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Abstrakt: Varje år drabbas 15 000 svenskar av prehospitalt hjärtstopp. Vid 

ett flertal sjukhus i Sverige har inducerad hypotermi visat sig vara 

ett bra behandlingsalternativ för att minimera neurologiska 

handikapp. Studier som bedrivits i Europa och Australien tyder på 

att ett snabbt omhändertagande med nedkylning av patient till 33-

34°C under 12-24 timmar visat på förbättrad överlevnad och 

livskvalitet för patienten. Sjuksköterskans omvårdnad vid 

behandlingen är viktig. Syftet var att beskriva den specifika 

omvårdnaden av patienter vid inducerad hypotermibehandling 

efter prehospitalt hjärtstopp. Metoden var en litteraturstudie där 6 

vetenskapliga artiklar granskades. Resultaten av artiklarna visar att 

själva omhändertagandet varierade, beträffande övervakning av 

medvetandenivå, temperaturmätning, blodprovstagningar och 

profylax. Det gick inte att utläsa om behandlingstiden, 12 eller 24 

timmar, påverkade hur omvårdnaden utfördes. Det finns inga 

gemensamma direktiv om hur sjuksköterskan bäst kan ta hand om 

patienter vid inducerad hypotermibehandling. Ytterligare 

forskning krävs då det som hittills främst studerats varit av 

medicinsk karaktär. Vidare forskning där sjuksköterskans 

omvårdnad fokuseras på är angelägen. 
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Abstract: Every year 15 000 Swedish people suffer from pre-hospital cardiac 

arrest. At several Swedish hospitals, induced hypothermia has 

proven to be a treatment with good results that will minimize 

neurological handicap. Research in Europe and Australia indicates 

that a prompt induced hypothermia treatment with cooling the 

patient down to 33-34° C under a period of 12 to 24 hours, 

improves the outcome and the quality of life for the patient 

considerably. The nursing care during the treatment is very 

important. The object of this paper was to describe the specific 

nursing of induced hypothermic patients suffering from pre-

hospital cardiac arrest. The method was a litterateur review and six 

scientific articles were reviewed. The results of the articles show 

that there is a variation in care regarding assessment of 

consciousness, measuring temperature, blood samples and 

prophylaxis. There was no understanding if the time of treatment, 

12 or 24 hours, had any effect on how the nursing care was 

performed. There are no common guidelines regarding how the 

nurse best can care for patients during induced hypothermia. 

Further research is of need, as the research of today is of medical 

art. More research, where the nursing is described, is of utmost 

importance. 
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Inledning 
 

Hjärt-kärlsjukdomar är ett allvarligt folkhälsoproblem och varje år dör eller invalidiseras 

många människor (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006). Enligt Hjärt- 

och LungRäddningsrådets [HLR-rådet] årsrapport 2007 drabbas årligen ca 15 000 svenskar av 

prehospitalt hjärtstopp. Inducerad hypotermibehandling av dessa patienter är ett relativt nytt 

tillvägagångssätt för att förbättra chanserna för överlevnad och positivt påverka patienternas 

prognostiska utgångsläge för återhämtning. Dock är inte de medicinska effekterna tillräckligt 

kartlagda och fortsatt forskning bedrivs inom detta område (SBU, 2006). Enligt 

Socialstyrelsen (SOSFS, 1993:17) vilar sjuksköterskans omvårdnad på vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Patienterna ska få vård på lika villkor utifrån vars och ens behov, 

oberoende av ålder, kön, utbildning, ekonomi, etnisk bakgrund och religion.  

Syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara 

hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov samt minska lidande och ge 

möjlighet till en värdig död. Sjuksköterskans observationer och omvårdnad är en viktig del i 

behandlingen av patienter med inducerad hypotermi och bör tydliggöras (Wikström, 

Cederborg & Johanson, 2007). 

 

 

Bakgrund 
 

Hjärtstopp som inträffar prehospitalt medför ofta ett dröjsmål innan hjärt-lungräddning kan 

påbörjas. Överlevnadssiffrorna är nedslående, uppskattningsvis är det 4 % av patienterna som 

överlever (SBU, 2006). Cirkulationsproblem till följd av hjärtstopp resulterar i syrebrist i de 

inre kroppsorganen och redan efter någon minut kan hjärnans celler påverkas, vilket kan leda 

till permanenta hjärnskador. Möjligheten att kunna reducera denna konsekvens av hjärtstopp 

har varit liten, då ingen medicinskt evidensbaserad metod funnits (SBU, 2006). International 

Liaison Committee on Resuscitation´s [ILCOR] (Nolan, Morley, van den Hoek & Hickey, 

2003) samt Friberg & Rubertsson (2007) riktlinjer framhåller att inducerad 

hypotermibehandling kan påverka och reducera omfattningen av de skador som uppstår i 

hjärnan vid cirkulationsstopp. 

 

Definition   

Inducerad hypotermi betyder avsiktlig framkallning av onormalt låg kroppstemperatur 

(Thesaurus). 

 

Temperaturcentra i hjärnan återfinns i hypothalamus (Larsson & Rubertsson, 2005). 

Termoreceptorer i huden skickar signaler till hypothalamus, att antingen öka eller sänka 

kroppstemperaturen. En sänkning fås genom en kärldilatation, minskad muskeltonus och 

svettning.  

Om kroppstemperaturen stiger, vilket sker vid kärlsammandragning, ökar metabolismen. 

Detta noterar sjuksköterskan genom att patienten skakar så kallad ”shivering” och att 

patienten svettas mindre (Keresztes & Brick, 2006).  

Hypotermi delas in i olika stadier (Keresztes & Brick, 2006) 

- Mild, mellan 32ºC-36ºC. Patienten får takykardi, blir förvirrad och apatisk. 

- Moderat, mellan 32º-34ºC. Patienten blir medvetandesänkt, får sämre reflexer och blir 

bradykard. 

- Svår, <32ºC. Patienten blir medvetslös, får en pupilldilatation och saknar reflexer. 

För varje grad som kroppstemperaturen sänks, så minskar den cerebrala metabolismen med 
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6 -7 %. Blod-hjärnbarriären hålls intakt, vilket leder till en minskning av cerebralt ödem 

(Kereztes & Brick, 2006).   

Kylbehandling gör att de normala kroppsfunktionerna påverkas (Socialstyrelsen, 2003). Detta 

medför att sjuksköterskan ställs inför nya omvårdnadsförhållanden, vilket kräver en 

anpassning av vården för att vidmakthålla patientsäkerheten (Wikström et al., 2007). Målet 

med behandlingen är att förändra fysiologiska förhållanden i kroppen och därigenom få de 

önskvärda effekter, som verkar gynnsamt på den drabbade patienten (Nolan et al., 2003). 

 

Behandlingen med inducerad hypotermi påbörjas i regel redan på akutmottagningen, men kan 

även påbörjas prehospitalt. Patienter som drabbas av hjärtstillestånd utanför sjukhuset och 

som återfår cirkulation är i de flesta fall djupt medvetslösa vid ankomst till sjukhuset. 

Sjuksköterskans uppgifter består i att monitorera patentens vitala parametrar, så att läkaren får 

information om patientens rådande hälsosituation. Det är den tjänstgörande medicinskt 

ansvarige läkaren som tillsammans med kardiolog gör bedömningen om patienten skall få 

hypotermibehandling. Om patienten uppfyller kriterierna förbereder sjuksköterskan och 

läkaren patienten för hypotermibehandlingen och den vidare vården (Nielsen, Olsson, 

Olofsson, Fredholm & Björgell, 2006).  

 

Inklusionskriterier för hypotermibehandling är att personen skall vara vuxen, medvetslös samt 

ha återfått spontan cirkulation efter ett prehospitalt hjärtstopp. Patienten, som initialt har 

ventrikelflimmer, kyls snabbt ner med kalla intravenösa vätskor till 33-34ºC under 12-24 

timmar (Nolan et al., 2003). Hypotermibehandling kan vara aktuell vid andra initiala 

hjärtrytmer, såsom asystoli och Pulslös Elektrisk Aktivitet (PEA) samt om hjärtstoppet 

inträffat på sjukhuset (Nolan et al., 2003). Patienten bör ha fyllt 18 år, om det är en kvinna 

skall hon vara över 50 år. Graviditet är en faktor som kan exkludera patienten från 

behandlingen. Dock görs en individuell bedömning av patient vid varje enskilt fall (Nielsen el 

al., 2006).  

 

Exklusionskriterier för behandlingen är om patienten har primär koagulopati, terminal 

sjukdom och om patienten har varit utsatt för trauma sekundärt till hjärtstoppet samt 

kardiogen chock. Dessutom om hjärtstoppet är sekundärt till aortadissektion, intracerebral 

eller annan massiv blödning exkluderas patienten (Nielsen el al., 2006). 

 

Patientens tillstånd är intensivvårdskrävande och därför transporteras patienten dit så 

skyndsamt som möjligt, för att den påbörjade behandlingen inte skall förhalas (Friberg, 2005).  

Innan hypotermibehandlingen börjar samarbetar sjuksköterskan och läkaren och lägger in 

artärkateter, för uppkoppling till monitor som registrerar blodtryck, puls, medelatärtryck 

(MAP) samt för blodprovstagning (Larsson & Rubertsson, 2005: Hypotermigruppen 

Helsingborg, 2007). Även inläggning av central venkateter (CVK) sker, vilket möjliggör 

kontinuerlig mätning av centralt ventryck (CVP), dessutom sätts perifera venkatetrar (PVK).  

 

Nedkylningsprocessen kan göras på olika sätt och sjuksköterskan ska vara väl förtrogen med 

den metod som används. Detta kan till exempel göras med kylfiltar, ispåsar, kall luft, 

kylmössa, kyldräkt (Ersson & Friberg, 2004) eller kylmaskin (Nolan et al., 2003). Vid 

samtliga metoder infunderas vätska som initialt håller 4°C för att snabbt sänka 

kroppstemperaturen. Det som eftersträvas är en måltemperatur av 33-34ºC, det vill säga en 

mild hypotermi (Larsson & Rubertsson 2005).  

 

Kroppstemperaturen registreras och dokumenteras kontinuerligt med avsikt att upprätthålla 

den önskade temperaturen (Friberg, 2005). Kroppens kärntemperatur (Sund-Levander, 1999) 
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kan registreras på olika sätt. Det kan göras genom tympanisk örontermometer (Stavem, 

Saxholm & Smith-Erichsen, 1997), eller med termometersensor i urinblåsan, rektum, 

esofagus eller lungartären (Lefrant, Muller, Emmanuel Coussaye, Benbabaali, Lebris et al., 

2003). Sund-Levander, Grodzinsky, Loyd & Wahren (2004) menar att det då är betydelsefullt 

att sjuksköterskan är väl förtrogen med den metod som används och är införstådd med 

felkällor som kan påverka tillförlitligheten i mätningen. Kroppstemperaturen är individuell 

och för att få en trovärdig mätning bör den göras med samma mätinstrument och under 

liknande förhållande under den tidsperiod som mätningen avser (Sund-Levander et al., 2004). 

 

Patienten sederas med Propofol® och Fentanyl®. Sjuksköterskan kontrollerar sederingsdjupet 

med hjälp av Motor Activity Assessment Score (MAAS) (Devlin, Boleski, Mlynarek, Nerenz, 

Peterson et al., 1999) eller medvetandegraden med Reaction Level Scale 85 (RLS) (Elliot, 

1997) var fjärde timma. Dessutom görs kontroll om patienten ”shivrar” eller krampar, vilket 

kan vara tecken på att kroppstemperaturen stiger, om så är fallet ges muskelrelaxerande 

läkemedel, som till exempel Esmeron®, för att bibehålla måltemperaturen (Larsson & 

Rubertsson, 2005). Samtliga patienter som behandlas med inducerad hypotermi intuberas och 

kopplas till ventilator. Det andningsmönster som eftersträvas är kontrollerad normal 

ventilation. För att förebygga pneumoni ska patientens huvudända vara lätt upphöjd (Friberg, 

2005; Hypotermigruppen Helsingborg, 2007). Dessutom är det av största vikt att munvård 

utförs regelbundet (Koeman, van der Vern, Hak, Joore, Kaasjager et al., 2005). Antibiotika 

ges i tre doser första dagen som profylax. Motståndet i lilla kretsloppet ökar, vilket medför en 

dilatering av bronkerna. Detta innebär en obalans i genomblödningen av lungorna. Vid 30ºC 

ses en minskning av syrgas och koldioxidproduktionen med 50 %. Surhetsgraden (pH) i 

blodet förändras vid nedkylning, vilket ger en metabolisk acidos på grund av en ansamling av 

laktat (Keresztes & Brick, 2006). 

 

Patienten får en perifer kärlkonstriktion, vilket ger en blodtrycksstegring och takykardi.   

I takt med att kroppstemperaturen sjunker, så påverkas hjärtminutvolymen och 

medelartärtrycket (Larsson & Rubertsson, 2005). Ett MAP runt 70mmHg är önskvärt under 

behandlingen. Patienten kopplas till fem avlednings-EKG med rytmregistrering och ST-

analys en gång/timme. Detta görs för att uppmärksamma sjuksköterskan på eventuella EKG-

förändringar i form av breddökade QRS-komplex, ST-förändringar samt negativa T-vågor. 

Om kroppstemperaturen sjunker ner till 27ºC, kan ventrikelflimmer eller asystoli uppkomma 

(Keresztes & Brick, 2006).  

 

Patienten får urinkateter (KAD) som kopplas till timdiures, för noggrann övervakning av 

diuresen, som bör vara >1ml/kg/h (Hypotermigruppen Helsingborg, 2007). Minskad diures är 

ofta tecken på volymbrist, varför kristalloida lösningar ges i form av natriumklorid (NaCl). 

Sjuksköterskan dokumenterar kontinuerligt vätskebalansen. 

Kölddiures ses hos hypotermipatienter, bakomliggande orsak är en ökning av reabsorptionen i 

Henle´s slynga samt en minskning av vasopressin och antidiuretiskt hormon (ADH). Det ses 

även ett skifte i natrium- kaliumbalansen, då kalium går in i cellen, vilket medför en 

hypokalemi. Detta återställs när patienten värms upp (Keresztes & Brick, 2006). Eventuellt 

kopplas kalium-infusion och önskvärt värde på S-kalium är 4,0 mmol/l.  

 

Hypotermi påverkar flera hematologiska processer. Det ses en ökning i 

erytrocytvolymfraktionen (EVF) på grund av plasmaförlust beroende på en ändrad 

kärlpermeabilitet. Detta medför att blodets viskositet ökar. Leukocytpartikelkoncentrationen 

(LPK) sjunker, vilket ökar risken för infektioner och sepsis. Trombocytkoncentrationen 

(TPK) försämras med ökad blödningsrisk som följd (Keresztes & Brick, 2006). Ventrikelsond 
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läggs in av sjuksköterskan eller läkaren, för att snabbt påbörja enteral nutrition. Patienten får 

försämrad peristaltik till följd av sedering och hypotermibehandling. Den endokrina balansen 

i kroppen påverkas av hypotermibehandlingen, så att patienten antingen kan ha hypoglykemi 

eller hyperglykemi, varför täta plasma glukos kontroller (P-Gl) bör göras (Larsson & 

Rubertsson, 2005). Det önskade målområdet för P-Gl bör ligga mellan 4-6mmol/L. Vid behov 

sätts infusion med insulin för att korrigera blodsockernivån (Hypotermigruppen Helsingborg, 

2007). 

 

Övervakningen av patienten sker med medicinskteknisk utrustning, och enligt 

Hypotermigruppen Helsingborg (2007) och Friberg (2005) är det viktigt att sjuksköterskan 

kan se förbi apparaturen och ge patienten individuell omvårdnad på ett sådant sätt att den 

personliga integriteten bibehålls. Wikström et al. (2007) betonade vikten av att sjuksköterskan 

på en intensivvårdsavdelning inte bara förlitar sig på apparaturen utan även observerar 

patienten. Patienten har under behandlingen inte någon möjlighet att förmedla hur han/hon 

mår.  

I dagsläget finns en brist på evidensbaserad kunskap i samband med omvårdnad av patienter 

som vårdas med nya medicinska behandlingar. För att säkra kvalitén på vården är det viktigt 

att kliniska riktlinjer utarbetas genom sammanställningar av den vetenskapliga kunskap som 

finns (Bahtsevani, Willman, Rohlin & Levi, 2006). 

 

SBU (2006) har granskat studier, inom området hypotermibehandling vid prehospitlat 

hjärtstopp, och funnit att de har olika bevisvärde. SBU anser därför att de inte kan dra någon 

säker slutsats angående behandlingsmetoden. Dock anser SBU att inducerad 

hypotermibehandling vid prehospitalt hjärtstopp är intressant och kan ligga till grund för 

kommande klinisk forskning. Vetenskapliga metoder för att utvärdera nyttan, eventuella 

risker och kostnadseffektivitet bör utföras.  

 

 

Syfte 
 
Syftet var att beskriva den specifika omvårdnaden av patienter vid inducerad 

hypotermibehandling efter prehospitalt hjärtstopp. 

 

 

Metod 
 

Metoden var en litteraturstudie.  

 

Datainsamling 

 
Datainsamlingen använder den arbetsgång som Friberg (2006) beskriver för litteraturstudier. 

För att få en uppfattning om hur mycket som var skrivet och studerat i omvårdnad i samband 

med inducerad hypotermibehandling efter prehospitalt hjärtstopp, gjordes ett flertal försök att 

söka relevanta artiklar. Innan sökningen efter artiklar påbörjades studerades den nätbaserade 

ordboken Thesaurus för att få en uppfattning om vilka ord som var MeSH termer. Artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska eller svenska, där forskningen var gjord på vuxna och de 

skulle innehålla abstrakt. Artiklarna skulle vara publicerade under åren 1997-2008. Artiklarna 

som valdes ut skulle svara mot studiens syfte. Granskningsmall (Bilaga G) för studier med 
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kvantitativ metod, (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006) användes för att bedöma artiklarnas 

vetenskapliga kvalitet. 

Inledningsvis gjordes sökningar i Medline efter 1996 med fritext hypothermia induced och 

detta gav 841 träffar. MeSH termen nursing lades till och det gav 871 träffar. Därefter lades 

hypothermia induced och nursing ihop och det gav inga träffar. Sökning på MeSH termen 

nursing care gav 595 träffar men kombinationen hypothermia induced och nursing care gav 

inget resultat. Vidare sökte vi i databasen Nursing Consult med sökordet hypothermia induced 

och det gav 909 träffar i Medline och 17 träffar i Nursing Index. Ny sökning gjordes och 

MeSH termen hypothermia induced samt heart arrest användes, och det gav 59 träffar i 

Medline men inga i Nursing Index. MeSH termen hypothermia induced och cardiac arrest 

användes och det gav 66 träffar i Medline och 3 träffar i Nursing Index men det tillförde inget 

nytt till vår studie. I Cinahl använde vi keyword hypothermia induced och fick 558 träffar. 

Kombinationen hypothermia induced och heart arrest gav 134 träffar. Keyword hypothermia 

induced, heart arrest samt cardiac arrest gav 9 träffar. Kombinationen av keywords 

hypothermia induced, heart arrest och prehospital care gav 17 träffar. Vad som snart blev 

tydligt var att författaren Bernard återkom som referens i samtliga artiklar och därför gjordes 

en manuell sökning på hans namn vilket inte gav några nya artiklar. 

 

Tabell 1: Sökhistoria 

 

Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Genomlästa 

abstrakt 

Urval 1 Urval 2 

 

 

Cinahl 

#1 

080310 hypothermia 

induced  

558 0 0 0 

Cinahl 

#2 

080310 hypothermia 

induced and heart 

arrest  

134 10 2 1 

Cinahl 

# 3 

080310 hypothermia 

induced, heart 

arrest, prehospital 

care  

17 10 4 4 

 

 

 

PubMed 080310 Bernard 32 8 2 2* 

PubMed 080604 Hypothermia 

induced AND 

nurse* 

20 

 

2 3 1 

 

* Dessa artiklar ligger både i PubMed och Cinahl. 

 

Databearbetning 
 

Artiklarna som funnits relevanta för syftet genomlästes och analyserades tillsammans. Efter 

genomläsning kvarstod endast sex artiklar som svarade mot arbetets syfte. Samtliga artiklar 

var kvantitativa. Utgångspunkten för litteraturstudien var att tydliggöra den specifika 

omvårdnaden vid inducerad hypotermibehandling vid prehospitalt hjärtstopp, varför detta var 

frågan vid databearbetningen. Följande teman utkristalliserades, bedömning av patientens 

medvetandenivå, mätning av kroppstemperaturen, övervakning av vitala parametrar, 

laboratoriestatus med beräknande av vätskebalans, kroppsvård med förebyggande åtgärder 

samt information till anhöriga.  
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Resultat 

 
Behandlingen påbörjades på akutmottagningen efter det att inklusion skriterierna var 

uppfyllda (Bernard, Gray, Buist, Jones, Silvester et al., 2002; Bernard, Buist, Monteiro & 

Smith, 2003; Kim, Olsufka, Carlbom, Deem, Longstreth et al., 2005; Holzer, 2002; Friberg, 

Nielsen, Karlsson, Cronberg, Widner et al., 2004). Under vissa omständigheter påbörjades 

behandlingen redan prehospitalt av ambulanspersonalen som placerade isklampar på 

patientens kropp och huvud (Kim et al., 2005). Patienterna omhändertogs och vårdades utifrån 

specifikt utarbetade behandlingsprotokoll (Bernard et al., 2002; Friberg et al., 2004; Kim et 

al., 2005; Holzer, 2002; Våga, Busch, Karlsen, Nilsen & Søreide, 2008).  

Patienterna vårdades på intensivvårdsavdelning, antingen med standardiserad intensivvård 

eller med inducerad hypotermibehandling (Bernard et al., 2002; Bernard et al., 2003; Holzer, 

2002; Friberg et al., 2004; Kim et al., 2005, Våga et al., 2008). 

 

Bedömning av patientens medvetandenivå 

 

Enligt Friberg et al. (2004) bör muskelrelaxantia ges rutinmässigt, i samband med 

induceringen av hypotermin och vid avvecklingen, för att förhindra att patienten ”shivrar” och 

därigenom får svårt att hålla den önskade temperaturen. Det kan även ges under behandlingen, 

om patienten visar tecken på att ”shivra”. När patienterna skulle värmas upp efter 

behandlingen, så fann Friberg et al. (2004) att det skulle ske långsamt, 0, 5ºC i timmen. 

Uppvärmningsfasen var förutbestämd och den skulle ske under 8 timmar. Vid 36ºC avbröts 

tillförseln av muskelrelaxerande och lite senare även sederingen för att extubationen skulle 

kunna ske på sedvanligt sätt. En patients uppvärmningsfas gick snabbare än förväntat på 

grund av otillräcklig mängd muskelrelaxantia (Friberg et al., 2004). Holzer (2002) förordade 

en passiv uppvärmningsfas som varade mellan 8–12 timmar, där måltemperaturen var 36ºC. 

Bernard et al. (2002) förordade aktiv uppvärmning.  

 

Mätning av kroppstemperaturen  

 

Nedkylningen och inducerad hypotermihandlingen utfördes antingen med hjälp av 

frysklampar (Bernard et al., 2002) eller 4ºC kalla infusioner (Bernard et al., 2003; Kim et al., 

2005). Friberg et al. (2004) använde vid nedkylningen kyldräkt, kalla intravenösa vätskor och 

en speciell kylmössa, som sattes på patientens huvud. Holzer (2002) använde i sin studie 

täcke med kall luft, och hade patienten inte uppnått måltemperaturen inom fyra timmar, så 

applicerades även ispåsar på patienten för att påskynda nedkylningen. 

Sederande och/eller muskelrelaxerande gavs till patienterna direkt innan nerkylningen med 

kalla 4ºC infusioner påbörjades (Kim et al., 2005). 

Våga et al. (2008) genomförde en studie där de tittade på olika aspekter beträffande teknik, 

materiel, arbetsbelastning, hygien, ljudnivåer samt patientövervakning vid olika 

nedkylningsmetoder. Teknikmässigt var våta handdukar lättare att applicera än 

ytavkylningsmaskinen Thermowrap och den invasiva metoden med Coolgard 3000. Avseende 

arbetsbelastning var de kommersiella metoderna bättre.  

Patienternas kroppstemperatur mättes för att få ett utgångsvärde före behandlingsstart. Holzer 

(2002) och Bernard et al. (2003) använde en termometersensor i urinblåsan medan Kim et al. 

(2005) använde sig av en esofagal termometerprob för att mäta patientens kroppstemperatur 

initialt.  

Övervakningen av temperaturen under behandlingen gjordes med en termometersensor i 

urinblåsan (Bernard et al., 2002; Bernard et al., 2003; Holzer, 2002; Friberg et al., 2004). 
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Holzer (2002) registrerade temperaturen med 15 minuters intervall den första timman av 

behandlingen för att därefter registrera temperaturen en gång i timmen. Kim et al. (2005) 

använde under hela studien en termometersensor i esofagus, de första 30 minuterna av 

behandlingen registrerades temperaturen med 10 minuters mellanrum för att sen glesas ut till 

två gånger i timmen under resterande behandlingstid. Bernard et al. (2002) mätte 

temperaturen vid ankomsten till akutmottagningen, vid ankomsten till 

intensivvårdsavdelningen och sen efter 6, 12, 18 och 24 timmar under behandlingen. 

 

Övervakning av vitala parametrar 

 

Enligt Friberg et al. (2004) och Holzer (2002) kan även kortvariga och långvariga 

arytmisekvenser ses som komplikation till behandlingen. Ogynnsamma effekter av 

behandlingen som lägre pulsfrekvens och svårigheter att upprätthålla det venösa återflödet 

gick inte att signifikant påvisa enligt Bernard et al.(2002). 

Systoliskt och diastoliskt blodtryck med registrering av medelartärtryck (MAP) mättes med 

30 minuters mellanrum, med början direkt innan infusionen med kall 4ºC NaCl startades 

(Kim et al., 2005; Bernard et al., 2003). Även det centrala ventrycket (CVP) mättes och 

registrerades (Kim et al., 2005; Bernard et al., 2003). EKG med arytmiövervakning samt 

pulskontroll gjordes med 30 minuters intervall. 

Kim et al. (2005) noterade en signifikant sänkning av PO2 hos patienterna som under 

hypotermibehandlingen var intuberade och fick assistans med mekanisk ventilation. 

Enligt Våga et al. (2008) blev övervakningen av patientens vitala parametrar lättast att tyda 

vid användningen med den invasiva metoden Coolgard 3000, orsaken till detta framkom inte. 

 

Laboratoriestatus med beräkning av vätskebalans 

 

Kim et al. (2005) fann att kalla 4°C infusioner inte belastade hjärtat och inte gav patienten 

lungödem. Vid mätning med transthorakalt ekokardiografi (TEE) före samt en timme efter 

infusionen beräknades EjektionsFraktion (EF) och någon signifikant ökad belastning på 

hjärtat kunde inte påvisas. Bernard et al. (2003) rapporterade inga patienter som utvecklade 

klinisk eller röntgenverifierat lungödem. Holzer (2002) däremot fann att lungödem uppträdde 

hos 5 av 133 patienter inom de första sju dagarna. 

 

Elektrolytbalansen påverkades av hypotermibehandlingen, varför Friberg et al. (2004) gav 

alla patienter tillskott av kalium-, fosfat- och magnesiuminfusion, för att korrigera förlusterna. 

Patientens elektrolytbalans övervakades under dag ett och dag två (Friberg et al., 2004).  

Blodprov på Natrium, Kalium, Kreatinin och EVF analyserades (Bernard et al., 2003). 

Bernard et al. (2003) redovisade det första elektrolyt och hematologstatus direkt innan 

påbörjad behandling och en timma efter det att hypotermibehandlingen påbörjats.  

Kim et al. (2005) tog elektrolyt- och hematologstatus vid ankomsten till akutmottagningen 

samt en timma efter infundering av 4°C infusioner hade tillförts. Vid ankomsten till 

akutmottagningen tog Bernard et al. (2002) prov på Natrium, Kalium, Klorider, Calcium,  

P-Gl, Urea, Kreatinin, LPK, EVF, TPK, Protrombin, Syra-Bas med mätning av PO2, SpO2 

samt PCO2. Samma prover togs vid ankomsten till intensivvårdsavdelningen och därefter var 

sjätte timme. Hematologstatus med LPK och TPK angavs första timmen, samt vid 12-och 24 

timmar (Bernard et al., 2002). 

 

Insulinets verkningsförmåga i kroppen påverkas negativt av hypotermi och kan orsaka 

hyperglykemi, på grund av minskad insulininsöndring från pankreas, (Friberg et al., 2004) 

varför insulininfusion gavs alla patienter. För att hålla P-Gl på lämplig nivå gavs dessutom 
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enteral nutrition till patienterna (Friberg et al., 2004), den primära anledningen var att 

upprätthålla patientens peristaltik.   

 

Friberg et al. (2004) registrerade patienternas vätskebalans under den första och andra 

behandlings dagen. Samtliga patienter i studien uppvisade kölddiures, och stora volymer av 

kristalloida vätskor gavs för att undvika hypovolemi. Detta resulterade i en positiv 

vätskebalans den första och andra behandlingsdagen. 

 

Kroppsvård med förebyggande åtgärder 

 

Inga patienter fick trycksår (Holzer, 2002). Alla patienter, antingen de behandlades med 

inducerad hypotermi eller inte, vårdades utifrån speciella behandlingsprotokoll. Detta 

garanterade en tillfredsställande behandling oberoende av vilken doktor eller sjuksköterska 

som vårdade patienten. 

 

Enligt Friberg et al. (2004) kan hypotermi rent teoretiskt påverka flera av kroppens funktioner 

på ett ogynnsamt sätt. Holzer (2002) registrerade att patienter som behandlades med 

inducerad hypotermi efter hjärtstopp inom 7 dagar kunde utveckla komplikationer såsom 

blödningar i munslemhinnan och näsa, urinvägarna, gastrointestinala blödningar, 

intracerebrala blödningar och intraabdominella blödningar. Komplikationer med blödningar i 

subkutan vävnad och hudblödningar kunde också förekomma (Holzer, 2002). En del patienter 

transfunderades med trombocyter (Holzer, 2002). Någon signifikant ökad komplikationsrisk 

mellan den hypotermibehandlade gruppen och den normaltempererade kunde Holzer (2002) 

inte påvisa i sin studie.  

 

Två av sex patienter fick lunginflammation i samband med hypotermibehandlingen efter 

prehospitalt hjärtstopp (Friberg et al., 2004). I studien som Holzer (2002) gjorde uppträdde 

infektioner i form av lunginflammation, sepsis eller pankreatit.  

 

Våga et al. (2008) hävdade att ur hygiensynpunkt var nedkylningsmaskinen Coolgard 3000 

samt den invasiva metoden Artic Sun bättre än övriga nedkylningsmetoder, anledningen 

framkommer inte i resultatet. Ur ljudnivåsynpunkt var våta handdukar den mest skonsamma 

metoden. 

 

Information till anhöriga 

 

Bernard et al. (2002) ansåg att det inte är sannolikt att någon patient fråntogs möjligheten att 

behandlas med inducerad hypotermi på ett otillbörligt sätt då den medicinskt ansvarige 

läkaren tillsammans med sjuksköterska och anhöriga diskuterade konsekvenserna av 

behandlingen. 

 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

För att genomföra en litteraturstudie krävdes det mycket tid för att sätta sig in i 

tankeprocessen hur arbetet skulle utföras. Arbetet bestod av flera olika delmoment (Friberg, 

2006). För att få tillförlitligt material utifrån syftet, söktes artiklar och information via olika 

databaser. Genom att kombinera olika sökord kunde relevanta artiklar som svarade mot vårt 
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syfte hittas. Det var i databasen Cinahl samt PubMed som samtliga analyserade artiklar 

återfanns.  

Vid det första söktillfället framkom, att det inte fanns så mycket material publicerat om den 

specifika omvårdnad som sjuksköterskan utför vid inducerad hypotermibehandling. Däremot 

fann vi många medicinska studier, av skiftande karaktär, där tyngdpunkten låg på den 

medicinska vinsten, det vill säga hur många patienter som överlevde på grund av inducerad 

hypotermibehandling samt de neurologiska vinsterna. Behållningen med att ändå ha läst 

många av dessa artiklar och att ha granskat deras referenslistor var, att ett tydligt mönster 

framträdde om vilka artiklar som var återkommande och tongivande inom forskningsområdet. 

Valet blev att använda kvantitativa artiklar. Sammantaget var det sex artiklar som valdes ut 

och som ligger till grund för resultatet. Artiklarna lästes och bearbetades. 

 

Artiklar som innehöll inducerad hypotermi, prehospitalt hjärtstopp samt omvårdnad valdes ut 

som arbetsmateriel och granskades. Resultatet redovisas utefter de teman som framkommit 

vid granskning av artiklarna. På grund av begränsningarna i materialet som fanns att tillgå om 

omvårdnad vid inducerad hypotermi efter prehospitalt hjärtstopp var litteraturstudien som 

metod inte ett enkelt sätt att generera ny kunskap om sjuksköterskans specifika omvårdnad. 

 

Ganska snart framstod Bernard som en dominerande författare, då samtliga andra 

artikelförfattare hade Bernard som referens. Samtliga studier av Bernard genomfördes i 

Australien. Holzers studie byggde på resultat från nio sjukhus i fem europeiska länder, vilka 

det är finns inte specificerat.  

I två studier gjorda i USA framkom att inducerad hypotermi inte tillämpades ofta på grund av 

att läkarna saknade kunskap om behandlingsmetoden, avsaknad av behandlingsprotokoll från 

American Cardiovascular Life Support (ACLS) samt ofullständiga patientdata (Merchant, 

Soar, Skrifvars, Silfvast, Edelson et al., 2006; Abella, Rhee, Huang, Van den Hoek & Becker, 

2005). 

 

 

Resultatdiskussion 
 

Två studier om inducerad hypotermibehandling i samband med prehospitalt hjärtstopp visade 

på olika grad av vetenskaplig kvalité. Antalet patienter som ingick var betydligt större i den 

europeiska, där bevisvärdet bedömdes som högre, jämfört med den från Australien. Noterbart 

var att tiden som patienterna hade hypotermibehandling var dubbelt så lång, 24 timmar i den 

europeiska (Holzer, 2002), jämfört med den australiensiska studien där tiden var 12 timmar 

(Bernard et al., 2002). Vid granskningen av materialet i den europeiska studien 6 månader 

efter behandlingen, så visade det sig att det var fler överlevande bland dem som hade fått 

hypotermibehandling än de som varit normotempererade (Holzer, 2002).  

 

Förhoppningen över att kunna hjälpa patienter som drabbats av prehospitalt hjärtstopp och 

lindra deras skador framtonade efter det att studierna med Bernard et al. (2002) och Holzer 

(2002) presenterades. Nolan et al. (2003) rekommendationer om att patienter som drabbats av 

prehospitalt hjärtstopp bör behandlas med inducerad hypotermi presenterades i oktober 2002. 

Dock ifrågasattes verkan av behandlingen av SBU Alert rapport 2006 som ställde sig 

tveksamma då de inte tyckte att det fanns tillräckligt med vetenskapligt stöd för att använda 

behandlingen. SBU menade att om behandlingen skulle användas borde det ske inom strikta 

ramar och i vetenskapliga sammanhang. Detta till trots så används behandlingen i dagsläget 

på många svenska sjukhus. Intresset av att skapa en god och trygg omvårdnad för patienterna 
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som behandlas med inducerad hypotermi är angeläget, patienten är i ett sådant tillstånd under 

behandlingen att förmågan att själva påtala sina behov eller upplevelser inte är möjliga. 

 

Behovet av evidensbaserade riktlinjer inom omvårdnad är alltid angeläget, men betonas då 

patienten är i ett tillstånd som skiljer sig från den normaltempererade patienten i många 

avseende.   

Tiden som förflyter mellan det att hjärtstoppet sker och den aktiva hjärtlungräddningen sätts 

in, är av avgörande för hur lyckat räddningsarbetet blir. Med tanke på hur många personer 

som årligen drabbas av prehospitalt hjärtstopp så känns tanken inte alltför främmande att 

allmänheten borde ha kunskap och lära sig HLR. Även sjukvårdspersonal kan drabbas. På 

många ställen i samhället finns numera defibrillatorer utplacerade, vem kan använda dem? 

Hur många arbetsplatser har HLR som obligatorisk utbildning? Den viktigaste faktorn för 

överlevnaden efter hjärtstopp är den omedelbara åtgärden, detta kräver närvaro av personer 

som kan HLR. Barn lär sig HLR tidigt, i simskola och sedan även i skolan, detta är ett mål i 

rätt riktning.  

De medicinska direktiven för behandlingen talar om vem som kan behandlas med inducerad 

hypotermi efter ett plötsligt hjärtstopp. Men funderingarna faller då på dem som inte erbjuds 

behandlingen. Etiken att inte behandla kvinnor i fertil ålder, då de kan tänkas vara gravida, 

väcker många tankar och funderingar. Idag kan man med ett enkelt urinprov snabbt få svar 

om kvinnan är gravid eller inte. Barn som drabbas av prehospitalt hjärtstopp och inte får 

hypotermibehandling, vems ansvar är det och vem tar beslutet att inte erbjuda behandling, de 

har ju hela sitt liv framför sig? Hur ska man som förälder kunna leva med detta (Friberg, 

2005; Nielsen et al., 2006; Cullberg, 2006).  

Mycket är skrivet om de medicinska aspekterna till följd av inducerad hypotermi men väldigt 

lite forskning finns angående själva evidensbaserad omvårdnad (Bernard et al., 2002; Nolan et 

al,. 2003). Är orsaken den att inducerad hypotermibehandling är en metod som inte använts 

vid prehospitalt hjärtstopp tidigare? Det som finns dokumenterat stämmer väl överens med 

lokala PM som vi införskaffat.  

Hur vet då sjuksköterskan att hon gör det bästa för patienten när den evidensbaserade 

omvårdnaden inte håller jämna steg med den medicinska forskningens utveckling? Strävan 

efter kunskap skapar drivkrafter, att ta reda på hur omvårdnaden skall utföras på rätt sätt.  

Sökning efter kunskap på de olika databaserna visar på att det finns sjuksköterskor som 

genom att granska de vetenskapligt gjorda medicinska studierna får grunder för 

evidensbaserad omvårdnad. Cushman, Warren och Livesay (2007) valde att implementera 

behandlingen med hjälp och stöd av en expertgrupp och med grunden ur de vetenskapliga 

artiklarna som studerats. 

Personal som arbetar i en teknik tät miljö måste vara kritiskt iakttagande och ifrågasättande. 

Bristande kunskaper om utrustningen kan innebära stora risker för patienterna, och det är 

därför viktigt att både arbetsgivaren och den enskilda sjuksköterskan håller sig väl förtrogen 

med den medicinsktekniska utrustning som finns på avdelningen (SOSFS 2008:1(M)). 

 

Bedömning av patientens medvetandenivå 

 

För att kunna genomföra behandlingen är det viktigt att patienten är sederad och 

muskelrelaxerad. För att kontrollera relaxeringen använde Kozic (2007) en TOF-mätare samt 

för att bedöma sederingen användes bedömningsskalan Glasgow Coma Scale. 

Hypotermigruppen Helsingborg (2007) använde MAAS för att kontrollera sederingsdjupet 

samt medvetandegraden med RLS 85. I resultatet från artiklarna framgår det inte vilket sätt 

som är mest tillförlitligt. 

Sedering, muskelrelaxering och intubering gjordes i samtliga studier som är granskade.  
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Mätning av kroppstemperaturen 

 

Det centrala i hypotermibehandlingen är just själva nedkylningen av patienten. Induceringen 

av hypotermin kunde göras på olika sätt. Tekniken för hur detta kan utföras är, iskalla 

intravenösa vätskor, ytavkylning, specifika kylmaskiner eller med hjälp av ispåsar (Nolan et 

al,. 2003). 

För att nå det önskade temperaturintervallet inom 33-34ºC användes olika kylningstekniker. 

Sjuksköterskan infunderade kalla intravenösa vätskor (Kim et al., 2005; Friberg et al., 2004; 

Bernard et al., 2003). En del använde kylpåsar och ytavkylning (Bernard et al., 2002). I 

samband med sänkningen av kroppstemperaturen var det viktigt att sjuksköterskan var 

observant så att temperaturen inte sjönk under 33ºC eller att patienten fick fysiska skador av 

till exempel kylpåsarna (Holden & Flynn Makic, 2006). Enligt Friberg (2005) kan 

nedkylningsprocessen påskyndas genom att sjuksköterskan spritavtvättar patientens kropp 

innan en speciell kyldräkt med cirkulerande vatten sätts på patientens kropp. 

Kroppstemperaturen är en central parameter i behandlingen och för att på ett tillförlitligt sätt 

mäta detta användes olika sätt i studierna. Dock är valet av termometersensor i urinblåsan 

vanligt förekommande och valdes i fem av de sex granskade artiklarna. I Kim et al. (2005) 

valdes en esofagal termometer sensor. Cushman et al. (2007) framhöll i sin studie att 

blåstermometersensorn endast var tillförlitlig då urinproduktionen var mer än 30 ml/timme. 

Sund-Levander et al. (2004) menar att för det skall vara tillförlitliga mätningar skall patienten 

ha god urinproduktion i samband med en termometerprob i blåsan, och vid mätning i esofagus 

bör det inte göras i samband med att patienten får näring via sond då detta kan påverka 

temperaturen (Sund-Levander et al., 2004). 

 

Övervakning av vitala parametrar 

 

Initieringen av behandlingen följde likartad struktur i de analyserade studierna såsom vi finner 

i de lokala PM i Helsingborg och Varberg (Friberg, 2005; Hypotermigruppen Helsingborg, 

2007; Nielsen et al., 2006). Dock framgår det inte exakt hur patienten omhändertogs ur 

omvårdnadsaspekten förutom själva förberedelserna för monitoreringen av de vitala 

parametrarna. 

Monitorering av vitala parametrar, såsom EKG-övervakning beskrivs av Kozik (2007) och 

Cushman et al. (2007) och sammanfaller med Friberg (2005) och Hypotermigruppen 

Helsingborg´s (2007) rekommendationer. 

Redan vid mild hypotermi blir patienten takypnoisk för att kompensera den ökade 

metabolismen som sker till följd av ”shivering”. Detta kan förhindras genom noggrann 

temperatur kontroll och dokumentation samt genom att patienten är välsederad och relaxerad 

(Cushman et al., 2007). Tidiga tecken på ”shivering” kan vara nedsatt syrehalt i blodet, ökad 

andningsfrekvens, muskelstörningar på EKG samt ökad muskeltonus i ansiktet och på 

bröstkorgen (Holden & Flynn Makic, 2006). För att övervaka patientens medvetandegrad kan 

Glasgow Coma Scale (Kozik, 2007) eller MAAS (Hypotermigruppen Helsingborg, 2007) 

användas. Bronkospasm kan förekomma, då de skyddande mekanismer som cilier i 

luftvägarna utgör reduceras, vilket ökar risken för att patienten kan aspirera och drabbas av 

pneumoni (Keresztes & Brick, 2006).  

 

Laboratoriestatus med beräkning av vätskebalans 

 

Elektrolytuppföljningen i studierna gjordes med olika intervall, Cushman et al. (2007) 

förordade provtagning var fjärde timma, Bernard et al. (2002) valde att göra det med sex 

timmars intervall. Kim et al. (2007) och Bernard et al. (2003) tog elektrolyt- och 
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hematologstatus innan kalla 4°C infusioner inleddes, och därefter togs ett uppföljande status 

en timma efter det att behandlingen påbörjats, vidare uppföljning framgick inte. Friberg et al. 

(2004) registrerade patienternas vätskebalans under behandlingsdag ett och två. 

 

Kroppsvård med förebyggande åtgärder 

 

Omvårdnadsaspekten är inte så noggrant beskriven i litteraturen, utan den medicinska 

aspekten är vad som dominerar. Kozic (2007) samt Cushman et al. (2007) har beskrivit 

omvårdnaden och det överensstämmer med de lokala PM och föreskrifter, som finns framtagit 

på sjukhus där hypotermibehandling används efter hjärtstopp.  

Tekniken som används måste sjuksköterskan vara väl insatt i. Patienten riskerar annars att få 

köldskador på huden eller sjunka för lågt i temperatur (Cushman et al., 2007; Holzer, 2002). I 

samband med nedkylningen av patientens kropp är det viktigt att tänka på att den inte blir 

exponerad på ett ovärdigt sätt och patientens genitalier bör skylas med till exempel en grön 

duk (Hypotermigruppen Helsingborg, 2007). Basala omvårdnadsåtgärder såsom hygien får stå 

till sidan under behandlingen och endast tvätt under armhålor och genitalier är 

rekommenderade enligt lokalt PM från Helsingborgs Lasarett (Hypotermigruppen 

Helsingborg, 2007).  

 

I resultaten från studierna framgår det att som en komplikationsrisk kunde patienterna få 

blödningar i mun och näshåla (Holzer, 2002). Som förebyggande handling och som 

omvårdnadsåtgärd förordade Cushman et al. (2007) att munvård och inspektion av 

slemhinnan i mun och näshåla skall göras med 2-4 timmars mellanrum. För att förhindra att 

patienterna utvecklar Ventilator Associerad Pneumoni (VAP) till följd av 

ventilatorbehandling är det även här av yttersta vikt att personalen regelbundet utför munvård 

på patienten (Koeman et al., 2005). Tillämpning av vändschema enligt Cushman et al. (2007) 

samt höjd huvudända med 30° förordas enligt Williams, Chan och Kelly (2008) då detta har 

setts ha en positiv och förebyggande effekt så att inte lunginflammation utvecklas. I vissa fall 

gavs även profylaktisk antibiotika under första behandlingsdygnet (Friberg et al., 2004). 

Röntgenundersökningar, som till exempel lungröntgen går att genomföra med kyldräkten på  

(Hypotermigruppen Helsingborg, 2007). 

 

I sjuksköterskans dagliga omvårdnad av patienten ingår att tillgodose de basala behoven, 

såsom personlig hygien. Kroppstvätt görs inte under nedkylningsfasen då det är risk för 

ökning av kroppstemperaturen. Därefter är det endast nedre toalett som utförs.  

Rakning med hyvel ska undvikas på grund av blödningsrisk. Kontroll och omläggning av 

insticksställen sker dagligen. Trycksårsprofylax utförs på grund av en sämre cirkulation i 

vävnaderna och vändning var tredje timme är nödvändig (Hypotermigruppen Helsingborg, 

2007). Våga et al. (2008) menade att kommersiella metoder för nedkylning, såsom Coolgard 

3000 och Artic Sun, var bättre för patienten ur hygienisk synvinkel. 

 

För att nå goda resultat med specifika behandlingar behövs kunskap om hur kroppen reagerar 

på den medicinska behandlingen. Förmågan att ge god omvårdnad, vilket innefattar 

iakttagande, övervakning och profylax är sjuksköterskans ansvarsområde. God omvårdnad är 

individuell, men om tydliga riktlinjer är formulerade avseende inducerad 

hypotermibehandling, så ökar förutsättningarna att hjärnskador till följd av cerebral ischemi 

minskar (Cushman et al., 2007). 
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Information till anhöriga 

 

Hur påverkas anhöriga av att deras anhöriga kyls ner och de på grund av sedering och 

muskelrelaxering inte går att få kontakt med? Anhöriga befinner sig i chocktillstånd varför all 

information bör upprepas vid ett flertal tillfällen (Cullberg, 2006). Viktigt är att korrekt 

information ges, och att vidden av hypotermibehandlingen för den drabbade patienten 

framkommer i samtal. Betydelsen av att på ett värdigt sätt kunna besöka sin anhörig, är en 

viktig del i behandlingen och vårdpersonalen måste ta stor hänsyn till den personliga 

integriteten. Vid akuta sjukdomshändelser har anhöriga inte alltid lätt att ta åt sig all den 

information som ges. På Helsingborgs sjukhus ges en kortfattad skriftlig anhöriginformation 

angående syftet med behandlingen, hur länge behandlingen kommer att pågå och när man kan 

förutsäga en prognos (Hypotermigruppen Helsingborg, 2007). Detta möjliggör att de i ett 

senare skede i lugn och ro kan ta in vad det är som hänt. 

 

 

Konklusion 
 
Hypotermibehandling har visat sig ha positiva effekter på de neurologiska skador som 

syrebristen efter ett prehospitalt hjärtstopp ger, samt förbättrar överlevnadschanser för de 

drabbade människorna. De två studier som mest refereras till, är den europeiska och den 

australiensiska. Den europeiska studien anses ha högre bevisvärde, eftersom antalet patienter 

var större. Tiden var dubbelt så lång, 24 timmar i den europeiska mot 12 timmar i den 

australiensiska.  

Omhändertagandet varierade i artiklarna beträffande övervakning av medvetandenivå, 

temperaturmätning, blodprovstagningar och profylax. Nedkylningstiden gjorde ingen skillnad 

ur omvårdnadssynpunkt av patienten. Det fanns inga klara gemensamma direktiv om hur 

sjuksköterskan bäst kan ta hand om patienter vid inducerad hypotermibehandling.  

 

 

Implikation 
 
Inducerad hypotermibehandling är en relativt ny medicinsk behandling på frammarsch som 

har introducerats på flertal sjukhus världen över. Det är av yttersta vikt att 

omvårdnadsforskning bedrivs parallellt och i samförstånd med medicinsk forskning. 

För att på ett tydligt sätt lyfta fram sjuksköterskans specifika omvårdnad i samband med 

inducerad hypotermibehandling bör en mer ingående studie utföras. Då förslagsvis som en 

fenomenografisk studie eller som en djupintervju av de sjuksköterskor som vårdar de aktuella 

patienterna. 

En förutsättning för god omvårdnad vid inducerad hypotermibehandling är ett snabbt 

omhändertagande, vilket resulterar i att fler patienter kan leva ett fortsatt liv utan större eller 

inget handikapp. För att minska antalet som drabbas av akut hjärtstopp med död och eller 

svåra hjärnskador som följd, är det viktigt att snabbt sätta in behandling. De som först är på 

plats ute i hemmen är räddningstjänsten, det vill säga brandkåren, och de är väl bekanta med 

HLR. Varför inte utbilda dem vidare så att de på plats kan påbörja nedkylning av den 

drabbade människan?  
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Bernard, S 

Gray, T 
Buist, M 

Jones, B 

Silvester, W 
Gutteridge, G 

Smith, K 

 

Treatment of 

comatose survivors 
of out-of-hospital 

cardiac arrest with 

induced hypothermia 

Syftet var att jämföra 

behandlings resultat 
mellan 

normaltempererade och 

hypotermi behandlade 
patienter som var 

medvetslösa efter 

prehospitalt 
återupplivning.  

En randominiserad kontrollerad 

patient studie som genomfördes 
mellan 1996 -1999. Behandlingstid 

12 tim. Av totalt 77 patienter så 

inkluderades 43 i hypotermigruppen. 
Ålder varierade mellan 18 och 89 år. 

Inklusionskriterier var en initial rytm 

såsom ventrikelflimmer, 
återkommen spontan cirkulation, 

medvetslöshet och att patienten blev 

förd till en av fyra utvalda 

akutmottagningar. 
Exklusionskriterier var för männen 

att de inte fyllt 18 år och hos 

kvinnorna att de var yngre än 50 år, 
detta pga. eventuell graviditet. 

Ambulansen hade behandlings-

protokoll. Kvantitativ studie. 

Hypotermibehandling av 

patienter som drabbats av pre- 
hospital hjärtstopp har en 

bättre överlevnads 

förutsättning samt bättre 
funktionell återhämtning. 

Patientens ålder samt tiden för 

återkomst av spontan 
cirkulation var de faktorer som 

påverkade resultatet. 
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2003  
Australien 

Bernard, S 
Buist, M 

Monteiro, O 

Smith, K 

Induced hypothermia 
using large volume, 

ice-cold intravenous 

fluid in comatose 
survivors of out-of 

hospital cardiac 

arrest: a preliminary 

report. 

Syftet var att infundera 
4°C Ringer-Acetat 

snabbt. 

Detta resulterade i en 
inducerad hypotermi 

som var enkel och 

billig. 

Studie där 22 patienter inkluderades 
efter ett prehospitalt hjärtstopp. 

Hypotermibehandlingen påbörjades 

med infusion av 4°C kall Ringer-
Acetat. Kvantitativ studie. 

Det fanns ingen jämförande 
grupp med alternativ 

kylningsmetod. Inga 

ogynnsamma effekter 
upptäcktes på vitala 

kroppsparametrar och inga 

patienter fick lungödem av 

behandlingen. En sänkning av 
kroppstemperaturen med1,6ºC 

var en positiv effekt på 

behandlingen. De prehospitala  
teamen skulle börja med att ge 

kalla intravenös infusion för att 

snabbt sänka  
kroppstemperaturen. 
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2004 

Sverige 

Friberg, H 

Nielsen, N 
Karlsson, T 

Cronberg, T 

Widner, H 
Englund, E 

Ersson, A 

Terapeutisk 

hypotermi efter 
hjärtstopp  

Kall intravenös 

vätska, mössa och 
dräkt sänker 

kroppstemperaturen 

effektivt. 

Syftet var att studera 

logistiken vid 
omhändertagandet av 

patienter som 

behandlats med 
hypotermi efter 

hjärtstopp, samt värdera 

effektiviteten och 

säkerheten hos 
kylmetoden som 

användes. 

Pilotstudie. Bevittnat hjärtstopp hos 

5 patienter, högst 15 minuter tills 
professionell personal påbörjat hjärt-

lungräddning, defibrillering, 

återkomst av stabil cirkulation, 
medvetslös patient fram till start av 

behandling. Exklusionskriterier var 

> 80 år respektive < 18 år, primär 

koagulopati, graviditet, terminal 
sjukdom, traumatiskt hjärtstopp, 

hjärtstopp sekundärt till massiv 

blödning och kardiogen chock. 
Kvantitativ studie 

 

 
 

 

 

 

De överlevande patienterna 

uppvisade generellt hög allmän 
funktionsgrad och vid kontroll 

6 månader efter hade de endast 

diskreta kvarstående 
minnesdefekter. 

1 

2002 

Österrike 

Holzer, M Mild Therapeutic 

hypothermia to  

improve the 
neurologic outcome 

after cardiac arrest 

Syftet var att undersöka 

om mild hypotermi 

behandling förbättrade 
den neurologiska 

återhämtningen efter ett 

prehospitalt hjärtstopp 

Studien var en randomiserad blind 

studie. Utav totalt 275 patienter 

behandlases 137 med hypotermi. 
Inklusionskriterier var män eller 

kvinnor mellan 18 till 75 års ålder. 

De skulle ha återfått spontan 

cirkulation efter VF i samband med 
ett prehospitalt hjärtstopp. Efter 6 

månader tittade man på den 

neurologiska återhämtningen, samt 
frekvensen av mortalitet. Samt vilka 

komplikationer som skett inom 7 

dagar. Alla patienterna fick 
standardiserad intensivvård efter ett 

behandlingsprotokoll.  

Kvantitativ studie. 

 
 

 

Resultaten visade att 

behandling med mild 

hypotermi minimerade de 
neurologiska handikappen. 
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2005 

USA 
 

Kim, F 

Olsuka, M 
Longstreth, 

W.T 

Maynard, C 
Carlbom, D 

Deem, S 

Longstreth, 

W.T. 
Hanrahan, M 

Maynard, C 

Copass, M 
Cobb. L 

 

Pilot Study of Rapid 

Infusion of 2L of 4ºC 
Normal Saline for 

Induction of Mild 

Hypothermia in 
Hospitalized, 

Comatose Survivors 

of Out-of-Hospital 

Cardiac Arrest 

Syftet var att innan man 

gjorde en studie 
prehospitalt så skulle 

försök göras med 

iskalla dropp på 
sjukhuset. Avsikten var 

att etablera 

behandlingen effektivt 

och säkert för att kunna 
försvara framtida 

studier för att det skulle 

användes av 
paramedicinsk personal 

prehospitalt.   

 

Pilotstudie, där 25 patienter var 

inkluderade utav dem var det 17 som 
fullföljde behandlingen. Dessa 

indelades i en passiv grupp (9) med 

kyl lakan, och en aktiv grupp (8) 
med kallt dropp. Hypotermi 

behandlingen genomfördes med 

hjälp av ett speciellt protokoll. Som 

nedkylning användes 4°C 
saltlösning. Hypotermi- 

behandlingstiden varade i 12 

timmar.  
Kvantitativ studie. 

Resultatet i gruppen med aktiv 

nedkylning med dropp gick 
temperaturen ner -1,7°C och i 

den passiva med kyl lakan gick 

temperaturen ner -1.1°C inom 
de första 30 minuterna. 

Hypotermibehandlingen 

gjordes efter ett 

kylningsprotokoll  
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2008 
Norge 

Våga, A. 
Busch, M. 

Carlsen, T. 

Nielsen, O. 
Søreide, E. 

A pilot study of key 
nursing aspects with 

different cooling 

methods and devices 
in the ICU 

Syftet var att utvärdera 
olika nedkylnings-

metoder och material 

Pilotstudie. Frågeformulär användes 
där personalen på IVA fick 

utvärdera, tillämplighet, 

patientövervakning, 
arbetsbelastning, hygien samt 

ljudnivåer på fyra olika 

nedkylningsmetoder. 60 
sjuksköterskor deltog under en två-

veckors period.  

Kvantitativ studie. 

Studien identifierade 
signifikanta skillnader 

beträffande de olika metoderna 

för nedkylning. 98 % av IVA 
sjuksköterskorna besvarade 

den strukturerade 

undersökningen. Resultatet var 
att våta handdukar över 

bröstkorgen var lättare att 

applicera än Thermowrap och 

Coolgard 3000. Beträffande 
ljudnivån var våta handdukar 

bättre än alla andra metoder. 

Avseende arbetsbelastning var 
de kommersiella apparaterna 

bättre. Ur patient 

monitoreringssynpunkt var 
Coolgard 3000 bättre än våta 

handdukar. Ur hygiensynpunkt 

var Coolgard 3000 samt Artic 

Sun bättre än övriga metoder.  
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