdf 

  

Wagner, D., Byrne, M., & Kolcaba, K. (2006). Effects of Comfort Warming on 

Preoperative Patients. AORN Journal, 84(3), 427-448. https://doi.org/10.1016/S0001-

2092(06)63920-3 

 

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2008). Evidensbaserad omvårdnad – en bro 

mellan forskning och klinisk verksamhet. (2:e uppl) Ungern: Författarna och 

Studentlitteratur AB.  

 

https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/centrala-lagar-och-foreskrifter/patientsakerhetslagen
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/centrala-lagar-och-foreskrifter/patientsakerhetslagen
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/centrala-lagar-och-foreskrifter/halso-och-sjukvardslagen
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/centrala-lagar-och-foreskrifter/halso-och-sjukvardslagen
https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=220
https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=216
http://www.safesurg.org/uploads/1/0/9/0/1090835/sw._manual.pdf
https://doi.org/10.1016/S0001-2092(06)63920-3
https://doi.org/10.1016/S0001-2092(06)63920-3


   

 

 i  

 

Bilagor 

Bilaga A  
Observationsschema 

 

Knä/höftprotes                                                                              

                                                        

Kläder vid ankomst                             

 

Kvinna/man 

Över/Under 70 år 

Temperatur på salen 

 

Mössa “papper” / mössa tjockare engångs 
 

 

               Ja               Nej 

Engångs bentäcke   

Flergångs bentäcke   

   

Generell anestesi   

Regional anestesi   

   

Rumsvarm vätska iv   

Förvärmd vätska iv   

Vätska i värmare iv   

    

Förvärmd tvättvätska   

Rumsvarm tvättvätska   

    

Förvärmd spolvätska   

Rumsvarm spolvätska   

    

Mätning av temperatur   

Hur?    

   

Kommunikation med patienten    

   

Aktiv värme överkropp   

Aktiv värme underkropp   

   

Passiv värme överkropp   

Passiv värme underkropp   

   

Övrigt   

Övrigt   
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Bilaga B 
 Etisk egengranskning 

  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   
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Bilaga C  
Informationsbrev och skriftlig ansökan 
 

Till dig som avdelningschef på anestesi- och operationsavdelningen.  
 

Alla patienter i det perioperativa förloppet utsätts för en risk att drabbas av hypotermi 

vilket innebär att kroppstemperaturen sjunker under 36 °C. Hypotermi är en vanligt 

förekommande komplikation i samband med anestesi men det finns många olika sätt att 

minska riskerna på.  

 

Vi har därför valt att göra en studie där syftet är att observera vad patienten får för 

värmebevarande insatser under knä- och höftplastikoperationer. Vår förhoppning är att 

studien ska visa tydligt vilka värmebevarande insatser patienterna får samt visa på 

eventuella brister. Resultatet kan därefter leda till en förbättring för att förebygga 

hypotermi i denna patientgrupp. 

 

Deltagandet är på frivillig basis och medverkan kan avbrytas när som helst. I studien 

dokumenteras inga personuppgifter varken på vårdpersonal eller på patienter och den 

information som registreras har ingen koppling till individerna. All data som insamlas i 

studien kommer att skyddas och bevaras inlåsta så att ingen obehörig kan komma åt 

den. Efter examination kommer observationsscheman samt fältanteckningar att 

makuleras. Studenterna tillgodoser kraven för sekretess och tystnadsplikt. Efter att 

observationerna är avslutade kommer berörd vårdpersonal få information om studiens 

syfte samt ha möjlighet att ta ställning till om det insamlade materialet inte får användas 

i vår studie. Om studiens syfte skulle presenteras för uppgiftslämnarna skulle detta 

kunna påverka deras beteende samt studiens validitet. Därav har vi valt att endast 

informera er avdelningschefer om detta innan. 

 

Studien kommer att genomföras som en tvärsnittsstudie där ca 20 observationer per 

observatör kommer göras. Vi som observatörer kommer att vara kända för gruppen, 

uppgiftslämnarna, men inte aktiva. Vi kommer att använda oss av ett förtryckt 

observationsschema samt göra fältanteckningar, se bilaga.  

 

Vi är två studenter, Tyra Bergström och Lotta Svensson som båda läser anestesisjukvård 

vid Linnéuniversitet i Växjö. I utbildningen ingår det att göra ett magisterarbete i 

vårdvetenskap vilket är anledningen till att studien kommer att göras.  

Jag har tagit del av informationen, förstått syftet med studien samt ger mitt samtycke till 

att studien får genomföras på denna anestesi- och operationsavdelning.  

 

Ort och datum                          Namnteckning                             Namnförtydligande 

 

-------------------------                ------------------------                     ------------------------ 

 

Har ni några frågor hör gärna av er till oss.  

Linnéuniversitetet Växjö 2019-01-04 

  

Student:                              Student:                                     Handledare: 

Lotta Svensson                   Tyra Bergström                         Carina Werkander Harstäde 
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Bilaga D  
Informationsbrev till berörd vårdpersonal efter avslutad observation. 
 

Om studiens syfte skulle presenterats för er uppgiftslämnare, vårdpersonal, skulle detta 

kunnat påverka ert beteende samt studiens validitet. Därav valde vi att endast informera 

avdelningscheferna om studiens syfte innan observationerna genomfördes. Skriftligt 

tillstånd för att få lov att genomföra våra observationer inhämtades från 

avdelningscheferna innan observationerna påbörjades.  

 

Syftet med vår studie var att observera vad patienten får för värmebevarande insatser 

under knä- och höftplastiksoperationer. 

 

Eftersom vi inte kunnat få samtycke av dig om deltagande i studien innan 

observationerna gjordes finns det nu möjlighet för dig att i efterhand ta ställning till om 

insamlat material får lov att användas i vår studie eller inte. Detta med denna 

information om att studien är på frivillig basis, det finns möjlighet att avbryta 

deltagandet när som helst. Det har inte dokumenterats några personuppgifter varken på 

dig som vårdpersonal eller på några patienter på observationsschemat. Materialet 

används endast till denna studie. Under tiden då studien genomförs kommer all data 

skyddas och bevaras inlåsta så att ingen obehörig kan komma åt dem. Efter examination 

kommer observationsscheman samt fältanteckningar att makuleras. 

 

 

 

 

 

 

 

Har ni några frågor hör gärna av er till oss. 

 

  

Student:                              Student:                                     Handledare: 

Lotta Svensson                   Tyra Bergström                         Carina Werkander Harstäde 


