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Referensnr 
Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats 
 
 
 

18 
2002 
Tyskland 

Horn EP 
Schroeder F 
Gottschalk A 
Sessler DI 
Hiltmeyer N 
Standl T et al. 

Active Warming During 
Cesarean Delivery 

Att undersöka hypotesen att 
15 minuter av preoperativ 
uppvärmning kombinerat 
med värmebehandling 
intraoperativt  förhindrar 
hypotermi och huttrande vid 
kejsarsnitt. 
 

Kvantitativ metod 
n=30  2 grupper 
Kvinnor 
ASA-klass 1 
1. Bomullsfilt  n=15 
2. Varmluftstäcke  n=15 
Ålder >18 år 
Epidural anestesi 

Uppvärmning med varmluftstäcke före och 
under, kejsarsnitt i epiduralanestesi, 
förebyggde hypotermi både hos den blivande 
modern och hos barnet. Även huttrandet 
minskade hos modern och navelsträngs-pH hos 
barnet var högre i den uppvärmda gruppen. 

19 
2003 
Brasilien 

Vanni  SM 
Braz JR 
Modolo NS 
Amorim RB 
Rodrigues  GR 

Preoperative Combined 
with Intraoperative Skin-
Surface Warming Avoids 
Hypothermia Caused by 
General Anesthesia and 
Surgery 

Att undersöka effekten  av 
intraoperativ  värmetillförsel 
med varmluftstäcke, med 
och utan en timmas 
förvärmning av patienterna, 
innan operationen, för att 
undvika intra- och 
postoperativ hypotermi och 
huttrande. 

Kvantitativ metod 
n=30  3 grupper 
Kvinnor 
ASA-klass 1-2 
1. Kontrollgrupp  n=10 
ingen värmning 
2. Intraoperativ värmning 
med varmluftstäcke  n=10 
3. Förvärmning 1 timma och 
intraoperativ värmning med 
varmluftstäcke  n=10 

En timmas förvärmning av patienterna med 
varmluftstäcke tillsammans med värmetillförsel 
med varmluftstäcke under operationen, 
förhindrade hypotermi under de första två 
timmarna under operationen. De båda 
värmande metoderna förebyggde postoperativ 
hypotermi och huttrande. 
 
 

20 
2003 
USA 

Sheng Y 
Zavisca F 
Schonlau E 
Desmarattes R 
Herron E 
Cork R 

The Effect Of Preoperative 
Reflective Hats And 
Jackets, And 
Intraoperative Reflective 
Blankets On Perioperative 
Temperature 

Att få svar på tre frågor: 
1 Kan mössor och jackor i 
reflekterande material, som 
bärs preoperativt, minska 
värmeförlusterna 
intraoperativt? 
2. Bevarar filtar i 
reflekterande material 
värmen bättre än andra sorts 
filtar? 
3. Kan bara en mössa i 
reflekterande material, utan 
någon jacka, fungera lika 
bra som en mössa/jacka 
samtidigt, för att bevara 

Kvantitativ metod 
Studie 1: 
n=52  2 grupper 
Kvinnor=28  män=24 
ASA-klass 1-3 
1. Reflekterande jacka och 
mössa preoperativt  n=26. 
2. Kontrollgrupp  n=26 
 
Studie 2: 
n=53   2 grupper 
Kvinnor =30   män=23 
ASA-klass 1-3 
1. Reflekterande mössa 
preoperativt  n=30 

Användandet av mössa och jacka preoperativt 
minskade signifikant värmeförlusterna 
intraoperativt. Att bara använda en mössa var 
inte lika bra som mössa och jacka samtidigt. 
Den totala ytan som var täckt var viktigare än 
vilken del som var täckt. Ingen signifikant 
skillnad upptäcktes om reflekterande material 
eller inte, i filtarna, användes för att förebygga 
värmeförluster intraoperativt. 



                Bilaga 2 
Översikt av resultatartiklar                      2 (9) 

 

värmen preoperativt och 
minska 
temperaturförlusterna 
perioperativt? 
 

2. Kontrollgrupp, ingen 
mössa n=23 
Temperaturmätningar 
gjordes vid åtta olika 
tillfällen pre-, intra- och 
postoperativt. 

21 
2003 
Japan 

Kasai T 
Nakajima  Y 
Matsukawa T 
Ueno H 
Sunaguchi M 
Mizobe T 
 

Effect of preoperative 
amino acid infusion on 
thermoregulatory response 
during spinal anaesthesia 

Att testa hypotesen att  
intravenös tillförsel av 
aminosyror ökar 
värmeproduktionen vid 
spinal anestesi,  och att det 
kanske också motverkar 
hypotermi under operation. 

Kvantitativ metod 
n=35  2 grupper 
Kvinnor och män 
ASA-klass 1-2 
1. Aminosyrainfusion 4 
kJ/kg/tim två timmar innan 
spinalanestesin lades  n=18 
2. Kontrollgrupp. NaCl-
infusion   n=17 

Preoperativt given aminosyralösning 
förhindrade hypotermi orsakad av 
spinalanestesi, genom att bibehålla en högre 
ämnesomsättning. Aminosyralösning 
intravenöst ökade den centrala temperaturen 
och tröskelvärdet för vasokonstriktion perifert. 

22 
2002 
USA 

Nguyen NT 
Furudi G 
Fleming NW 
Lee SJ 
Goldman CD 
Singh A et al. 

Effect of heated and 
humidified carbon dioxide 
gas on core temperature 
and postoperative pain 

Att undersöka om 
uppvärmd, befuktad, 
koldioxid vid laparaskopisk 
kirurgi, kan förhindra 
hypotermi och minska 
postoperativ smärta.  

Kvantitativ metod 
n=20  2 grupper 
Kvinnor=9  män=11 
1. Standard koldioxid + 
varmluftstäcke  n=10 
2. Uppvärmd och befuktad 
koldioxid + varmluftstäcke 
n=10 

Uppvärmd och befuktad koldioxid, som 
användes vid laparaskopisk kirurgi, 
tillsammans med ett varmluftstäcke, 
begränsade sänkningen av den 
intraabdominella temperaturen. Däremot 
påverkades inte den centrala temperaturen och 
den postoperativa smärtan minskade inte av 
uppvärmd och befuktad koldioxid jämfört med 
standard koldioxid. 
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23 
2003 
Singapore 

Ng  SF 
Oo  CS 
Loh KH 
Lim PY 
Chan YH  
Ong  BC 

A Comparative Study of 
Three Warming 
Interventions to Determine 
the Most Effective in 
Maintaining Perioperative 
Normothermia 

Att jämföra tre olika 
metoder för att behålla 
normal kroppstemperatur 
under operation, och utröna 
vilket som var mest effektivt 
och kostnadseffektivt. 

Kvantitativ metod 
n=300  3 grupper 
Kvinnor och män 
ASA-klass 1-2 
1. Kontrollgrupp - två 
bomullsfiltar  n=100 
2. En värmereflekterande 
filt och en bomullsfilt  
n=100 
3. Ett varmluftstäcke och en 
bomullsfilt  n=100 

Varmluftstäcke visade sig vara det mest 
effektiva när det gällde att bevara normal  
kroppstemperatur, vilket  gjorde att det krävdes 
kortare tid på postoperativ enhet. 
Två bomullsfiltar tillsammans var bättre än en 
värmereflekterande och bomullsfilt ihop 

24 
2003 
Skottland 

Gallagher GA 
McLintock T 
Booth MG 

Closing the audit loop- 
prevention of perioperative 
hypothermia: audit and 
reaudit of perioperative 
hypothermia 

Att utvärdera effekterna av 
förändringsarbete som  
gjorts för att minska antalet 
patienter med hypotermi 
perioperativt. 

Kvantitativ metod 
journalgranskning 
n=335  2 grupper 
Kvinnor och män 
1. 177 patienter från 1992 
2. 158 patienter från 1998. 
Ingrepp som förväntades 
pågå över 90 minuter. 
 

Utvärderingen visade att med ganska enkla, 
praktiska och konsekventa medel, gick det att 
minska den postoperativa hypotermin hos 
elektivt opererade patienter. Värme och 
befuktning av anestesigaser hade införts. 
Varmvattenmadrasser togs bort och 
varmluftstäcken infördes. Patienterna var 
signifikant varmare när de kom till den 
postoperativa avdelningen 1998 jämfört med 
1992. 

25 
2003 
Tyskland 

Bräuer A 
English MJM 
Lorenz N 
Steinmetz N 
Perl T  
Braun U et al. 
 

Comparison of forced-air 
warming systems with 
lower body blankets using 
a copper manikin of the 
human body 

Att mäta värmeöverförings-
effektiviteten på olika 
värmesystem med täcken 
som täcker den nedre delen 
av kroppen, och om dessa 
system är bättre än 
värmetäcken som täcker 
övre delen av kroppen . 
 

Kvantitativ metod 
n= 6 
Varmluftstäcken av olika 
fabrikat och tillverkare. 
Temperaturmätningarna 
gjordes på en validerad 
kopparmodell och värdena 
användes i matematiska 
formler. 

Ingen signifikant skillnad märktes bland de 
undersökta värmetäckena, som täckte nedre 
delen av kroppen. Däremot var dessa mer 
effektiva jämfört med de täcken som täckte 
övre delen av kroppen på grund av att de täckte 
en större yta av kroppen. 
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26 
2002 
Tyskland 
 

Bräuer A 
English MJM 
Steinmetz N 
Lorenz N 
Perl T 
Braun U et al. 
 

Comparison of forced-air 
warming systems with 
upper body blankets using 
a copper manikin of the 
human body 

Att mäta  värmeöverförings-
effektiviteten på olika 
värmesystem som täcker 
den övre delen av kroppen 
och att få mer insikt i  
principerna  för 
varmluftstäcken. 
 

Kvantitativ metod 
n=8 
Varmluftstäcken av olika 
fabrikat och tillverkare. 
Temperaturmätningarna 
gjordes på en validerad 
kopparmodell och värdena 
användes i matematiska 
formler. 

De totala värmeflödena varierade. Dessa 
varmluftstäcken tillförde inte endast värme 
utan förhindrade också värmeförluster därför 
att de täckte kroppen. 

27 
2004 
Tyskland 

Bräuer A 
Perl T 
Uyanik Z 
English MJ 
Weyland W 
Braun U 

Perioperative thermal 
insulation: minimal 
clinically important 
differences? 

Att jämföra olika material  i 
operationsdraperingar och 
dess 
värmeisoleringsförmåga för 
att undvika hypotermi under 
operation. 

Kvantitativ metod 
n=7 
Operationsdraperings-
material av olika fabrikat 
och tillverkare. 
En validerad kopparmodell 
kläddes med dessa och 
temperaturmätningar 
utfördes. 

Det bästa operationsdraperings- materialet var 
Barkey thermcare 1. Det minskade 
värmeförlusterna med ca 45 % på den täckta 
ytan, när det lades i två lager på "patienten". 
Värmeisolerande material som används i 
utomhusaktiviteter borde kunna utvecklas för 
att användas i operationssalar. 
 

28 
2002 
USA 

Kabbara A 
Goldlust SA 
Smith CE 
Hagen JF 
Pinchak AC 

Randomized Prospective 
Comparison of Forced Air 
Warming Using Hospital 
Blankets versus 
Commercial Blankets in 
Surgical Patients 

Att jämföra två olika 
metoder att värma patienter 
intraoperativt.  

Kvantitativ metod  
n=83  2 grupper 
Kvinnor=57  män=26 
ASA-klass 1-3 
1. Varmluftstäcke, engångs, 
avsett för Bair Hugger, 
inställd på 43°C  n=44 
2. Två sjukhusfiltar 
kopplades till Bair Hugger, 
inställd på 38°C  n=39 

Båda grupperna hade högre än 36°C som 
sluttemperatur när operationen var klar. 
Postoperativt sågs ingen skillnad och tiden 
patienterna tillbringade på den postoperativa 
avdelningen var ungefär lika lång i båda 
grupperna. Patienterna var nöjda med anestesin 
och den värmande behandling de fått. Inga 
brännskador upptäcktes. 



                Bilaga 2 
Översikt av resultatartiklar                      5 (9) 

 

 
29 
2002 
Thailand 

Kongsayreepong S 
Gunnaleka P 
Suraseranivongse S 
Pirayavaraporn S 
Chowvanayotin S 
Montapaneewat T 
et al. 

A reusable, custom-made 
warming blanket prevents 
core hypotermia during 
major neonatal surgery 

Att undersöka en 
specialtillverkad filt för 
neonatala operationer med 
varmluft av flergångsmodell 
och jämföra detta med ett 
varmluftstäcke av 
engångsmodell. 

Kvantitativ metod 
n=90  3 grupper, neonatala 
patienter som genomgick 
kirurgi 
1. Filt, flergångs med 
varmluft n=30 
2. Varmluftstäcke, engångs 
n=30 
3. Kontrollgrupp (passiv 
värmning)  n=30 

Flergångsfilten var lika effektiv som 
varmluftstäcket, och förebyggde hypotermi hos 
neonatala patienter jämfört med gruppen som 
bara fick passiv värmning. Flergångsfilten var 
inte förenad med några ökade risker. 

30 
2004 
Nya Zeeland 

Wong A 
Walker S 
Bradley M 

Comparison of a 
Radiant Patient Warming  
Device with Forced Air 
Warming During  Laparo- 
scopic Cholecystectomy 
 

Att jämföra två olika 
intraoperativa  värme- 
systems effektivitet vid 
laparaskopisk 
cholecystektomi, 
strålningsvärme, kontra 
varmluft.  

Kvantitativ metod 
n=42  2 grupper 
Kvinnor 
1. Varmluftstäcke på 
överdelen av kroppen, 
armarna  och huvudet  n=21 
2. Strålningsvärme på 
ansiktet  n=21 

De två grupperna visade ingen skillnad i central 
temperatur intraoperativt och under 
uppvakningsperioden. 
 

31 
2001 
Israel 

Nesher N 
Wolf T 
Uretzky G 
Oppenheim-Eden 
A 
Yussim E 
Kushnir I et al. 

A novel thermoregulatory 
system maintains 
perioperative 
normothermia in children 
undergoing elective 
surgery 

Att undersöka effektiviteten 
av en varmvattendräkt och 
dess säkerhet. (Allon 
system) 

Kvantitativ metod 
n=38 
Barn: 3 mån-14 år 
Operationstid mer än 30 
min. 
Barnen kläddes i dräkten 
som täckte upp till 80% av 
kroppen. 

Varmvattendräkten behöll kroppstemperaturen 
hos barn som genomgick olika kirurgiska 
ingrepp och det skedde utan några 
komplikationer. 

32 
2001 
USA 

Janicki PK 
Higgins MS 
Janssen J 
Johnson RF 
Beattie C 

Comparison of Two 
Different Temperature 
Maintenance Strategies 
during Open Abdominal 
Surgery 

Att jämföra två olika 
värmesystem för att 
upprätthålla normotermi 
under öppen bukkirurgi; 
varmluft på överkroppen 
kontra hel kroppsdräkt med  
cirkulerande varmvatten. 
 

Kvantitativ metod 
n=53   2 grupper 
Kvinnor=24   män=29 
ASA-klass 2-4 
Operationstid >2 timmar 
1. Varmvattendräkt n=25 
2. Varmluftstäcke på 
överdelen av kroppen och 
extremiteterna   n=28 

Kroppsdräkten med cirkulerande varmvatten 
behöll normotermi bättre än ett varmluftstäcke 
på den övre delen av kroppen. 
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33 
2003 
Japan 

Negishi C 
Hasegawa K 
Mukai S 
Nakagawa F  
Ozaki M 
Sessler DI                       

Resistive-Heating and 
Forced-Air Warming Are 
Comparably Effective 

Att jämföra och mäta 
effektiviteten av en elektrisk 
värmefilt av kolfiber jämfört 
med varmluftstäcke och en 
varmvattenmadrass vid 
öppen bukkirurgi. 

Kvantitativ metod 
n=24   3 grupper  
Kvinnor=9  män=15 
ASA-klass 1-2 
Operationstid >4 timmar 
1. Varmvattenmadrass n=8 
2. Varmluftstäcke över 
benen  n=8 
3. Elektrisk värme- filt som 
täckte tre extremiteter  n=8 
 

Central temperatur bibehölls likartat i 
grupperna med varmluftstäcke och elektrisk 
värmefilt. Däremot sjönk den centrala 
temperaturen signifikant i gruppen med 
varmvattenmadrass. 

34 
2003 
Japan 

Matsuzaki Y 
Matsukawa T 
Ohki K 
Yamamoto Y 
Nakamura M 
Oshibuchi T 

Warming by resistive 
heating maintains 
perioperative 
normothermia as well as 
forced air heating 

Att undersöka hypotesen att 
elektriska filtar av kolfiber 
och varmluftstäcken 
bibehåller central 
temperatur lika bra.  

Kvantitativ metod 
n= 24   3 grupper 
Kvinnor =9  män=15 
ASA-klass 1-2 
1. Varmvattenmadrass  n=8 
2.Varmluftstäcke på övre 
delen av kroppen  n=8 
3. Elektriskt uppvärmd filt 
av kolfiber  n=8 

Det var ingen skillnad mellan grupperna som 
hade varmluftstäcke eller en elektriskt 
uppvärmd filt. Däremot sjönk den centrala 
temperaturen signifikant i den grupp som 
värmdes med en madrass fylld med 
varmvatten. Driftskostnaden för elektriskt 
uppvärmda filtar var lägre än för 
varmluftstäcken.   

35 
2004 
Tyskland 

Ittner KP 
Baschfischer M 
Zimmermann M 
Taeger K 

Convective air warming is 
more effective than 
resistive heating in an 
experimental model with a 
water dummy 

Att jämföra elektriskt 
uppvärmda filtar med 
varmluftstäcke. 

Kvantitativ metod 
n=3  
Elektriskt uppvärmda filtar 
av olika fabrikat och 
tillverkare och ett 
varmluftstäcke. Dessa lades 
på en vattenmadrass som 
användes som modell. 

Varmluftstäcket var överlägset bättre än 
elektriskt värmda filtar. 
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36 
2005 
England 

Chandrasekaran 
TV 
Morgan RNW 
Mason RA 
Mangat PS 
Watkins AJ 
Carr ND 

Nutrient induced 
thermogenesis during 
major colorectal excision - 
a pilot study 

Att bestämma 
värmeeffekten av 
intraoperativt given 
aminosyrainfusion, vid 
kolorektala operationer. 

Kvantitativ metod 
n=20  2 grupper 
Kvinnor=7   män=13 
ASA-klass 1-3 
Kolorektala operationer 
1. Aminosyralöning, 500 ml 
Vamin 18 gavs intravenöst 
intraoperativt  n=10 
2. Kontrollgrupp som ej fick 
aminosyralösning 
intravenöst   n=10 

Patienter som fick aminosyralösning 
intraoperativt blev fortare normoterma efter 
operationen. Detta var statistisk signifikant 
jämfört med patienterna i kontrollgruppen som 
var hypoterma längre tid postoperativt.  
 

37 
2002 
Turkiet 

Şahin A 
Aypar Ű 

Effect of amino acid 
solutions on intraoperative 
hypothermia and 
postoperative shivering 
Comparison of two 
anesthetic regimens 

Att jämföra effekterna av 
intraoperativt given 
aminosyrainfusion på 
intraoperativ hypotermi och 
postoperativ huttring då två 
olika anestesimetoder 
användes. 

Kvantitativ metod 
n=40  4 grupper 
Kvinnor=19   män=21 
ASA-klass 1-3 
1. Isoflurananestesi   n=10 
2. Propofolanestesi   n=10 
3. Isoflurananestesi  och 
aminosyrainfusion   n=10 
4. Propofolanestesi och 
aminosyrainfusion   n=10 

Den centrala temperaturen sjönk signifikant 
under anestesin i tre grupper, utom i den som 
fått Propofol och aminosyrainfusion. Huttring 
sågs mindre i de grupper som fått infusion av 
aminosyra. 

38 
2000 
USA 
 

Kelly JA 
Doughty JK 
Hasselbeck  AN 
Vacchiano  CA 
 

The Effect of Arthroscopic 
Irrigation Fluid Warming 
on Body  Temperature 

Att undersöka förhållandet 
mellan temperaturen på 
spolvätskan och patienternas 
centrala temperatur  hos 
vuxna som genomgår 
knäarthroskopi i spinal 
bedövning. 
 

Kvantitativ metod 
n=24  2 grupper 
Kvinnor och män 
ASA-klass 1-2 
1. Värmd, 40°C, spolvätska 
användes vid knäarthroskopi  
n=12 
2. Kontrollgrupp, 
rumstempererad spolvätska 
användes vid knäarthroskopi  
n=12 

Patienterna som fick värmd spolvätska behöll 
inte högre central temperatur jämfört med de 
som fick rumstempererad spolvätska vid 
knäarthroskopi. Det var ingen statistiskt 
signifikant skillnad mellan grupperna. 
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39 
2004 
USA 

Taguchi A 
Ratnaraj J 
Kabon B 
Sharma N 
Lenhardt R 
Sessler DI et al. 

Effects of a Circulating-
water Garment and Forced 
-air Warming on Body 
Heat Content and Core 
Temperature 

Att jämföra 
värmetransporten,  
värmefördelningen i 
kroppen och 
återuppvärmningen genom 
att använda  en kroppsdräkt 
med cirkulerande 
varmvatten och ett 
varmluftstäcke. 

Kvantitativ metod 
n=9   
Kvinnor=4  män=5 
Friska försökspersoner 
Frivilliga sövdes, nedkyldes 
aktivt och uppvärmdes 
därefter aktivt. 
1. Uppvärmning med 
varmluftstäcke, studiedag 1.  
n=9 
2. Uppvärmning med 
varmvattendräkt., studiedag 
2.  n=9 

Kroppsdräkten med cirkulerande varmvatten 
överförde mer värme än varmluftstäcket, 
särskilt till de posteriora delarna av kroppen. 
Även centralt var dräkten effektivare. Perifer 
vävnad värmdes upp dubbelt så mycket jämfört 
med de centrala med båda metoderna. 

40 
2000 
Australien 
 

Stevens D 
Johnson M 
Langdon R 

Comparison of two 
warming interventions in 
surgical patients with mild  
and moderate hypothermia 

Att undersöka skillnaderna i 
uppvärmningshastighet hos 
kirurgiska patienter med 
mild eller moderat 
hypotermi (34-35,9°C), 
genom att använda en vanlig 
filt jämfört med ett 
varmluftstäcke omedelbart 
postoperativt. 

Kvantitativ metod  
n=120   2 grupper 
Kvinnor och män 
1. Varmluftstäcke + mössa  
n=60 
2. Värmd bomullsfilt 
närmast kroppen + mössa. 
Ytterligare filtar lades på, 
maximalt sju stycken.  n=60 

En signifikant snabbare uppvärmning, 
postoperativt, noterades i gruppen som fick 
varmluftstäcke och mössa. 

41 
2000 
USA 

Frank SM 
Hesel TW 
El-Rahamany HK 
Tran KM 
Bamford OS 

Warmed Humidified 
Inspired Oxygen 
Accelerates Postoperative 
Rewarming 

Att undersöka effekten av 
varm, befuktad, inandad 
syrgas, (O2), som 
behandling av mild 
hypotermi hos kirurgiska 
postoperativa patienter. 

Kvantitativ metod 
n=30  2 grupper 
Kvinnor=12  män=18 
ASA-klass 1-3 
1. Kontrollgrupp: Syrgas 4 
l/min via ansiktsmask   
n=15 
2. Syrgas 20 l/min, värmd 
och befuktad via en nasal 
kanyl   n=15 
 

Postoperativa patienter som fick värmd och 
befuktad syrgas återhämtade sig snabbare från 
hypotermi än de som fick rumstempererad, ej 
befuktad syrgas. Muntorrheten var mindre i 
gruppen som fick värmd, befuktad syrgas. 
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Effect of postoperative 
skin-surface warming on 
oxygen consumption and 
the shivering threshold 

Att  testa hypotesen att 
värmetillförsel via huden 
ökar patientens komfort, och 
minskar intensiteten och 
varaktigheten av shivering. 

Kvantitativ metod 
n=18  2 grupper 
Män 
ASA-klass 1-2 
1. En filt   n=9 
2. Ett varmluftstäcke   n=9 

Aktiv värmetillförsel förbättrade 
värmekomforten och minskade den metabola 
stressen hos postoperativa patienter. Shivering 
varade däremot ungefär lika länge i båda 
grupperna.  


