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Oavsiktlig perioperativ hypotermi är vanligt förekommande 
och beror på anestesimedlens hämmande verkan på 
temperaturregleringen kombinerat med en exponering i kall 
miljö. Upp till 90 % av patienterna upplever hypotermi 
perioperativt. Skilda fysiologiska effekter på kroppen kan 
uppstå varierande från vasokonstriktion och en känsla av att 
frysa, till hjärtstillestånd och död. 
Syftet med studien var att beskriva omvårdnadsåtgärder vid 
oavsiktlig hypotermi, som uppstår i samband med att patienter 
genomgår ett operativt ingrepp i anestesi och/eller analgesi. 
Studien gjordes som en litteraturstudie, där 25 artiklar 
analyserades. Resultatet visade att varmluftstäcken var det 
mest effektiva för att förebygga, men även lindra och behandla 
oavsiktlig hypotermi. Sjuksköterskor och annan hälso- och 
sjukvårdpersonal, som arbetar i den perioperativa vården måste 
bli medvetna om riskerna med hypotermi. Genom att mäta och 
följa patientens kroppstemperatur är det möjligt att tidigt vidta 
åtgärder för att förebygga, lindra eller behandla oavsiktlig 
perioperativ hypotermi. Ytterligare forskning och utveckling 
av befintliga metoder och material behövs för att öka 
patienternas möjligheter att förbli normoterma perioperativt. 
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Anesthesia, hypothermia, nursing, perioperative, prevention  

 
Inadvertent perioperative hypothermia often occurs and results 
from anesthetic-induced inhibition of thermoregulatory control 
in combination with cold exposure. Up to 90 % of the patients 
experience hypothermia during the perioperative period. 
Different physiological effects on the body, caused by 
hypothermia can occur, varying from vasoconstriction and 
feeling cold to cardiac arrest and death.  
The aim of this study was to describe nursing actions 
concerning inadvertent hypothermia, that occurs when patients 
are undergoing surgery in anesthesia and/or analgesia. The 
study was carried out as a literature study where 25 articles 
were analysed. The result showed that forced-air warming is 
the most effective to prevent, but also relieve and treat 
inadvertent hypothermia. Nurses and health personnel who 
work in the perioperative area have to be aware of the risks of 
hypothermia. By following the body temperature of the 
patient, it can be possible to take measures to prevent, relieve 
or treat inadvertent perioperative hypothermia. Further 
research and developement of existing methods and materials 
are needed to improve the patients´ opportunities to maintain 
normothermia during the perioperative period. 
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Inledning 
Oavsiktlig hypotermi är en av de vanligast förekommande komplikationerna som har 
rapporterats hos patienter som genomgår ett operativt ingrepp. Upp till 90 % av 
patienterna utvecklar någon form av temperaturminskning. Oavsiktlig hypotermi kan ge 
olika fysiska effekter på kroppen, som allt från perifer vasokonstriktion och en känsla 
av att frysa till allvarliga hjärtkomplikationer och död. En effekt av detta är förlängd 
vårdtid, som i sin tur leder till ökade vårdkostnader. Detta fenomen/problem har ännu 
inte uppmärksammats tillräckligt i dagens sjukvård och behöver därför belysas för att 
tillgodose patienternas rätt till ett optimalt omhändertagande (1-3). 

Vårdpersonal har ett professionellt ansvar att ge patienterna en trygg och säker vård, 
med god kvalitet, enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Enligt denna lag 1 § definieras 
hälso- och sjukvård som ”åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla 
sjukdomar och skador" (4). Även det moraliska ansvaret styrs av etiska koder för 
sjuksköterskor. Sjuksköterskan har fyra ansvarsområden: att främja hälsa, att förebygga 
sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande. I ICN:s (International Council of 
Nurses) etiska koder för sjuksköterskor står det att "sjuksköterskans primära ansvar 
gäller människor som är i behov av vård, och att sjuksköterskan är aktiv när det gäller 
att utveckla omvårdnad som vilar på evidensbaserad kunskapsgrund" (5, s. 4). 
Därför är det viktigt att personal i den perioperativa vården är medvetna om vilka 
patienter som tillhör riskgrupperna, och känner till vilka möjligheter/metoder som finns 
för att förebygga att patienter sjunker alltför mycket i kroppstemperatur och utvecklar 
hypotermi. 

Bakgrund 
Hypotermi definieras, enligt Nationalencyklopedin (NE), som sänkt kroppstemperatur 
(6, s. 223). Var gränsen går för hypotermi är däremot inte helt klarlagt. I USA har det 
utarbetats riktlinjer för förebyggande av perioperativ (omkring operation) hypotermi 
och i dessa riktlinjer har gränsen mellan normal kroppstemperatur (normotermi) och 
hypotermi satts vid 36°C (7). I medicinsk litteratur räknas oftast kroppstemperatur 
under 36°C som hypotermi medan normotermi definieras som central kroppstemperatur 
mellan 36°C-38°C. Central temperatur kan mätas i olika delar av kroppen såsom i 
hörselgången mot trumhinnan, nedre delen av matstrupen, urinblåsan och ändtarmen 
(1,7). 
Redan på 1880-talet förstod forskare att hypotermi hade betydelse för patienterna och 
deras tillfrisknande efter en operation. Under de senaste tjugo åren har det forskats 
mycket på området. Forskningen visar på vikten av att undvika oavsiktlig hypotermi 
och möjligheter att förebygga och behandla detta. Olika behandlingsstrategier och 
riktlinjer har arbetats fram, bland annat hos intresseföreningar för 
operationssjuksköterskor och anestesisjuksköterskor i USA (2,7-8). 
Enligt NE förklaras anestesi med en "upphävd förmåga att känna smärta, tryck, 
beröring, kyla eller värme", och kan delas upp i generell (narkos) och regional anestesi 
(lokalbedövning) såsom spinalbedövning och epiduralbedövning (9, s. 379). Ordet 
analgesi kommer från grekiskans analgesia som betyder smärtlöshet (9, s. 315). 
Planerad hypotermi används vid vissa operationer, som hjärt- och neurokirurgi, i syfte 
att minska ämnesomsättningen och syrgaskonsumtionen samt att sänka det 
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intrakraniella trycket. Oavsiktlig hypotermi däremot, uppstår hos patienter som 
genomgår operativa ingrepp under anestesi och/eller analgesi, varvid de normala 
försvarsmekanismerna i kroppen inte fungerar. Patienterna är ofta tunt klädda och 
utsätts dessutom för operationssalens kalla miljö (2,10-11).  

Temperaturregleringen styrs från hypothalamus´ främre delar i hjärnan. Via köld- och 
värmereceptorer som finns både i huden och i kroppens inre organ regleras den perifera 
känsligheten för temperatur i omgivningen. Kroppstemperaturen påverkas av flera olika 
faktorer såsom ålder, kondition, endokrina faktorer och läkemedel. 
Att frysa är en upplevelse som normalt uppfattas som obehaglig av de flesta. Då görs 
försök att förflytta sig till ett varmare område, och går inte det försöker personen skydda 
sig, genom att klä på sig, kanske flera lager, huttra, äta och röra på sig så värmekänslan 
kommer tillbaka och komforten ökar (10).  

Shivering definieras som huttring, kroppens svar på att kroppstemperaturen sjunker 
(hypotermi) (12, s.159). Den är en kompensatorisk åtgärd och den kan mångdubbla 
värmeproduktionen (10). Vid sänkt kroppstemperatur startar vasokonstriktion, en annan 
kompensatorisk reaktion, i de perifera delarna av kroppen, därefter icke-huttrande 
värmebildning, som hos vuxna styrs av ökad sköldkörtelfunktion och insöndring av 
hormonet tyroxin. Ämnesomsättningen ökar, och därmed värmeproduktionen. Hos barn, 
speciellt hos nyfödda sker icke-huttrande värmeproduktion till stor del i brunt fett 
(10,13). 

För att kunna behålla kroppstemperaturen måste kroppen producera ett överskott av 
värme. Det sker normalt genom ett ökat intag av näring, alltså födoämnen av olika slag. 
Det som är effektivast ur värmebildningssynpunkt är aminosyror (proteiner) (13). 
Vid anestesi och analgesi fungerar inte den normala, centrala temperaturregleringen. 
Under första timmen efter induktionen (anestesistart) sjunker den centrala temperaturen 
med ca 1,5°C. Kompensationsmekanismerna, som normalt startar vid en sänkning av 
temperaturen på 0,2°C, startar inte förrän temperaturen sjunkit 2,0-2,5°C. 
Anestesiläkemedel minskar metabolismen och värmebildningen. Vasokonstriktionen i 
de perifera delarna slås ut och vasodilatationen gör att värmeförlusterna ökar. Det 
normala huttrandet fungerar inte vid användande av muskelrelaxantia och patienten blir 
beroende av omgivningens temperatur. Alla patienter utvecklar hypotermi om 
temperaturen i operationssalen understiger 21°C (2,7). 

Värme förloras genom strålning, konvektion, konduktion och evaporation. Strålning 
innebär värmeförlust till en omgivande kall miljö. Konvektion beskrivs som en 
luftström över huden, till exempel ventilationen på operationssalen. Konduktion innebär 
värmeförlust via direktkontakt med ledande ytor, såsom operationsinstrument och 
vätskor som används i operationssåret. Evaporation förklaras som avdunstning genom 
luftvägar, hud, och öppna sårytor. Avdunstningen varierar beroende på hur stort 
operationssåret är och/eller vilken typ av operationsingrepp det gäller. Vid öppna 
bukingrepp ökar värmeförlusterna markant (1,10). 

Enligt den norska omvårdnadsteoretikern Kari Martinsen är omsorg en förutsättning för 
allt mänskligt liv. Omsorg består av ett nära förhållande mellan två människor. Vi 
människor är beroende av varandra och kan inte leva isolerade från andra. Ansvar ska 
tas för de svaga och handlingarna som utförs görs utifrån förförståelse med den andres 
bästa för ögonen (14). Teorin genomsyras av Den gyllene regeln i Matteusevangeliet 
7:12 som lyder: "allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra 
dem" (15, s.13). När en patient skall genomgå ett operativt ingrepp i anestesi och/eller 
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analgesi, kan patienten inte alltid själv föra sin talan. Då får vårdpersonalen, som har 
ansvaret för patienten, agera som dennes ställföreträdare och ”advokat” och utföra de 
omvårdnadsåtgärder som är bäst för patienten (14). 
Vissa patienter löper större risk än andra att utveckla oavsiktlig hypotermi. Det är de 
allra yngsta, som har en stor kroppsyta i förhållande till sin vikt och en dåligt utvecklad 
temperaturregleringsförmåga samt äldre personer som har minskad mängd subkutant 
fett och nedsatt temperaturregleringsförmåga. Även patienter med nedsatt 
ämnesomsättning, liten kroppsvikt, liten muskelmassa, svårt sjuka och patienter med 
sänkta energidepåer drabbas lättare av oavsiktlig hypotermi. Ingreppets längd och typ av 
ingrepp har också en avgörande betydelse (1-2). Inom anestesiologin används ett 
riskbedömningssystem, kallat ASA-systemet (American Society of Anesthesiologists). I 
detta system delas patienterna upp i olika riskklasser, ASA-klass 1-5, beroende på deras 
medicinska status innan operation. ASA-klass 1 är en i övrigt frisk patient och klass 5 
motsvarar en patient som är döende och har små chanser att överleva (13). 

Om personen inte själv har möjlighet att byta miljö, är äldre, inte kan förmedla sig eller 
har ont kan värmetillförsel i form av varma filtar minska oro, förbättra sömnen och öka 
komforten, visade en studie vid ett äldreboende (16). 
Oavsiktlig hypotermi kan medföra komplikationer i olika organsystem. Kardiovaskulära 
effekter med risk för rytmrubbningar och ischemi på hjärtat kan uppstå, större 
blodförluster under och efter operationen kan inträffa, samt flera sårinfektioner kan 
uppkomma på grund av sämre genomblödning i vävnaden. Detta kan medföra förlängd 
sjukhusvistelse, som innebär ökade vårdkostnader (1,8,17). 

Huttring kan upplevas som obehagligt för patienten och ger även ett ökat syrgasbehov. 
Hypotermi kan också ge en ökad effekt av läkemedel och förlångsammad 
läkemedelsmetabolism som gör att återhämtningen efter en anestesi kan fördröjas och 
längre tid kan krävas på uppvakningsavdelning (3,17). 

Forskningen fram till slutet på 1990-talet visade på olika omvårdnadsåtgärder för att 
förebygga oavsiktlig hypotermi vid operativa ingrepp. De bestod i huvudsak av olika 
täckande material på patienten, värmemadrass, varma vätskor, en varm 
omgivningstemperatur, farmakologisk behandling (aminosyror) och varmluftstäcke. Ett 
varmluftstäcke är ett täcke i engångs- eller flergångsmaterial, av olika storlek och 
utseende, anslutet till en elektrisk varmluftsfläkt via ett böjligt rör där varmluften 
strömmar igenom in till täcket. Temperaturen på varmluften är reglerbar (8,10). 
Forskningen visade också på hur viktigt det var att medvetandegöra den personal, som 
arbetar med patienter som utsätts för risk att utveckla hypotermi, om riskerna med detta 
och hur den går att undvika (1-3,7-8,10-11,17). 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva omvårdnadsåtgärder vid oavsiktlig hypotermi, som 
uppstår i samband med att patienter genomgår ett operativt ingrepp i anestesi och/eller 
analgesi. 

Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
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Datainsamling 
Databaserna Academic Search Elite, CINAHL, PubMed och Science Direct, samt 
manuell sökning, har använts vid sökning efter aktuella vetenskapliga artiklar. 
Datasökningen påbörjades utifrån syftets formulering. Med avsikt att få en översikt över 
vad som fanns publicerat i ämnet, startades sökningarna med MeSH-termen 
hypothermia, som sedan kombinerades med MeSH-termer som anesthesia, care, 
intraoperative, nursing, perioperative, prevention och surgery och samt fritextsökning: 
general surgery, preventing hypothermia, thermal sensation samt thermoregulation och 
warming devices. För att få relevanta sökträffar gjordes begränsningar. Följande 
inklusionskriterier användes: artiklarna skulle vara vetenskapliga och refereegranskade, 
publicerade från år 2000 och framåt samt skrivna på engelska. 
Som exklusionskriterier angavs MeSH-termerna: not cardiac surgery, not coronary 
surgery och not neurosurgery. Vissa artiklar förekom i flera databaser. De dubbletter 
som förekom, sorterades bort i första urvalet. Detta är förklaringen till att endast få 
artiklar från CINAHL och Science Direct har använts som resultatartiklar, trots relativt 
många träffar. Vid manuell sökning hittades en artikel via ”related articles”. En av 
artikelförfattarna förekom flitigt. Sökning gjordes på författarens namn och en artikel, 
som valdes ut att ingå bland resultatartiklarna, hittades på detta sätt. Ett antal artiklar 
föll bort av språkliga skäl då endast sammanfattningar, inte hela artiklarna, fanns 
tillgängliga på engelska. 
Resultatet av sökningarna visas i tabell i bilaga 1. 

Databearbetning  
Vid sökningarna lästes först titlarna igenom. Flera av artiklarna visade sig förekomma i 
mer än en databas. Sammanfattningarna (abstracten) till 103 artiklar granskades kritiskt, 
av båda författarna, var och för sig, i förhållande till syftet med litteraturstudien. 
Femtiofem artiklar bedömdes som relevanta och genomlästes noggrant av båda 
författarna. Av dessa valde författarna slutligen 25 artiklar, som överensstämde med 
syftet för studien, och dessa användes till resultatet. Artiklarna genomlästes av båda 
författarna ett flertal gånger och granskades kritiskt. En skriftlig sammanfattning 
gjordes på var och en av de slutligt valda artiklarna, för att få en bild av vilka 
omvårdnadsåtgärder som kunde vidtas vid oavsiktlig hypotermi. Efter diskussioner 
författarna emellan utkristalliserades slutligen tre kategorier: 

• Förebyggande omvårdnadsåtgärder 

• Lindrande omvårdnadsåtgärder 
• Behandlande omvårdnadsåtgärder 

En översikt av resultatartiklarna redovisas i bilaga 2. 
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Resultat  
Förebyggande omvårdnadsåtgärder  
Förebyggande omvårdnadsåtgärder innefattade åtgärder som gick att utföra innan 
hypotermin uppstod. Detta skedde genom varmluftstäcken, värmereflekterande mössor 
och jackor samt infusion av aminosyror (18-21). 
Preoperativ värmning av huden gjorde att värmeförlusterna som uppstod vid anestesi, 
från centrala delar i kroppen till de perifera, kunde minskas genom att värme tillfördes 
utifrån (18-20). 

En studie visade att uppvärmning med varmluftstäcke under femton minuter före 
kejsarsnitt i epiduralanestesi och sedan under själva kejsarsnittet förebyggde hypotermi, 
både hos den blivande modern och hos barnet. Den centrala kroppstemperaturen skiljde 
sig signifikant mellan den grupp mammor som fått varmluftstäcke och kontrollgruppen. 
Två timmar efter epiduralbedövningen lagts, var kontrollgruppens temperatur mer än 
1ºC lägre än den värmda gruppens (18). 

En annan studie visade att preoperativ, i kombination med intraoperativ användning av 
varmluftstäcke, var att föredra jämfört med enbart intraoperativ användning. 
Temperaturen hos de patienter som fått enbart intraoperativ värmning, var efter en 
timma, jämförbar med temperaturen efter 45 minuter, hos dem som fått värmning både 
pre- och intraoperativt. I dessa båda grupper visade endast tre patienter tecken på mild 
hypotermi vid operationens slut. I kontrollgruppen, där inte varmluftstäcken användes 
alls, hade alla patienter en central kroppstemperatur under 36ºC. De patienter som fått 
preoperativ uppvärmning, upplevde detta som behagligt och ingen av patienterna 
svettades (19). 
På en dagkirurgisk klinik får patienter som skall opereras inte alltid komma direkt in på 
operationssalen, viss väntetid uppstår ofta. I en undersökning fick patienterna, under 
denna väntetid, värmereflekterande mössor och jackor preoperativt. Detta visade sig 
minska temperatursänkning i början av operationen. I en efterföljande studie fick 
patienterna enbart mössor, detta hade inte någon sådan effekt. I kombination med 
mössor och jackor preoperativt kunde ingen signifikant skillnad ses mellan 
reflekterande eller konventionella filtar under operationen. Det som var avgörande, var 
hur stor del av kroppen som var täckt (20). 
Hypotermi orsakad av anestesimedel kunde förebyggas med hjälp av preoperativ 
infusion av aminosyror. Vid spinalanestesi blockeras sympatiska nervsystemet, och 
därmed hypothalamus, som styr temperaturregleringen. Preoperativ infusion av 
aminosyror höjde kroppstemperaturen och förebyggde hypotermi vid spinalanestesi, 
genom att den bevarade en högre ämnesomsättning och höjde gränsvärdet för 
värmebevarande vasokonstriktion, jämfört med om patienten fått NaCl (natriumklorid)-
infusion. Både undersökningsgruppen och kontrollgruppen startade vasokonstriktion tio 
minuter efter anestesistart, men gruppen som fått aminosyror hade då en högre 
kroppstemperatur än kontrollgruppen. Efter en timme var aminosyregruppen i 
genomsnitt 0,8ºC varmare än NaCl-gruppen (21). 
I en studie var hypotesen att värmd och befuktad koldioxid (CO2) som används för att 
”blåsa upp” bukhålan vid laparaskopiska operationer, skulle kunna förhindra hypotermi. 
Det visade sig att det inte hade någon betydelse på den centrala temperaturen om gasen 
var värmd och befuktad eller inte. Det som kunde utläsas var att värmd och befuktad 
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CO2 minskade den abdominella temperatursänkningen vid laparskopisk Nissenplastik 
(operationsmetod för att förhindra reflux av magsyra vid diafragmabråck) (22). 

Lindrande omvårdnadsåtgärder  
Lindrande omvårdnadsåtgärder innefattade åtgärder som utfördes då det inte var möjligt 
att förebygga hypotermi. Åtgärderna syftade till att minska värmeförlusten initialt, samt 
bibehålla kroppstemperaturen nära den normala, under operationen (23). 

Dessa åtgärder var i stort sett de samma som vid förebyggande, såsom att täcka 
patienten med ett täcke eller en filt, rumstempererad, värmeisolerande, varm eller 
värmande, eller infusion av aminosyror. Det kunde också innebära strålningsvärme mot 
ansiktet eller att patienten kläddes i en varmvattendräkt (23-37). 

En jämförande studie konstaterade att patienter som fått varmluftstäcke behöll normal 
kroppstemperatur bättre än de som fått två bomullsfiltar respektive en bomullsfilt och 
en reflekterande filt (23). 
En uppföljningsstudie visade att enkla rutinförändringar kunde reducera förekomsten av 
postoperativ hypotermi, i denna studie definierad som en central kroppstemperatur, mätt 
med örontermometer ≤ 35,5°C. I den första delen av studien, där journaler granskades 
från 1992, hade nästan hälften av patienterna en central kroppstemperatur av 35,5°C, 
eller lägre när de kom till den postoperativa avdelningen. Efter förändring av rutiner, 
där varmvattenmadrasser, som visat sig vara tämligen ineffektiva, avvecklades och 
varmluftstäcken istället började användas, gjordes en jämförande studie 1998. I den 
senare studien var endast drygt 5 % av patienterna hypoterma. Patienterna var varmare 
när de kom till den postoperativa avdelningen vid den studien från 1998, trots att 
operationstiderna var längre (24). 

Valet av täcke vid tillförsel av varmluft; för varmluftsfläkten avsedda engångs- eller 
flergångstäcken eller vanliga sjukhusfiltar, hade ingen större betydelse för 
effektiviteten, det avgörande var hur stor del av kroppen som var täckt (25-29). Två av 
studierna utfördes av samma forskare, där jämförelse gjordes mellan olika typer av 
varmluftstäckens effektivitet. I den ena studien täcktes nedre kroppshalvan, i den andra, 
den övre. Här kunde konstateras att den täckta kroppsytan var det avgörande, inte valet 
av täcke, eller vilken del av kroppen som täcktes (25-26). 
Ett egentillverkat varmluftstäcke, av dubbla sjukhusfiltar, med varmluftsfläkt 
tillkopplad mellan filtarna, visade sig vara lika effektivt som de för fläkten avsedda 
engångstäckena (28). 

Infravärme riktat mot ansiktet prövades som alternativ till varmluftstäcken som täckte 
armar, överdelen av kroppen samt huvudet. Det visade sig att denna metod var ett 
fullgott alternativ då det testades vid laparoskopiska gallstensoperationer (30). 
En metod som innebar att patienten kläddes i en dräkt, fylld med varmvatten som 
cirkulerade, utvärderades i en israelisk studie. I undersökningen ingick 38 barn, i åldern 
tre månader till fjorton år. De genomgick ingrepp som varade från en halvtimme upp till 
tre timmar. Med hjälp av denna dräkt, som täckte mellan 50 och 80 % av kroppsytan, 
kunde en kroppstemperatur, nära den normala, bibehållas under operationen. Endast i 
två fall kunde postoperativ shivering, av mild karaktär, konstateras (31). Denna metod 
var, enligt en amerikansk undersökning, effektivare än varmluftstäcken som täckte övre 
kroppshalvan (32). 
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Elektriska värmefiltar var jämförbara med varmluftstäcken, men bättre än 
varmvattenmadrasser, enligt två japanska studier (33-34). Detta motsades i en annan 
undersökning där resultatet visade att varmluftstäcken var mer effektiva (35). 
En brittisk studie visade att infusion av aminosyror efter påbörjad anestesi, men före 
operationsstart, inte motverkade den sänkning av kroppstemperaturen, som uppkom 
initialt vid både generell och regional anestesi. Däremot kunde denna åtgärd förkorta 
tiden för normalisering av kroppstemperaturen postoperativt (36). Vid generell anestesi 
hade även anestesimedlet en inverkan. Aminosyror tillsammans med Isofluraneanestesi 
hade sämre förmåga att motverka peroperativ hypotermi än aminosyror i kombination 
med Propofol intraoperativt (37). 

Hypotesen, att användning av varma spolvätskor under knäarthroskopi skulle innebära 
att patienten bibehöll en högre central temperatur, än vid användning av 
rumstempererade spolvätskor kunde inte bekräftas i en pilotstudie från USA. Studien 
visade att det kunde vara tvärtom, genom att den varma spolvätskan förlängde tiden för 
vasodilatationen, som uppkommit vid spinalanestesi, och därmed ökade värmeförlusten 
(38). 

Behandlande omvårdnadsåtgärder 
Behandlande omvårdnadsåtgärder innefattade åtgärder som utfördes då hypotermi redan 
uppkommit. När patienter har drabbats av oavsiktlig perioperativ hypotermi, är det 
viktigt att de så snabbt som möjligt, men ändå säkert, återfår normal kroppstemperatur. 
För att uppnå detta användes varma filtar, varmluftstäcke, varmvattendräkt och varm, 
befuktad syrgas  
(39-42). 

Studier, i medicinska syften som gränsar till omvårdnad, görs ibland på friska personer. 
En sådan studie gjordes i USA, där försökspersoner sövdes ner, och kyldes till en 
temperatur av 34°C, för att avgöra vilken metod; varmluftstäcken eller dräkt med 
cirkulerande varmvatten, som var effektivast för att värma patienter som drabbats av 
hypotermi. Det kunde konstateras att varmvattendräkten höjde den centrala 
temperaturen signifikant mer. Efter 2,5 timmar var temperaturhöjningen hos denna 
grupp 1,1°C ± 0,7 högre, jämfört med gruppen som blev värmd med varmluftstäcken 
(39). 

Varmluftstäcken hade dock en statistiskt signifikant snabbare uppvärmningshastighet än 
varma filtar visade en studie från Australien. Studien genomfördes vid en postoperativ 
avdelning på kirurgiska patienter som hade en temperatur mellan 34,5°-36,0°C när de 
anlände från operationsavdelningen. Grupp ett fick varmluftstäcken och grupp två fick 
värmda filtar, lagda närmast kroppen, under den befintliga. Temperaturen mättes var 
15:e minut. Ytterligare en filt lades på om temperaturen inte översteg 36,0°C, detta 
kunde upprepas till dess att patienten erhållit sju filtar. Båda grupperna fick också en 
mössa på huvudet (40). 

En undersökning visade att varm och befuktad syrgas hade en påskyndande effekt på 
uppvärmningen av postoperativt hypoterma patienter. Patienterna delades in i två 
grupper. Den ena gruppen fick värmd (42°C) och befuktad syrgas, 20 liter/min via en 
näsgrimma, den andra fick rumstempererad och obefuktad syrgas via ansiktsmask med 
fyra liter/min. Patienterna i den första gruppen blev snabbare uppvärmda den första 
timman postoperativt än patienterna i kontrollgruppen (41). 
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Varmluftstäcken hade även en god effekt på välbefinnandet, men stoppade inte de 
huttringar som ofta uppstår vid hypotermi. Hos patienter som hade en temperatur på ca 
35°C vid operationens slut fick en grupp rumstempererade filtar och den andra gruppen 
varmluftstäcken. Känslan av att frysa var större i gruppen som hade fått filtar jämfört 
med dem som hade fått varmluftstäcken (42). 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Detta är en litteraturstudie och efter att syftet hade formulerats började sökning efter 
vetenskapliga artiklar i olika databaser som har inriktning mot medicin och omvårdnad. 
Det fanns mycket material om hypotermi i databaserna. Det var däremot vissa 
svårigheter att finna rätt sökord. ”Inadvertent hypothermia”, som tycktes stämma bäst 
överens med syftet, användes inte, eftersom det inte gav några relevanta träffar. 
Databaserna var utformade på olika sätt och det krävdes ibland andra och fler sökord för 
att finna de artiklar som stämde överens med syftet. Många artiklar var medicinskt och 
tekniskt inriktade. En del artiklar förekom i flera databaser och det sågs som en styrka 
när sökningen gav mättnad. 

Önskemålet var att finna olika omvårdnadsåtgärder, som kunde förebygga oavsiktlig 
hypotermi. Författarna önskade också hitta nyheter på området som kunde vara 
intressant att ta del av. Därför användes ett antal olika sökord, och olika beroende på 
vilken databas som användes. Detta framgår av tabell i bilaga 1. Vid sökningarna fann 
författarna många artiklar som behandlade hjärt- och neurokirurgi och de exkluderades 
därför att hypotermi användes som en behandlingsmetod vid dessa operationer. Syftet 
med denna studie var att finna omvårdnadsåtgärder som avsåg oavsiktlig hypotermi, 
inte avsiktlig hypotermi, som dessa artiklar beskrev. En svensk litteraturstudie, som 
behandlade omvårdnadsåtgärder vid hypotermi, användes vid insamlandet av 
bakgrundsmaterial och vid databearbetningen. I denna studie användes kategorierna 
passiva och aktiva åtgärder. Definitionen löd: "de passiva omvårdnadsåtgärderna 
förhindrar patienten att förlora befintlig kroppsvärme medan de aktiva 
omvårdnadsåtgärderna tillför patienten värme" (43, s.4). Målet var att få en annan 
vinkling på resultatet i denna studie och förhoppningsvis nyare och annorlunda artiklar. 
För att få så aktuell vetenskap som möjligt begränsades sökningarna till år 2000 och 
senare. Alla artiklarna som hittades var kvantitativa. Detta gjorde att resultatet styrdes 
av tekniska mätresultat och siffror. För att om möjligt erhålla någon artikel med 
kvalitativ ansats och få ett större djup och bredd i resultatet, prövades ytterligare sökord 
och i olika kombinationer, som ej redovisas i bilaga 1. När detta misslyckades, fick den 
mängd som tidigare insamlats, anses vara tillräcklig. I tre av artiklarna uttrycktes dock 
något om patienternas upplevelser, såsom att patienterna varit nöjda med anestesin och 
värmebehandlingen (19,28,42). 

Författarnas erfarenheter som anestesisjuksköterska respektive operationssjuksköterska 
användes vid datainsamlingen och bearbetningen. Författarna har sedan tidigare 
kunskap om att det är viktigt att undvika hypotermi i samband med ett operativt ingrepp 
och är vana att använda olika omvårdnadsåtgärder i arbetet för att förhindra detta. 
Martinsen tar, i sin bok "Omsorg, sykepleie, medisin", upp att omvårdnadsarbete bygger 
på förförståelse. Sjuksköterskan, med sin erfarenhet, skall utveckla omvårdnadsarbetet 
genom handlingar som bygger på förförståelse om vad som är bäst för patienten (14). 
Detta kan översättas till författarnas förförståelse vid sökning, genomläsning och analys 
av artiklarna i denna studie.  
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Resultatdiskussion 
Då kvantitativa artiklar skall värderas är det viktigt att ta hänsyn till validitet och 
reliabilitet. Validitet är att veta att det som undersöks verkligen är det som avser att 
undersökas. Reliabilitet är däremot att undersökningen sker på ett tillförlitligt sätt. 
Graden av säkerhet i den insamlade informationen och på vilket sätt den har samlats in, 
visar på kvaliteten i en kvantitativ artikel. Den kvantitativa forskningen handlar om att 
försöka förklara fenomen på ett objektivt sätt. Detta sker oftast med en mätning av 
något som ger olika siffervärden. I en kvantitativ studie är det framförallt 
datainsamlingen som är viktig att analysera (11). 
I denna studie hittades vid datasökningarna endast kvantitativa artiklar. Vid analysen av 
datainsamlingen i resultatartiklarna framkom, att alla var mycket noggrant och tydligt 
beskrivna, och skulle kunna reproduceras. De innefattade då bland annat inhämtande av 
etiska tillstånd, urvalsförfarande, inklusions- och exklusionskriterier, mätmetod och 
bortfall.  

Etiska tillstånd till de studier i resultatartiklarna, där friska försökspersoner eller 
patienter ingick, beskrevs noggrant, och hade inhämtats på vederbörligt sätt. Etiska 
tillstånd hade beviljats av etiska kommittéer i de länder där studierna utfördes. 
Informerat samtycke, i de flesta fall skriftligt, hade inhämtats av försökspersonerna, 
patienterna eller föräldrarna till de barn som ingick i studierna (18-23,28-34,36-39,41-
42). 
Vid studier utförda på validerade koppar- och vattenmodeller i ett laboratorium eller 
liknande, fördes inga diskussioner om etiska tillstånd (25-27,35). I en artikel där friska 
försökspersoner sövdes, kyldes ner och sedan värmdes upp aktivt med olika metoder 
fördes inga speciella etiska diskussioner, vilket kan tyckas märkligt. Alla nio frivilliga 
försökspersoner beskrevs som friska, ingen av dem hade några tidigare sjukdomar och 
ingen hade haft problem vid tidigare anestesi. Tillvägagångssättet beskrevs mycket 
noggrant (39). Denna studie utfördes i USA. Hade det varit möjligt att få tillstånd att 
utföra en liknande studie här i Sverige? 
Gallagher et al utvärderade ett förändringsarbete som syftade till att minska 
förekomsten av hypotermi perioperativt. Första delen grundades på granskningar av 
journaler från 1992, uppföljningen gjordes 1998 (24). Något etiskt resonemang eller 
uttryck för att etiska tillstånd har beviljats går ej att finna i denna artikel. 
Studiernas storlek varierade mycket, från ett urval på tre upp till flera hundra (23,35). 
I studien där urvalet var tre, var det frågan om en kalibrerad vattenmodell, en ”docka” 
som vid tre olika tillfällen, bekläddes med varmluftstäcke respektive elektrisk filt av två 
olika fabrikat (35). Eftersom jämförelsen gjordes i laboratoriemiljö, med ”samma 
patient”, under exakt samma förutsättningar, kunde resultatet anses vara tillförlitligt, 
trots att urvalet var litet. En validerad kopparmodell användes vid tre studier (25-27) I 
dessa undersökningar agerade modellen patient. Det var kopparrör ihopsatta för att likna 
en människa (25, s 60). Studierna genomfördes även i detta fall i laboratoriemiljö och 
mätförhållandena kunde hållas konstanta. Riskerna för att omgivande faktorer skulle 
påverka resultatet kunde på så sätt minimeras. Däremot är frågan om det går att utforma 
en modell som kan likna en människa och använda matematiska formler för att överföra 
det till hur en människas temperaturreglering fungerar. 
De patienter som ingick i studierna omfattades av ett flertal inklusionskriterier som 
motsvarade syftet med studierna. I flera studier ingick friska eller relativt friska 
patienter, ur ASA-klasserna 1 eller 2. Några studier omfattade endast kvinnor (18-
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19,30) och en studie innefattade bara män (42). Om den grupp som studeras är likartad 
och homogen är det lättare att få en ökad tillförlitlighet av resultatet. Samtidigt är det 
svårt att översätta resultatet till andra grupper än de undersökta. Det går inte att 
generalisera om urvalet inte görs slumpmässigt.  
Det ingick också ett flertal exklusionkriterier. Exempel på sådana var feber, pågående 
eller nyligen genomgången infektion (19-21,28,30-34,38-39,41-42). Om 
kroppstemperaturen inte var "normal" vid starten av studien kunde det minska 
tillförlitligheten på mätresultaten. 

Det mätinstrument som användes i så gott som alla studier i resultatartiklarna var en 
termometer av något slag. I studierna har mätinstrumentet förklarats ingående ifråga om 
namn, tillverkare och hur och var mätningarna har gjorts. Det har exempelvis beskrivits 
var i rummet termometern var placerad och var i kroppen temperaturen har mätts. Det är 
viktigt att känna till hur och var temperaturmätningarna bör utföras, för att erhålla ett så 
tillförlitligt värde som möjligt. I många av resultatartiklarna användes en 
örontermometer eller, på sövda patienter, en termometer i nedre tredjedelen av 
matstrupen. Detta är några av de vanliga ställen som rekommenderas då ett värde på den 
centrala temperaturen önskas (1,7). Ett mätinstrument, i detta fall en termometer kan 
också ge felvärden. Användaren kanske inte alltid handhar den rätt. På sövda patienter 
kan det vara praktiskt att använda en termometer i matstrupen medan det är olämpligt 
hos vakna patienter. Hur kan användaren vara säker på att termometern hamnar precis 
rätt och tillräckligt långt ned? En örontermometer kan ge felaktiga mätvärden om den 
inte riktas in i hörselgången, rakt mot trumhinnan.  

Bortfall diskuterades endast i några artiklar. I en studie redogjordes för hur fyra 
patienter föll bort vid den slutliga analysen av totalt tjugofyra stycken (38). I en annan 
studie ingick från början sextio patienter men sju föll bort på grund av kortare 
operationstid än inklusionkriterierna beskrev och hos några blev det en mer omfattande 
operation än vad som var planerat från början (32). I en tredje studie föll fyra av totalt 
fyrtiotvå bort på grund av språksvårigheter, ovilja att delta och ändrad operationsteknik 
(30). I en undersökning avbröts behandlingen vid ankomst till postoperativ avdelning 
för en fjärdedel av patienterna, därför att de själva uttryckte att de blev för varma, och 
ytterligare 10 %, för att kroppstemperaturen mättes till 37,2°C eller mer. Men det verkar 
inte som att detta räknades som bortfall (23). För övrigt var det oftast så att de urval 
som ingick i studierna var de patienter som var tillgängliga för forskarna. Studierna 
pågick till dess att det antal patienter som ansågs nödvändigt, för att resultatet skulle 
vara tillförlitligt, ingick. I laboratorieförsök med validerade modeller uppstår inte något 
bortfall. 

Det fanns en mängd relevanta artiklar att finna i databaserna men ganska mycket var 
likartade omvårdnadsåtgärder. Omvårdnadsåtgärder som omtalas i resultatartiklarnas 
referenser, varav flertalet publicerade före år 2000, var många gånger de samma som 
fanns beskrivna i de senare publicerade artiklarna. Detta kan ses som en styrka i 
resultatet, att de nämnda åtgärderna tycks ha en positiv effekt på patienternas 
perioperativa kroppstemperatur. Önskan var dock, att om möjligt, även finna 
nytillkomna omvårdnadsåtgärder, andra än de som redan var kända. 
Några artikelförfattare förekom flitigt i flera databaser, i översiktsartiklar, både som 
författare till artiklar och i de olika artiklarnas referenslistor. Artiklarna kom från många 
delar av världen och det visade att det är ett internationellt problem/fenomen som 
uppmärksammats av forskare världen över. Även i resultatartiklarna förekom de mer än 
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en gång (18,25-27,33). Det visade på att författarna var erkända forskare, med auktoritet 
i ämnet. 

Författarna i föreliggande studie kategoriserade resultatet i tre grupper av 
omvårdnadsåtgärder: förebyggande, lindrande och behandlande. Det kan diskuteras om 
detta är det bästa sättet, men enligt författarnas synsätt är det en logisk väg att framställa 
det. Detta sätt att arbeta är en av hörnstenarna i ICN:s etiska koder (5) och ett arbetssätt 
som författarna är vana att arbeta på.  
Förebyggande omvårdnadsåtgärder 
I den förebyggande kategorin ingick att täcka och värma patienterna innan anestesin 
började. Det kunde bestå av kläder, filtar, täcken eller varmluftstäcken (18-20). 
Preoperativ värmning med varmluftstäcken var effektivt (18-19). Detta förordades i en 
artikel från oktober 2005, där författarna skriver om fördelarna med att värma upp 
patienten innan anestesin startar. Det är lättare därför att då kan hela kroppen täckas och 
inga hänsyn behöver tas till operationsläge eller hudsnitt. Vasodilatation på grund av 
förvärmningen underlättar också insättandet av perifera venkanyler och centrala 
venkaterar (44). En tredje fördel är att patienten inte behöver känna obehag med att 
frysa (10,16, 44). Ett annat sätt att förebygga och även lindra hypotermi var att använda 
aminosyror i infusion (21,36). Detta är en metod som fortfarande är på forskningsstadiet 
och används inte allmänt ännu. Det är en intressant metod för att öka patientens 
ämnesomsättning och därigenom förmågan att producera värme och på så sätt höja 
temperaturen i kroppen (13). I framtiden kanske det kommer att bli ett alternativ för att 
förebygga och lindra oavsiktlig hypotermi.  

Lindrande omvårdnadsåtgärder 
I kategorin med lindrande åtgärder återkom filtar och täcken. Om de var flergångs eller 
engångs spelade inte så stor roll. Det viktigaste var att de täckte en stor del av kroppen 
(25-29). Varmluftstäcken var effektiva och fanns med i flera studier som en lindrande 
åtgärd (23-24,32,35). Ett varmluftstäcke värmer via två funktioner; förhindrar 
värmeförluster via strålning och genom att minska konvektionen (8). En relativt ny 
metod är en dräkt med cirkulerande varmvatten (31-32), som i en undersökning visade 
sig vara bättre än varmluftstäcken (32). Den dräkten finns inte överallt i världen, men 
kanske kan komma att bli ett allmänt alternativ. Användbarheten verkar vara stor och 
praktisk på så sätt att de delar av kroppen som inte ingår som operationsområde kan kläs 
med denna dräkt. Då kan komforten öka för patienten och även underlätta för 
personalen som inte behöver flytta eller lyfta på täcket varje gång någon annan 
omvårdnadsåtgärd behöver utföras. 
Behandlande omvårdnadsåtgärder 
Den tredje kategorin innefattade behandlande åtgärder. Att täcka patienten och värma 
med varmluftstäcken eller att använda en varmvattendräkt var de åtgärder som ansågs 
effektiva i resultatet (39-40,42). Två artiklar visade att varm och befuktad syrgas 
postoperativt kunde påskynda uppvärmningen av hypoterma patienter (41-42). I den ena 
skiljde sig både flöde och distributionssätt åt, mellan de två olika grupperna (41). Kan 
dessa faktorer påverkat resultatet? 
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Omvårdnadsaspekter 
Alla artiklarna genomsyras av viljan att undersöka en hypotes eller utveckla en befintlig 
lösning för att göra gott mot patienterna och undvika oavsiktlig hypotermi. Målet är att, 
i första hand förebygga, och när det inte är möjligt, lindra eller behandla oavsiktlig 
hypotermi, för att patienten skall få ett så optimalt omhändertagande som möjligt i 
samband med operativa ingrepp i anestesi och/eller analgesi. Detta är lagstadgat enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen 1 § och grunden i Martinsens omvårdnads/omsorgsteori 
(4,14). I resultatartiklarna görs försök att utveckla och skapa de bästa tekniska, 
medicinska och omvårdnadsmässiga åtgärder för att patienten skall få det bästa 
omhändertagandet i enlighet med den forskning som finns. 

Att täcka patienten och inte klä av denne mer än nödvändigt är en självklarhet för de 
allra flesta som arbetar inom sjukvården, men kanske mest för att bespara patienten 
obehag, i form av frysning eller en känsla av att vara blottad och utsatt. Att det 
dessutom kyler ned patienten, och därmed utsätter denne för olika risker som är 
förknippade med hypotermi, särskilt i samband med operation, är kanske inte uppenbart 
för alla. När det är omöjligt för patienten att hålla sig varm på vanligt sätt såsom vid en 
operation i anestesi och/eller analgesi, måste andra åtgärder vidtas. Då får 
vårdpersonalen agera ställföreträdare, som Martinsen beskriver, och utföra det patienten 
skulle ha gjort om denne själv kunnat (14). En temperatur högre än 21°C på 
operationssalen och varma infusionsvätskor, beskrivs inte som några nya 
omvårdnadsåtgärder utan ingår redan som rutin och ger inget nytt till resultatet i 
studien. 

Vid drapering med sterilt operationsmaterial är det viktigt att använda den typ av 
material som bevarar värmen bäst. En artikel undersökte och jämförde olika sorters 
material. Reflektionen författarna i den artikeln gjorde, var att värmeisolerande material 
som utvecklats för att användas vid utomhusaktiviteter också borde kunna utnyttjas och 
användas i operationssalar (27). Att låta patienterna ha kläder som täcker hela kroppen 
(20), ha varmt både på förberedelserum och i operationssal är några åtgärder som är 
enkla att utföra. 
I vårdarens iver att göra gott och ha patientens bästa för ögonen, vilket enligt Martinsen 
är vårdandets huvuduppgift (14), kan det också uppstå skador på patienten. En artikel 
beskrev brännskador som uppstod hos barn vid användandet av elektriska 
värmemadrasser (45). En annan artikel tog upp risken med varmluftstillförsel där det 
användes ett egentillverkat täcke bestående av två filtar och en värmefläkt tillkopplad. 
Jämförelse gjordes gentemot ett fabrikstillverkat varmluftstäcke. Risken fanns att den 
varma luften kunde ge brännskador om den riktades fel, mot ansiktet eller mot partier 
som var sämre genomblödda (28). Den risken kan ju även förekomma om ett avsett 
varmluftstäcke används. Det gäller att använda all teknisk apparatur med försiktighet 
och eftertanke. I Sverige finns en lag som reglerar såväl tillverkning som användande av 
medicintekniska produkter, egentillverkning får inte förekomma, utan stränga 
restriktioner och rigorösa regelverk (46). 
Vid proteskirurgi används ofta laminärt luftflöde (ultraren luft som tillföres genom ett 
filtertak) för att undvika postoperativa infektioner. I en svensk doktorsavhandling 
talades om förekomsten av luftburen kontaminering av bakteriebärande enheter på 
operationssalar (47). Utsätts då patienter som får en ny höftprotes inopererad, och blir 
behandlad med ett varmluftstäcke för att undvika hypotermi, för en risk? Sharp et al. 
ställde frågan om varmluftstäcken ökar CFU (colony-forming units) i 
operationsområdet, i en operationssal med laminärt luftflöde. Urvalet i deras studie 
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utgjordes av patienter med psoriasis, en patientgrupp som släpper ifrån sig fler 
bakteriebärande enheter (hudpartiklar) än genomsnittspatienten. Studien kunde 
emellertid inte påvisa att denna metod påverkade antalet bakteriekolonier eller risken 
för infektioner (48). 

I USA, och även i Sverige, har det utarbetats riktlinjer för att förebygga, lindra eller 
behandla oavsiktlig hypotermi (1,7,17,49-50). Dessa kan göra sjuksköterskor och annan 
vårdpersonal medvetna om vikten av att undvika oavsiktlig hypotermi, och innebära att 
fler kanske inte gör "som de alltid har gjort", utan vågar ta till sig ny forskning och 
efterlysa metoder och behandlingar för att ge patienten en så optimal vård som möjligt. 

Konklusion 
Resultatet visade på tre grupper av omvårdnadsåtgärder för att angripa problemet med 
oavsiktlig hypotermi. I kategorin förebyggande ingick att täcka patienten ordentligt 
såsom med kläder, filtar eller täcken, helst värmda. Användning av varmluftstäcken 
preoperativt var effektivt. Aminosyror som gavs i infusion preoperativt kunde 
förebygga hypotermi. 
För att lindra hypotermi var det av vikt att lägga på patienten ordentligt med filtar eller 
täcken. Varmluftstäcken var de bästa. En varmvattendräkt kunde vara ännu effektivare. 
Valet av anestesimedel kunde påverka sänkningen av kroppstemperaturen och infusion 
av aminosyror under anestesin förkortade tiden för normalisering av 
kroppstemperaturen postoperativt.  
För att behandla uppkommen hypotermi användes varmluftstäcken med god effekt. 
Varmvattendräkten var ännu effektivare. Varm och befuktad syrgas påskyndade 
uppvärmningen postoperativt av hypoterma patienter. 
Varmluftstäcken var den omvårdnadsåtgärd som kunde återfinnas i alla tre kategorierna. 
Det var också den mest effektiva, och den enda åtgärden som både kunde förebygga, 
lindra och behandla oavsiktlig hypotermi perioperativt. De flesta andra åtgärderna 
bidrog på något eller några sätt, men fanns inte i alla kategorierna 

Implikation 
En översyn och förändring av rutiner, när det gäller hur patienten förbereds inför en 
operation, skulle vara av värde. Förebyggandet av perioperativ hypotermi skulle kunna 
starta redan på vårdavdelningen genom att anpassa operationsklädseln efter vilken typ 
av ingrepp patienten skall genomgå, så att patienten hålls varm. På 
operationsavdelningen är det då lättare att få patienterna att behålla normal 
kroppstemperatur, genom att använda tillgänglig utrustning, t.ex. varmluftstäcken. 
Mätning och monitorering av kroppstemperatur är av stor vikt för att förebygga, lindra 
eller behandla oavsiktlig hypotermi. Om detta görs kontinuerligt, finns möjlighet att 
tidigt se tecken på, och därmed sätta in behandling mot/av hypotermi. För att uppnå 
detta, måste all personal som arbetar med patienter som skall genomgå/genomgår ett 
operativt ingrepp, göras medvetna om riskerna med, och vad som kan göras för att 
förebygga, lindra eller behandla oavsiktlig hypotermi. 
Ytterligare forskning om metoder för att öka ämnesomsättningen hos patienten, med 
exempelvis aminosyror samt utveckling av täckande och värmande material för, att i 
möjligaste mån, behålla normal kroppstemperatur perioperativt, vore önskvärt.
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