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Sammanfattning 

Hypotermi, en sänkning av kroppens kärntemperatur under 36°C, är en oönskad men vanlig 

komplikation under den perioperativa perioden. Det är förenat med en rad negativa 

konsekvenser som kan orsaka lidande för patienter och innebära ökade vårdkostnader. 

Svårigheterna med att på ett enkelt och effektivt sätt förhindra hypotermi utgör ett hinder i 

vården och nya produkter utvecklas därför kontinuerligt. En viktig del i 

anestesisjuksköterskans arbete är att bevara patientens kroppstemperatur så nära det normala 

som möjligt. 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva olika metoder som är lämpliga för 

anestesisjuksköterskan att använda för att förhindra hypotermi hos vuxna i det perioperativa 

förloppet. I de 18 resultatartiklarna testades olika metoder för att bibehålla normal 

kroppstemperatur: täcka patienten, höjd salstemperatur, värmning med varmluft, elektrisk 

värmning, värmning av infusionsvätskor, värmning med cirkulerande varmvatten och 

strålningsvärme. Flera metoder visades effektiva men resultaten var inte entydiga. Inget 

system visades värma bättre än varmluft. Ytterligare forskning krävs för att fastställa nytta 

och säkerhet för de övriga aktiva värmesystemen men vissa kan komma att utgöra ett 

komplement till nuvarande strategier.  
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Abstract 

Hypothermia, a reduction of the body core temperature below 36°C, is an undesirable but 

common complication in the perioperative period. It is associated to a series adverse events 

that can cause discomfort to patients and result in increased health care costs. 
The difficulties involve a simple and effective way to prevent hypothermia and is an obstacle 

in the care and new products will develop over time. An important part of nurse anesthetists 

work is to maintain the patient´s body temperature as close to normal as possible. 
The aim of the literature study was to describe different methods that is appropriate for the 

nurse anesthetist to use to prevent hypothermia in adults in the perioperative process. In the 

results of the 18 articles different forms of methods were tested in order to maintain normal 

body temperature: cover the patient, raised room temperature, forced air warming, electric 

heating, fluid warming, warming with circulating hot water and radiant warming. 
Several methods were shown to be effective but the results were not conclusive. No system 

was demonstrated to be better than forced air warming. Further research is required to confirm 

the benefit and safety of the other active warming systems, but some may be in addition to 

current strategies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Innehållsförteckning 

 

Inledning…………………………………………………..1 

Bakgrund………………………………………………….1 
Kroppstemperatur och temperaturreglering…………………...1 

Hypotermi………………………………………………………....2 

Värmebevarande principer………...………………………….....3 

Anestesisjuksköterskans ansvar………………………………....4 

Problemformulering……………………………………...5 

Syfte och frågeställning…………………………………..5 

Metod……………………………………………………...6 
Datainsamling…………………………………………………......6 

Databearbetning…………………………………………………..7 

Resultat…………………………………………………....8 
Förvärmning……………………………………………………....8 
 Värmning med varmluft…………………………………….....8 

 Elektrisk värmning……………………………………………..8 

Passiv värmning…………………….………………………….....9 
Täcka patienten…………………………………………….......9 

 Höjd salstemperatur…………………………………………....9 

Aktiva värmemetoder under operation………………………...10 
Värmning av infusionsvätskor………………………………...10 

Värmning med varmluft……....................................................10 

Värmning med cirkulerande varmvatten………....................11 

Elektrisk värmning………………………………………….....11 

Strålningsvärme……………………………………………......12 

Diskussion……………………………………………......13 
Metoddiskussion………………………………………………....13 

Resultatdiskussion…………………………………………….....14 

Konklusion……………………………………………....18  

Implikation……………………………………….......….18 

Referenser 

Bilagor 
Bilaga A Tabell 1 Sökordsöversikt 

Bilaga B 1-B 2 Tabell 2 Sökhistorik 

Bilaga C 1-C 18 Tabell 3 Artikelöversikt/Forskning med 

kvantitativ metod



1 
 

Inledning  

I anestesisjuksköterskan arbete ingår att övervaka och upprätthålla patientens vitala funktioner 

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

normal kroppstemperatur är ett grundläggande behov hos människan och en förutsättning för 

såväl välbefinnande som en rad fysiologiska funktioner. Under en operation försämras 

patientens egen förmåga till temperaturreglering markant (Hovind, 2013). Om inte 

förebyggande åtgärder vidtas sjunker kroppstemperaturen och upp till 70 % av patienterna blir 

hypoterma (National Institute for Health and Clinal Exellence NICE, 2008; Scott & 

Buckland, 2006). Risken för komplikationer, och därmed förlängda vårdtider och högre 

vårdkostnader, ökar (Hart, Bordes, Hart, Corsino & Harmon, 2011; Kurtz, Sessler & 

Lenhardt, 1996; Lenhardt et al., 1997; Paulikas, 2008). 

Anestesisjuksköterskan ska arbeta preventivt för att förebygga komplikationer. Hon har ett 

självständigt ansvar för omvårdnaden av patienter i en högteknologisk miljö och ska verka för 

att omvårdnad som ges överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012; 

Socialstyrelsen, 2005). I Sverige finns idag inga rekommendationer för hur hypotermi ska 

förebyggas i samband med operationer men i USA har American Society of Perianesthesia 

Nurses ASPAN, (Hooper et al., 2009) och i Storbritannien, National Institute for Health and 

Clinical Exellence NICE, (2008) utarbetat utförliga evidensbaserade riktlinjer. I riktlinjerna 

beskrivs att det finns många olika värmemetoder på marknaden som kan användas som 

prevention. Det påtalas även att flera av dem är svårvärderade och att ytterligare bevisning 

behövs för att de ska kunna rekommenderas (ibid).  

 

 

Bakgrund 

Kroppstemperatur och temperaturreglering 

Normal temperatur, normotermi, är hos vuxna 36.5- 37,5°C (NICE, 2008). Hypotermi 

definieras som temperatur under 36°C med utgångspunkt från kroppens kärntemperatur. 

(Association of Perioperative Registred Nurses AORN, 2007; Hooper et al., 2009; Kurz, 

2008; NICE, 2008; Scott & Buckland, 2006). Hypotermi delas in efter svårighetsgrad där 

mild hypotermi innebär att temperaturen är 34- 36°C, måttlig hypotermi 34-30°C och svår 

hypotermi under 30°C (Hovind, 2013). 

Kroppstemperaturen regleras från temperaturcentrum i hypothalamus där värmeavgivning och 

värmeproduktion balanseras (Haug, Sand & Sjaastad, 2004). Sinnesceller i hud och kroppens 

centrala delar känner av temperaturförändringar och värmeproduktion och värmeavgivning 

påverkas reflektoriskt. Temperaturen i kroppens inre kärna som består av organ i bröst, 

bukhåla och det centrala nervsystemet, den så kallade kärntemperaturen, hålls därigenom i det 

närmaste konstant.  

Huden och underhudsvävnad fungerar som en isolator som stabiliserar temperaturen i 

kroppens inre. Underhudsfett spelar en viktig roll då det leder värme sämre än andra 

vävnader. Hudtemperaturen ligger normalt mellan den inre temperaturen och 

rumstemperaturen. Hudskalets effektivitet avgörs av mängden blod som går till huden. Ju 

större blodflöde i huden desto mer värme avges till omgivningen medan hudytans temperatur 

närmar sig kärntemperaturen. Omvänt sänks hudytans temperatur om genomblödningen 

minskar. Hos en vuxen kan blodgenomströmningen i huden variera mellan 400 och 2500 ml 

per minut. Denna värmetransport regleras genom att det sympatiska nervsystemet påverkar 
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arteriolernas kontraktionsgrad (ibid).  

Kroppsvärme produceras huvudsakligen genom muskelaktivitet (Hovind 2013). 

Basalmetabolismen står för mindre än 10 procent. Värmeproduktionen kan vid mild 

hypotermi ökas 4-6 gånger genom muskelskälvningar, så kallad shivering. Värme förloras 

huvudsakligen genom strålning från den varma hudytan till omgivningen. Värmeförluster sker 

också genom rörelser i luften, konvektion, och konduktion, direkt kontakt med en kallare yta 

till exempel operationsbord. Avdunstning från hud, luftvägar och operationssår har också 

betydelse (ibid).  

 

Under anestesi är det endast basalmetabolismen som producerar värme då patienten ligger 

helt stilla och inte använder sina muskler (Halldin & Lindahl, 2008). Anestesi påverkar 

hypothalamus vilket leder till att kroppens svar på kyla delvis sätts ur spel. Tröskelvärdet för 

kroppen respons kan vara sänkt 2,5°C. Även vid regional anestesi reagerar kroppen på 

temperaturförändring först efter en sänkning på 0,6-0,8 °C vilket troligen beror på en felaktig 

afferent information från periferin och den vasodilatation som blockaden orsakar. Patienten 

blir därmed mer beroende av temperaturen i sin omgivning. Värmeavgivningen ökar också då 

anestesimedel vidgar arteriolerna. Tillförsel av kalla gaser eller vätskor, avklädning, 

spritavtvättning och värmeförlust från operationssåret bidrar till att sänka kroppstemperaturen 

ytterligare (ibid). Den första timmen av anestesi ses den största temperatursänkningen 

beroende av redistribution, det vill säga att värmen i kroppens centrala delar omfördelas till de 

perifera, vilket får till följd att kärntemperaturen sjunker (Hart et al., 2011; Kurtz, 2008; 

Sessler, 2001).  
 

I NICE (2008) riktlinjer rekommenderas temperaturmätning preoperativt att använda som en 

referens, därefter temperaturmätning med 30 minuters intervall intraoperativt, det vill säga 

den tid patienten är sövd, samt med 15 minuters intervall postoperativt tills patienten uppnått 

36°C. I samma riktlinjer rekommenderas vidare att anestesiinduktion inte startas om 

patientens temperatur är under 36°C. En uppskattad kärntemperatur kan fås via 

temperaturmätning oralt, rektalt, i urinblåsa, i axill och på huden (ibid). De mest tillförlitliga 

mätmetoderna för kärntemperaturen anses vara i esofagus, lungartär, nasopharynx eller 

trumhinna (AORN, 2007; Hooper, 2009).  

 

 

Hypotermi   

Fenomenet hypotermi beskrevs redan år 1847, ett år efter den första anestesin, och är en av de 

äldsta kända bieffekterna av anestesi (Bräuer & Quintel, 2009). Det är sedan länge känt att 

hypotermi är en vanlig och allvarlig komplikation vid anestesi och kirurgi som bör förebyggas 

(AORN, 2009; NICE, 2008; Kurtz, 2008) men det är först under de senaste decennierna som 

kunskap om problemets omfattning och konsekvenser uppmärksammats och spridits i klinisk 

verksamhet. Personer som genomgår en operation med generell eller regional anestesi blir 

vanligtvis hypoterma (< 36 °C) med en genomsnittlig sänkning av kärntemperaturen på 1.0 -

1.6 grader under de första tre timmarna om inga preventiva åtgärder vidtas (Sessler, 2001). 

Monitorering av kroppstemperatur är viktig för att upprätthålla normotermi under operation 

och för att snabbt upptäcka oavsiktlig hypotermi. Världshälsoorganisationen [WHO], (2009) 

har i sitt arbete för säker kirurgi utarbetat en checklista avsedd att minska kirurgiska 

komplikationer där prevention mot hypotermi ingår som en del. 

Identifierade riskfaktorer för hypotermiutveckling är låg preoperativ kroppstemperatur, låg 

kroppsvikt, hög ålder (>60 år), längre perioder med generell anestesi, mer omfattande 

operativa ingrepp, när större volymer ouppvärmda intravenösa vätskor infunderas och vid 
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ASA-klass > I (NICE, 2008). ASA- klassifiering är en stegvis gradering av patientens 

hälsostatus från I-VI där ASA I innebär en frisk patient och ASA VI hjärndöd organdonator 

(Svensk förening för anestesi och intensivvård [SFAI], 2012).  

Shivering är en ofrivillig rörelse som påverkar en eller flera muskelgrupper och som i de 

flesta fall orsaks av hypotermi. Den uppstår vanligtvis tidigt i den postoperativa fasen och ses 

oftare bland unga vuxna och patienter av manligt kön. Risken ökar också ju längre 

anestesitiden är (Alfonsi, 2003). Shivering ger patienten ett stort obehag som kan övergå i 

smärta på grund av den kraftiga muskelkontraktionen (Sessler, 2001). Kroppens syrgasbehov 

ökar med mellan 40 - 120 % vilket kräver ett intensivt andnings- och cirkulationsarbete. Att 

förebygga hypotermi påverkar förekomsten av postoperativ shivering positivt (Alfonsi, 2003). 

Sjuksköterskors kunskap och förståelse för vilken skadlig effekt shivering har är viktig för att 

förebygga komplikationer associerade till detta (Presciutti, Bader & Hepburn, 2012). Många 

patienter anger att frysa efter operationen varit det värsta under sjukhustiden och graderar 

detta som ett större obehag än smärta efter kirurgi (Sessler, 2001).  

 

Kardiovaskulär instabilitet och myokardischemi har visats vanligare vid hypotermi (Frank, 

Fleisher, Breslow, Higgins, Olson, Kelly & Beattie, 1997). Lenhardt et al. (1997) såg att den 

postoperativa återhämtningen och tiden på uppvakningsavdelningen förlängdes hos de 

patienter som hade hypotermi. De patienter som varit normoterma under operationen löpte 

mindre risk för sårinfektioner och vårdades kortare tid på sjukhus vilket minskade 

vårdkostnaden (Kurz et al., 1996; Mahoney & Odom, 1999; Melling, Ali, Scott & Leaper, 

2001). Måttlig hypotermi påverkar leukocyternas mobilitet och fagocytos vilket reducerar 

immunförsvaret med ökat risk för sårinfektion. En bidragande faktor i det postoperativa 

förloppet är den värmebesparande vasokonstriktionen som reducerad blodflöde och ökar 

risken för vävnadshypoxi. En trefaldig ökning av postoperativa sårinfektioner har setts efter 

colonkirurgi om kroppstemperaturen varit 2°C lägre än normalt (Halldin & Lindahl, 2008). 

Under operation medför mild hypotermi risk för minskad muskelkraft och förlängd effekt av 

muskelrelaxantia (ibid). Anestesimedels effekt kan förstärkas och läkemedeleliminationen 

minska. Den minskade metabola förmågan ses speciellt hos äldre patienter (Leslie, Sessler, 

Bjorksten & Moayeri, 1995). Hypotermi leder till förlängd blödnings- och koagulationstid 

(Halldin & Lindahl, 2008). Den försämrade koagulationsförmågan och ökade 

blödningsbenägenheten leder till större blodförluster (Rajagopalan, Masha & Sessler, 2008; 

Schmied, Kurz, Sessler, Kozek & Reiter, 1996). Även andningssvaret på hypoxi och 

hypokapni minskar (Halldin & Lindahl, 2008). 

 

 

Värmebevarande principer 

En patient som är hypoterm efter anestesi utsätts ofta för ett negativt, stressande och 

traumatiskt uppvaknande (Hovind, 2013). Förebyggande åtgärder är viktiga för att förhindra 

komplikationer förenade med hypotermi men också för patientens upplevelse av anestesin. 

Metoder för att upprätthålla en normal kroppstemperatur i samband med operationer bygger 

på flera olika fysiologiska principer. Grunden för värmebevarande åtgärder är passiv och aktiv 

värmning (ibid). 

Kroppsvärmen förloras till 90 % genom strålning från huden (Sessler & McGuire, 1991). Vid 

passiv värmning minskas förlusten av strålningsvärme genom att patienten täcks så mycket 

som möjligt. Det är huvudsakligen det stillastående luftlager som bildas under det som skyler 

patienten som bevarar värmen. Detta innebär att den 30%  minskade värmeförlusten som ett 

lager åstadkommer endast ökar obetydligt om fler lager läggs på men värmeförlusten står i 

proportion till hur stor del av kroppen som täcks (ibid). Vid passiv värmning används olika 
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material för att skydda patienten mot omgivande temperatur och minska värmeförlusten 

(Hooper et al., 2009; Paulikas, 2008; Sessler, 2001). Användning av varma infusionsvätskor 

och hög salstemperatur är andra sätt att undvika nedkylning (Hovind, 2013).  
 

Strålningsvärme kan tillföras genom aktiv värmning med infraröd strålning (Sessler & 

McGuire, 1991). Aktiv värmning kan ske genom konduktion där värme leds genom direkt 

kontakt med kroppen. På denna mekanism bygger elektrisk värmning och system med 

cirkulerande varmvatten. Varmvattenmadrasser har funnits under lång tid. De värmer 

underifrån, där värmeförlusten endast utgör 10 %, och värmer de lägsta kroppsdelarna där 

värmeöverföring är sämre eftersom kapillärer komprimeras av patientens kroppstyngd 

(Hynson & Sessler, 1992).  

 

En annan aktiv värmemetod är varmluftssystem, Forced air warming (FAW), som använder 

konvektion där luftströmmar utnyttjas för att påverka temperaturen. Värmen sprids lättare och 

kommer åt även områden som inte är helt täckta (Hovind, 2013).  
Vid anestesiinduktion minskas kroppens förmåga till värmereglering genom påverkan på 

hypothalamus. Det sker även en omfördelning av värme orsakad av vasodilatation och 

kärntemperaturen sjunker. Aktiv förvärmning av patienten kan användas för att minska denna 

temperatursänkning då den centrala nedkylningen blir mindre om huden är varm och kärlen 

redan vidgade (Sessler, 2001).  

 

 

Anestesisjuksköterskans ansvar 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård har i samarbete med Svensk 

sjuksköterskeförening utarbetat kompetensbeskrivning för anestesisjuksköterskor 

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

Anestesisjuksköterskan beskrivs ha ett självständigt ansvar för den anestesiologiska 

omvårdnaden av patienter i en högteknologisk miljö där särskilda kunskaper och erfarenheter 

är viktiga för vårdens kvalitet och utveckling. Anestesisjuksköterskan ska övervaka, observera 

och dokumentera temperatur. Anestesisjuksköterskan ska förebygga komplikationer, arbeta 

preventivt och planera för patientens postoperativa vård och återhämtning (ibid). 

En sjuksköterska ska självständigt tillämpa omvårdnadsprocessen genom observation, 

bedömning, omvårdnadsdiagnostik, omvårdnadsordination, planering, genomförande och 

utvärdering av patientens omvårdnad (Socialstyrelsen, 2005). Patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov ska tillgodoses. Komplikationer i samband med vård, sjukdom och 

behandling ska motverkas. Sjuksköterskan ska ha förmåga att kritiskt reflektera över 

befintliga rutiner och metoder och inspirera till dialog om införande av ny kunskap samt verka 

för en omvårdnad i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (ibid).  
 

Enligt Henderson (1989) är sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienten att utföra de åtgärder 

som individen själv skulle vidta om den hade möjlighet. Vården ska anpassas efter patientens 

individuella behov. Hon menar att en bibehållen kroppstemperatur genom avpassad klädsel 

och omgivning är ett primärt behov. Grundläggande sjukvård innebär att patientens 

kroppstemperatur hålls inom normala gränser. Detta är relativt enkelt om patienten kan 

uttrycka sina önskemål men om patienten är medvetslös sätts sjuksköterskans omdöme och 

förmåga på prov. I samband med en operation försätts patienten i ett patologiskt tillstånd som 

påverkar grundbehoven och kräver extra omvårdnad. Patienten blir helt utlämnad till dem som 

ansvarar för förhållanden i omgivningen. Sjuksköterskan måste därför känna till de 

fysiologiska principerna för värmealstring och värmeförlust (ibid). Kunskaper om hur dessa 
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processer kan påverkas är nödvändiga, inte bara för patientens komfort och välmående, utan 

också för att förhindra allvarliga medicinska konsekvenser av hypotermi (NICE, 2008). 

 

Evidensbaserad vård är en av de sex kärnkompetenser som Institute of Medicine of the 

National Academies (2003) och Quality and Saftey Education for Nurses (Cronenwett, 

Sherwood, Barnsteiner, Disch, Johnson, Mitchell & Warren, 2007) i USA har identifierat som 

nödvändiga för vårdens professioner och som anammats av Svensk sjuksköterskeförening i 

deras strategi för utbildningsfrågor (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Termen innebär att 

vetenskaplig kunskap, beprövad erfarenhet och kunskap om enskilda patienters behov förenas 

för att ge en god och effektiv vård. Kunskapsunderlaget består av systematiskt insamlad och 

kritiskt värderad forskning vilken kan utgöras av till exempel litteraturöversikter, nationella 

vårdprogram, standardvårdplaner eller kliniska riktlinjer. Såväl egen som professionell 

kunskapsutveckling är nödvändig. Det är viktigt att kunskapsunderlaget kombineras med 

förtrogenhetskunskap, färdigheter och förståelse. Sjuksköterskor ska förstå innebörden av att 

visa följsamhet till evidensbaserade riktlinjer och konsekvensen om de inte följs. Kunskaper 

för att använda medicinskt tekniska hjälpmedel, kliniska riktlinjer och standardvårdplaner 

som stöd för kliniskt verksamma sjuksköterskor beskrivs under kärnkompetensen Säker vård 

(ibid).  

 
Sjuksköterskor spelar en viktig roll i att förebygga hypotermi och bör aktivt leda och 

genomföra omvårdnadsåtgärder som syftar till att hålla patienten varm under alla skeden av 

den perioperativa perioden (AORN, 2007; NICE, 2008; Paulikas, 2008; WHO, 2009). 

Henderson (1989) beskriver att en av omvårdnadens grundläggande åtgärder är att hjälpa 

patienten att undvika faror. I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) betonas hur viktigt det är 

att undvika vårdskada. Lidande och kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom hade kunnat 

undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits. Det finns vetenskapligt stöd för att vården kan 

bli säkrare men detta kräver metoder och arbetssätt som är mer systematiska än de är idag och 

en förutsättning är att samma rutiner tillämpas för alla patienter varje gång (Sveriges 

kommuner och landsting SKL, 2013). 

 

 

Problemformulering 

Under en operation försämras patientens normala förmåga till temperaturreglering. Om 

kärntemperaturen sjunker under 36°C betecknas detta som hypotermi vilket är förenat med en 

rad negativa konsekvenser. I anestesisjuksköterskans omvårdnadsåtgärder ingår att övervaka 

och upprätthålla patientens vitala funktioner varav kroppstemperaturen är en. Olika metoder 

finns att tillgå för att hålla patienten varm och ny forskning genererar allt fler möjligheter. Det 

är svårt för anestesisjuksköterskor att överblicka vilka metoder och produkter som är 

effektiva. Mot bakgrund av detta finns ett intresse av att belysa hur hypotermi i det 

perioperativa förloppet kan förebyggas.  

 

 

Syfte  

Syftet var att beskriva metoder och dess effekter för att förhindra hypotermi hos den vuxna 

patienten i det perioperativa vårdförloppet. 
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Metod 

En systematisk litteraturstudie genomfördes enligt Forsberg & Wengström (2013) för att 

studera aktuell forskning inom det valda området. Målet var att identifiera för syftet relevanta 

artiklar, som beskriver originalstudier, i internationella omvårdnadsdatabaser med 

vetenskapligt innehåll. Det överensstämmer med de principer för systematisk litteratursökning 

som Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU, (2013) beskriver. Material 

insamlades utan förutfattad mening för att resultera i ny kunskap vilket Forsberg och 

Wengström (2013) beskriver som en förutsättning för att göra denna typ av studie. 

 

 

Datainsamling 

Artiklar söktes i databaserna PubMed och Cinahl vilka, enligt ämnesguiden på högskolan i 

Halmstad, är relevanta då artiklar som beskriver originalstudier inom omvårdnad och medicin 

eftersöks (Forsberg & Wengström, 2013). Inledande artikelsökningar gjordes på hypotermi i 

båda databaserna för att få en orientering om forskningsområdet. I PubMed jämfördes 

termerna med Karolinska institutets Svensk MeSH, i Cinahl användes Cinahl Headings. I 

PubMed användes booleska operatorn not i kombination med hypothermia, induced för att 

begränsa antalet träffar som inte var relevanta. MeSH-termer och Cinahl Headings som 

använts i de artiklar som var av intresse, i relation till syftet, vid denna första sökning i 

litteraturstudien noterades för att användas i efterföljande sökningar. 
  
Vid den avgränsade sökningen inkluderades, i båda databaserna, endast originalartiklar 

relevanta för syftet. Artiklar som avsåg hypotermibehandling i andra sammanhang än det 

perioperativa förloppet, såsom aktiv nedkylning eller hypotermi vid olycksfall, exkluderades. 

Sökningarna avgränsades även genom att artikeln skulle vara skriven på engelska, att abstract 

fanns tillgängligt, inte var mer än 5 år gammal och handlade om forskning på människor över 

19 år. I PubMed användes 25 olika kombinationer av sökord (sökordsöversikt, tabell 1, bilaga 

A). Huvudsakligen gjordes sökningar på hypothermia i kombination med andra sökord som 

MeSH-termer men även sökord i fritext användes då MeSH-termer inte gav några träffar. 

Fritext användes också i kombination med sökordet rewarming som MeSH- term då antalet 

träffar inte blev tillräckligt stort. I de fall sökkombinationer gav ett stort antal träffar användes 

ett tredje sökord för ytterligare avgränsning. Sökning med booleska operatorn OR prövades i 

olika kombinationer med perioperative care, perioperative nursing, perioperative period, 

intraoperative care och intraoperative period men gav ett stort antal träffar. Av denna 

anledning användes endast booleska operator AND i sökordskombinationerna. 
Dubbletter påträffades i 23 av de 25 sökningarna. De sista 5 sökningarna gjordes bredare med 

sökkombinationer som gav totalt 371 träffar för att minska risken för att artiklar av intresse 

missats. En ny artikel hittades. Datainsamlingen i PubMed gjordes vid 6 tillfällen från 

140123-140130. 
  
Vid den avgränsade sökningen i Cinahl användes Hypothermia som Major concept ensamt 

och i 15 olika kombinationer med de sökord som använts i PubMed. Dessa översattes till 

Cinahls termer via Cinahl Headings och kombinerades med den booleska operatorn AND. 

Hypothermia som Major concept användes i 5 av dessa med sökord i fritext för att få fler 

träffar, i övriga användes Major concept. En sökning gjordes på Warming techniques som 

ensamt Major Concept. Efter upprepade sökningar i olika kombinationer påträffades inte nya 

artiklar av relevans.  Dubbletter påträffades i 9 av de 17 sökningarna i Cinahl och även flera 

av de artiklar som hämtats från PubMed återfanns. Datainsamlingen i Cinahl gjordes vid 5 
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tillfällen från 140130-140209. Endast de sökningar som gav artiklar till resultatet redovisas 

(sökhistorik tabell 2, bilaga B). 
  
De vetenskapliga artiklar som togs fram i urval 1 delades upp och lästes enskilt. De artiklar 

som valdes ut granskades och analyserades gemensamt. För kvalitetsgranskning användes en 

bedömningsmall för studier med kvantitativ metod enligt Carlsson och Einman (2003). I 

andra urvalet togs ytterligare 3 artiklar från PubMed bort då de efter genomläsning inte ansågs 

relevanta för studiens syfte. I Cinahl valdes 3 artiklar bort av samma anledning. Endast 

resultatartiklar som värderades till grad I eller II valdes ut varför ytterligare en artikel från 

Cinahl togs bort då den ansågs hålla för låg kvalitet. Efter andra urvalet kvarstod 18 artiklar. 

Samtliga var kvantitativa randomiserade studier. 

 

 

Databearbetning 

Efter det andra urvalet lästes artiklarna upprepade gånger enskilt och diskuterades sedan i 

detalj för att värderas gemensamt. Fokus var att utifrån litteraturstudiens syfte och 

frågeställning finna varje enskild artikels resultat om de olika metoder som använts för att 

förhindra hypotermi och som anestesisjuksköterskor kan använda sig av i patientens 

omvårdnad. Analysen påbörjades med att en artikelöversikt (tabell 3, bilaga C1-C18) 

skapades utifrån att samtliga artiklar var genomlästa. Därefter bearbetades artiklarna för att få 

fram vilka värmebehandlingsmetoder som fanns. Text som var relevant för frågeställningen 

markerades och diskuterades ingående. Resultatet blev 9 olika metoder som kunde 

omgrupperas i 3 huvudkategorier. Dessa var: passiv värmning, förvärmning och aktiva 

värmemetoder under operation. Under metoderna representeras 12 olika produkter (tabell 4).  

 

Tabell 4. Resultatets olika delar. 

Huvudkategori Metod Produkter 
Förvärmning Värmning med varmluft 

(FAW) 

Varmluftstäcke 

Bair paws 

Elektrisk värmning 

 

Geratherm 

Passiv värmning Täcka patienten 

 

Thermal suite 

Mediwrap 

Höjd salstemperatur  

Aktiva värmemetoder 

under operation 

Värmning av infusionsvätskor  

Värmning med varmluft 

(FAW) 

 

Varmluftstäcke 

Värmning med cirkulerande 

varmvatten 

Mediterm madrass 

VitalHeat 

Elektrisk värmning Perfec Temp madrass 

Hot Dog filt 

Allon Thermowrap 

 

Strålningsvärme Sun Touch värmelampa 
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Resultat 

Förvärmning  

Värmning med varmluft (FAW) 

Horn, Bein, Böhm, Steinfath, Sahili & Höcker (2012) visade att förvärmning med FAW 

minskade risken för hypotermi och postoperativ shivering under kortare kirurgiska ingrepp, 

även om det endast gavs i 10 minuter. FAW, Forced air warming, är ett system där täcken för 

överkropp, underkropp eller helkropp med perforationer på undersidan blåser varm luft över 

patientens kropp. Värmen kan regleras till olika temperaturnivåer (Kim et al., 2009; 

Nicholson, 2013). I studien jämfördes förvärmning med FAW 44°C i 10, 20 eller 30 minuter 

med passiv värmning. Femton minuter efter operationsstart hade kärntemperaturen sjunkit 

signifikant i den grupp som fått passiv värmning medan det inte var fallet i de grupper som 

fått aktiv värmning. Behovet av värmning för att upprätthålla kärntemperatur över 36°C under 

och efter operationen var också högre i gruppen som endast fått passiv förvärmning. Även 

gruppen som värmts i 10 minuter behövde aktiv värmning under operation i större 

utsträckning jämfört med de grupper som värmts under 20 eller 30 minuter (ibid).  

 

Nicholson (2013) visade däremot att ingen signifikant skillnad i temperaturer pre- intra eller 

postoperativt kunde ses mellan de patienter som fått FAW i 30 minuter och de som fått passiv 

värmning med bomullsfilt på den preoperativa avdelningen. Patienterna som ingick i studien 

genomgick antingen öppen eller laparoscopisk colorectal kirurgi i generell anestesi. Före 

anestesiinduktion påbörjades FAW i båda grupperna. Mätning av temperaturen gjordes oralt 

pre och postoperativt medan den intraoperativa mätningen gjordes esophagalt, nasalt, oralt 

eller i urinblåsa.  

 

 

Elektrisk värmning 

De Witte, Demeyer och Vandemeale (2009) undersökte om 30 minuters förvärmning med 

Geratherm, som är en elektriskt uppvärmd kolfiberfilt, eller FAW förebyggde hypotermi i 

jämförelse med kontrollgruppen som täcktes med bomullsfilt. I studien ingick 3 grupper av 

patienter som genomgick laparoskopisk colorectal kirurgi. Den elektriskt uppvärmda 

kolfiberfilten för helkropp värmdes till 42°C. FAW-täcket var 40 x105 cm och täckte inte 

skuldror, anklar och fötter. Under operationen fick alla patienter FAW 42°C på underkroppen. 

Mätning utfördes även av hudtemperaturen. Temperaturerna sjönk i alla tre grupperna under 

de första 40 minuterna men ökade sedan hos de förvärmda patienterna. Endast i 

kontrollgruppen sågs hypotermi. I gruppen som värmts med kolfiberfilt var kärntemperaturen 

signifikant högre än i kontrollgruppen. Hudtemperaturen var lägre i kontrollgruppen 70 

minuter efter anestesiinduktion (ibid). 

 

I en studie av Adriani och Moriber (2013) undersöktes om förvärmning med Bair Paws 3M 

kombinerat med intraoperativ värmning var mer effektivt att förebygga hypotermi jämfört 

med endast aktiv intraoperativ värmning. Bair Paws 3M är en modulerbar engångsvärmerock 

som kopplas till FAW och som kan användas pre- intra- och postoperativt. Portar för inflöde 

av varmluft finns placerade på tre olika ställen.  

Studien gjordes på kvinnor som genomgick laparoskopisk eller abdominell gynekologisk 

operation i generell anestesi. Testgruppen fick förvärmning i minst 30 minuter med Bair Paws 

3M och fortsatt värmning med FAW medan kontrollgruppen endast fick FAW intraoperativt. 
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Temperaturen mättes pre- och postoperativt oralt och intraoperativt esophagalt. Resultatet av 

studien visade en signifikant högre temperatur i Bair Paws- gruppen preoperativt men ingen 

skillnad på temperaturen sågs intraoperativt eller postoperativt mellan de båda grupperna 

(ibid).  

 

Horn et al. (2012) visade att aktiv förvärmning med FAW under 10 minuter minskade risken 

för hypotermi. Även De Witte et al. (2009) beskrev en minskad risk för hypotermi när aktiv 

förvärmning med Geratherm eller FAW användes jämfört med passiv värmning. Nicholson 

(2013) såg inte denna nytta av förvärmning med FAW i 30 minuter före operation men i 

studien påbörjades FAW även i kontrollgruppen före anestesiinduktionen. I studien av 

Adriani et al. (2013) fick alla FAW under operationen men det framgår inte när denna 

startades. Efter förvärmning med Bair Paws 3 var temperaturen högre före operation men 

under operation fanns ingen signifikant skillnad jämfört med gruppen som inte förvärmts 

aktivt.  

 

Passiv värmning  

Täcka patienten 

Hirvonen och Niskanen (2010) studerade hur väl kroppstemperaturen bibehölls genom att 

täcka patienten med Thermal suite, en specialgjord tvättbar värmedräkt i tre tyglager. 

Overallen var försedd med ett antal blixtlås som kunde öppnas för att komma åt patienten och 

sedan återslutas. Under transurethral resektion av prostata i spinalanestesi sjönk 

kroppstemperaturen men var signifikant högre hos de patienter som fick Termal suite än hos 

patienterna i jämförelsegruppen som fick bomullspyjamas och filt. 

Rathinam, Annam, Steyn och Raghuraman (2009) undersökte om det passiva värmesystemet 

Mediwrap, ett isolerande täcke med en värmereflekterande yta, var lika effektivt som 

värmning med FAW under thoraxkirurgi. Testgruppen i studien av Rathinam et al. (2009) 

erhöll Mediwrap, helkroppstäcke som applicerades på patienten 30 minuter före operation. 

Kontrollgruppen fick under operationen FAW från höften och nedåt med medium värme 

38°C. Pre- och postoperativt fick dessa patienter bomullsfiltar. FAW startades efter att 

patienten erhållit regional och generell anestesi. Gruppen som fick Mediwrap helkroppstäcke 

före operation och behöll detta intra- och postoperativt höll värmen lika bra som de som fått 

varmluftstäcke på underkroppen under operation men temperaturen sjönk i båda grupperna 

(ibid). 

 

 

Höjd salstemperatur 

Deren, Machan, DiGiovanni, Ehrlich och Gillerman (2011) undersökte om en operationssal 

uppvärmd till 24°C före operation jämfört med en salstemperatur på 17°C resulterade i högre 

kärntemperatur och snabbare återgång till normotermi hos patienter som genomgick höft- och 

knäprotesoperationer. Alla patienter fick värmda täcken preoperativt och vid operationsstart 

fick alla patienter FAW överkroppstäcke 43°C. Kärntemperaturen mättes med 

esophagustemp. FAW justerades av anestesipersonal så att patientens temperatur hölls mellan 

36 och 37 grader. Direkt efter nedsövning, innan aktiv värmning påbörjades, var 

kärntemperaturen högre hos den grupp som vistats i en förvärmd operationssal. Redan vid 

operationsstart hade skillnaden utjämnats och intraoperativa skillnader kunde inte påvisas 

ibid).  

 

Hirvonen och Niskanen (2010) visade att passiv värmning var otillräckligt för att bibehålla 
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kroppsvärmen under en operation men att temperaturen var signifikant högre hos de patienter 

som fått värmeoverall jämfört med dem som fått bomullspyjamas och filt. Även Rathinam et 

al. (2009) såg i sin studie att temperaturen sjönk men bevarades strax över hypotermigränsen 

då patienterna fick passiv värmning med en specialfilt. Att höja salstemperaturen visade 

endast skillnad initialt och ingen effekt intraoperativt då FAW användes (Deren et al., 2011).  

 

 

Aktiva värmemetoder under operation 

Värmning av infusionsvätskor  

I en studie gjord av Hong-xia, Zhi-jian, Hong och Zhiquinget (2010) utvärderades effekten av 

värmd vätska för att upprätthålla normal kärntemperatur och förebygga postoperativ 

shivering. Under bukkirurgi i generell anestesi erhöll testgruppen 37°C intravenös vätska 

medan patienterna i kontrollgruppen fick rumstempererad vätska. Båda grupperna täcktes 

under operation med bomullsfiltar. De patienter som fått värmd intravenös vätska bevarade 

normotermi medan kontrollgruppen blev hypoterm intraoperativt. I kontrollgruppen fick 8 av 

15 postoperativ shivering men i testgruppen sågs inget fall. 
 

De Mattia, Barbosa, Freitas Fihlo, Rocha och Costa Pereira (2013) studerade hur värmd 

intravenös vätska påverkade risken för hypotermi i den intraoperativa fasen. Under 

abdominell kirurgi i generell anestesi och anestesitid över en timma fick testgruppen aktivt 

värmda intravenösa vätskor mellan 37 – 38°C medan kontrollgruppen fick vätskor som inte 

värmts. Patienterna värmdes passivt med lakan under operationen. Temperaturen mättes i 

armhålan före och efter operationen. Resultatet visade att varm vätska som enda åtgärd inte 

gjorde någon skillnad mellan grupperna men att temperaturen patienten hade vid ankomst till 

operation och salstemperaturen påverkade förekomsten av hypotermi postoperativt.  

 

En annan studie jämförde patientens temperatur under operation och postoperativt mellan 

patienter som fått en liter kristalloid infusion antingen värmd i värmeskåp till 41°C, värmd till 

39°C i vätskevärmare eller var rumstempererad (Andrejowski, Turnbull, Nandakumar, 

Gowthaman & Eapen, 2010). Infusionen gavs under 25 minuter till patienter som genomgick 

operativa ingrepp kortare än 30 minuter. Under operationen täcktes patienterna med filtar. De 

som fick värmd vätska hade lägre risk för hypotermi under operation och hade högre 

postoperativt temperatur. Högst kroppstemperatur hade de som fått vätska från värmeskåp 

(ibid).  

 

De Mattia et al. (2013) kunde inte se någon effekt av värmd vätska på postoperativ hypotermi 

då temperaturen mättes axillärt före och efter operationen. I kombination med passiv värme 

blev 73% hypoterma. Hong-Xia et al. (2010) visade motsatsen och även att risken för 

shivering var signifikant lägre. Andejowski et al (2010) såg att kroppstemperaturen under och 

efter operation var högre hos dem som fått värmd vätska och påvisade också att vätska som 

värmts i värmeskåp före infusion var effektivt vid korta ingrepp.  

 

 

Värmning med varmluft (FAW)  

Kim et al. (2009) jämförde kärntemperaturen under operation hos patienter över 65 år som 

fick knäprotes i generell anestesi under antingen passiv värmning eller värmning med FAW. 

Operationen utfördes i blodtomt fält. Kärntemperaturen började stiga i den med FAW aktivt 

värmda gruppen 30 minuter efter att blodtomhet anlagts medan den fortsatte att sjunka i den 
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passivt värmda gruppen. När blodtomheten släpptes sjönk temperaturen i båda grupperna. I 

den passivt värmda gruppen, där temperaturen redan var låg, blev samtliga patienter 

hypoterma medan endast en i den grupp som värmts aktivt med FAW fick hypotermi (ibid).  

 

 

Värmning med cirkulerande varmvatten 

Perez-Protto et al. (2010) prövade i sin studie om en madrass med cirkulerande varmvatten i 

kombination med varmluft på över- och underkropp var likvärdigt klädsel med cirkulerande 

varmvatten över och under patienten avseende att bibehålla kärntemperaturen. Studien 

utfördes på patienter som genomgick stor bukkirurgi. Vid ankomsten till operation lades 

patienterna på en Mediterm madrass, med 41°C cirkulerande varmvatten. Efter 

anestesiinduktion värmdes ena gruppen med Allon Thermowrap, en klädsel med cirkulerande 

varmvatten som reglerade kärntemperaturen till 37°C genom en sensor i esofagus. Andra 

gruppen fick FAW 43°C på över och underkropp. Värmning avbröts tillfälligt om 

temperaturen översteg 37,5 °C. Ingen skillnad kunde ses och kärntemperaturen bevarades väl 

i båda grupperna trots stor kirurgi (ibid).  

 

Trentman, Weinmeister, Hentz, Laney och Simula (2009) använde VitalHeat, ett system med 

cirkulerande varmvatten med mjuka värmekuddar i en tryckkammare, avsedd för hand och 

underarm eller fot och underben. En reglerbar enhet, som var kopplad till VitalHeat, styrde 

både värme och negativt tryck. Det negativa trycket förväntades öka värmeöverföringen 

genom en ökad genomblödning och att dynorna låg an mot huden. Vital HEAT, 42°C 

applicerades på hand och underarm med ett negativt tryck på10 mmHg. I studien jämfördes 

systemet med FAW under knäprotesoperationer i generell anestesi. Värmning med Vital 

HEAT påbörjades före anestesiinduktion medan FAW 43°C på överkroppen startades efter 

sövning. Efter ett initialt temperaturfall steg temperaturen successivt i FAW- gruppen men 

inte i testgruppen. Kärntemperaturens medelvärde under operation var lägre och efter en 

timmes operation hade var tredje patient hypotermi i gruppen som värmts med VitalHEAT 

vilket var 30% vanligare än i gruppen som fått FAW (ibid).  
 

Ruetzler et al. (2011) undersökte om vitalHEAT var likvärdigt med FAW i att hålla patienter 

varma under öppen bukkirurgi i generell anestesi under minst 2 timmar. Kontrollgruppen 

värmdes, efter att operationsområdet tvättats och klätts, med FAW 43°C på överkroppen. 

Efter anestesiinduktion aktiverades i testgruppen VitalHEAT, applicerad på hand och 

underarm, på 42°C och med ett vakum på 10 mmHg. Inga signifikanta skillnader kunde ses 

och båda metoderna upprätthöll kärntemperaturen även under längre och större ingrepp. 

Brännskador, på grund av handhavandefel, uppstod på två patienter i testgruppen.  

 

 

Elektrisk värmning 

Egan, Bernstien, Reddy, Ali, Paul, Yang och Sessler (2011) studerade Perfec Temp, ett 

kombinerat system med servokontrollerad värmning underifrån i en tryckavlastande 

skummadrass. En sensor placerades under patientens rygg och temperaturen hölls på 40°C. 

Tekniken visades vara lika effektiv i att förhindra hypotermi under operation som värmning 

med FAW på överkroppen. I studien, som utfördes under större bukkirurgi med en 

operationstid på minst 2 timmar, lades patienten på den till 40°C uppvärmda madrassen vid 

ankomsten till operation medan FAW sattes på först då operationsområdet var draperat. Två 

patienter i Perfec Temp-gruppen fick FAW då deras kärntemperatur sjönk under 35°C. Även i 
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FAW- gruppen blev 2 patienter hypoterma. Värmningen anpassades så att kärntemperaturen 

inte översteg 37°C. Kärntemperaturen var likvärdig och inga hudskador eller andra 

ogynnsamma effekter sågs i någon av grupperna (ibid).  

 

Brandt et al. (2010) fann att Hot Dog, en plastfilt som elektriskt värmts upp till 43°C, var lika 

effektiv som FAW 43°C. Täckena hade samma storlek i båda grupperna och täckte 

överkroppen. I studien, där ortopediska patienter värmdes från inledningen av anestesin, sjönk 

kärntemperaturen initialt i båda grupperna för att sedan successivt stiga under operationen. 

Ingen patient hade temperatur under 35°C postoperativt. Patienterna graderade i genomsnitt 

sin värmekomfort efter 30 minuter på postoperativa avdelningen som lagom. Inga hudskador 

eller andra komplikationer sågs i någon av grupperna (ibid).  

 

Röder, Sessler, Roth, Schopper, Mascha och Plattner (2011) studerade Hot Dogs förmåga att 

värma patienter med hypotermi jämfört med FAW och konstaterade att FAW höjde 

kärntemperaturen dubbelt så fort. Patienterna genomgick stor käkkirurgi. Temperaturen tilläts 

sjunka till 35°C och värmning på nedre delen av kroppen påbörjades därefter med antingen 

FAW 43°C eller Hot Dog 43°C. En successiv temperaturökning sågs från den initiala 35 °C 

men efter 4 timmars operationstid hade patienterna i Hot Dog-gruppen en medeltemperatur på 

35,3°C jämfört med 36,5°C i gruppen som värmts med FAW (ibid). 
 

 
Strålningsvärme 

 
Rao Kadam, Moyes och Moran (2009) undersökte värmning med strålning jämfört med 

varmluft i samband med laparoskopisk cholesystectomi. I studien användes Sun touch 

strålningsvärme med infraröd energi som utövar sin effekt genom att värma upp subkutana 

kärl i områden som har rikligt med arteriovenösa anastomoser och kan användas på ansikte, 

hand eller fot. Värmen från strålningen penetrerar huden och värmer kärlen som dilateras och 

blodflödet ökar. Det uppvärmda blodet höjer kärntemperaturen då det återvänder till den 

centrala cirkulationen. Sun Touch placerades 40 centimeter från patientens ansikte. En sensor 

i patientens panna reglerade temperaturen så att värmen minskade när 41°C uppnåddes. 

Kontrollgruppen värmdes med FAW 46°C på överkroppen. Ingen signifikant skillnad sågs 

mellan grupperna avseende kärntemperatur under operation eller postoperativ hypotermi. 

Postoperativ huvudvärk sågs som en vanlig bieffekt till strålningsvärme (ibid).  

 

Av de aktiva värmemetoderna visades Perfec Temp madrass och Sun touch strålningsvärme 

vara lika effektivt som FAW applicerad på överkroppen (Egan et al., 2011; Rao Kadam et al., 

2009). Mediterm madrass tillsammans med Allon Thermowrap var också likvärdigt jämfört 

med en madrass med cirkulerande varmvatten i kombination med FAW. Genom att värma en 

större yta av kroppen kunde kärntemperaturen bevaras trots stor kirurgi (Perez-Protto et al., 

2010). Ruetzler et al. (2011) såg i sin studie att VitalHeat system med undertryck bevarade 

kärntemperaturen under stor kirurgi medan Trentman et al. (2009) visade att redan efter en 

timmes operation hade en tredjedel av patienterna hypotermi. 

FAWs förmåga att inte bara förebygga hypotermi utan också höja patientens kärntemperatur, 

efter ett initialt temperaturfall, under medelstor kirurgi, visades av Kim et al. (2009). Brandt et 

al. (2010) såg samma fenomen med Hot Dog men Röder et al. (2011) visade att 

kärntemperaturens höjdes dubbelt så fort vid hypotermi då FAW användes.   
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Diskussion  

Metoddiskussion 

Sökningar gjordes i Cinahl och PubMed då dessa innefattar omvårdnadsforskning och 

medicinsk forskning (Forsberg & Wengström, 2013) vilket var lämpligt för litteraturstudien.  

Sökord valdes utifrån syfte och genom att granska MeSH-termer i relevanta artiklar i de 

inledande sökningarna. Sökorden kontrollerades mot Karolinska institutets Svenska MeSH 

och i Cinahl Headings för att ordvalet skulle vara korrekt.  I PubMed gjordes 25 sökningar 

men redan efter 5 sökningar som gav 58 träffar hade 16 av de 18 artiklarna som ingick i första 

urvalet hittats. Från sökning 6 till 20 hittades endast en ny artikel vilket kan ses som en styrka 

i valet av sökord. Inga nya relevanta artiklar eller dubbletter erhölls vid sökning på sökordet 

methods och detta kunde uteslutits. Flertalet artiklar avsåg andra områden än hypotermi i 

samband med operation såsom inducerad hypotermi och hypotermi i samband med olyckfall. 

Ytterligare sökningar bedömdes därefter inte som meningsfulla. Fyra artiklar i Cinahl 

motsvarade inte studiens syfte och en höll låg kvalitet varför endast 3 artiklar användes. Det 

stora antalet träffar med 956 lästa titlar som resulterade i endast 18 artiklar trots många 

kombinationer av sökord och ett stort antal dubbletter stärker antagandet att sökningarna täckt 

studiens frågeställningar.  

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], (2013) påpekar att avgränsningar i en del 

databaser innebär att endast artiklar som är indexerade fångas. I PubMed är till exempel ålder 

en sådan vilket kan ha inneburit att nya relevanta artiklar fallit bort. Att endast artiklar med 

tillgängligt abstract ingick kan ha inneburit att relevanta artiklar missats. Studierna hade 

utförts i USA, Storbritannien, Schweiz, Brasilien, Belgien, Finland, Tyskland, Australien, 

Österrike, Kina och Korea. Samtliga refererade till de mest framstående forskarna inom 

området, såsom Sessler (2001) och Kurz (1996) och studierna utgick från samma teoretiska 

grunder. Resultaten kan därav antas vara direkt överförbara även till svenska förhållanden. 

 

Vår erfarenhet som anestesisjuksköterskor och av att arbeta med värmebevarande åtgärder 

innebar att artiklar kunde granskas mer kritiskt och kan ses som styrka. Sökningar, det första 

urvalet och kvalitetsgranskning gjordes enskilt. Fortsatt lästes, värderades och diskuterades 

artiklarna gemensamt för att få ett bredare perspektiv och en gemensam förståelse för 

resultatartiklar och helhet. Granskningen enligt bedömningsmall av Carlsson och Einman 

(2003) resulterade i 16 artiklar av kvalitetsgrad I och 2 av kvalitetsgrad II. Trots den höga 

kvalitén fanns en svårighet att jämföra de olika studierna då de genomfördes under olika 

förutsättningar. Operationernas storlek, anestesitidens längd, i vilket skede av den 

intraoperativa fasen och hur de studerade metoderna användes varierade. Ett stort antal nya 

metoder att förhindra hypotermi hos den vuxna patienten i det perioperativa vårdförloppet 

framkom varför vi anser att syftet med studien är uppnått. Relationen mellan olika metoders 

effekt var däremot inte möjligt att urskilja då de i 16 av de 18 artiklarna jämfördes med endast 

en annan metod och i 14 av studierna användes FAW. Ett större antal studier av enskilda 

metoder hade krävts för att sådana slutsatser ska kunna dras.  

 

En svaghet är också att det finns fler värmningssystem som inte fångats i resultatet då 

sökningen var begränsad till de senaste 5 årens forskning. Även två artiklar, som handlade om 

värmebehandlingsmetoder som inte var direkt kopplade till anestesisjuksköterskan arbete, 

valdes bort då de inte ansågs motsvara syftet. Detta innebär att det antal metoder som 

behandlas i resultatet begränsats och metoder av intresse kan ha missats. I samtliga studier 

hade samtycke inhämtats från deltagarna och alla hade tillstånd från etisk kommitté. En studie 
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genomfördes vid gynekologiska ingrepp och en vid prostataoperationer men i övriga ingick 

både kvinnor och män. Alla relevanta artiklar var kvantitativa, randomiserade studier vilket 

kunde förväntas utifrån studiens frågeställningar och är den studiedesign som rankas högst 

enligt GRADE (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Passiv värmning visades inte i någon studie vara tillräckligt effektiv för att förhindra 

temperatursänkning. Hirvonen och Niskanen (2010) beskrev i sin studie att värmen bevarades 

bättre när patienten hölls väl täckt med en specialgjord overall än med bomullspyjamas och 

filt. Detta visar att det är viktig att täcka patienten i så stor omfattning som möjligt, för att 

förhindra värmeförlust genom strålningsvärme, vilket även Sessler och McGuire (1991) 

beskriver. Nya material kan göra den passiva värmningen mer effektiv men då det 

huvudsakligen är luftspalten under det som skyler patienten som bevarar värmen minskar 

värmeförlusten endast obetydligt om fler lager läggs på (ibid).  

Rathinam et al. (2009) visade att Mediwrap helkroppstäcke motverkade hypotermi men det 

kunde inte förhindra att kroppstemperaturen föll under operationen. Det är troligt att FAW 

visats överlägsen om jämförelsen gjorts med FAW på större del av kroppen än underdelen, 

vilket var fallet i denna studie, eller med de högre temperaturinställningar som vanligen 

används.  

Aktiva värmemetoder har visats mer effektiva än passiva (Kim et al., 2009) och kan vara att 

föredra, men om sådana resurser inte finns att tillgå kan valet av material och att täcka 

patienten väl vara betydelsefullt för att minimera värmeförlusten (Hooper et al., 2009; NICE, 

2008; Paulikas, 2008). Patienten måste också informeras om vikten av att hålla sig varm 

(NICE, 2008). Att patienten inte blottas mer än nödvändigt är även viktigt för 

anestesisjuksköterskan att beakta preoperativt och under operationsförberedelser då det är 

vanligt att aktiv värmning av praktiska skäl inte tillförs under detta skede utan först efter 

operationstvätt och drapering.  

 

Förvärmningens nytta för att förhindra hypotermi kunde inte påvisas i två av de studier där 

FAW användes även under operation (Adriani et al., 2013; Nicholson, 2013). I studierna 

framgår inte när den intraoperativa värmningen startades och en anledning till resultaten kan 

vara att FAW, som under operationen gavs till både kontrollgrupp och testgrupp, påbörjades 

så tidigt före anestesiinduktion att det är jämförbart med förvärmning. Enligt Horn et al. 

(2012) har förvärmning effekt redan efter 10 minuter och detta kan ha inneburit att 

skillnaderna mellan grupperna utjämnats. Samtidigt påtalas i NICE (2008) behovet av 

ytterligare forskning för att helt säkerställa om hypotermirisken ytterligare minskas av 

förvärmning då aktiv värmning även ges under operationen.  

I studierna av Adriani (2013) och Nicholson (2013) förvärmdes patienterna på den 

preoperativa enheten. Hur långt uppehållet i den aktiva värmningen var innan den åter 

påbörjades på operationsavdelningen anges inte. För att förvärmningens effekt inte ska 

förloras måste den ges i direkt anslutning till anestesin och inga avbrott då patienten blottas, 

och därigenom kyls ner igen, bör ske. Förvärmning kan, genom att öka temperaturen och 

vasodilatationen perifert, minska den temperatursänkning som sker genom redistribution efter 

induktion (Sessler, 2001). Kim, Shinn, Oh, Hong, Kwak och Kwak (2006) visade att 

återuppvärmningen gick snabbare och att den intraoperativa genomsnittliga temperaturen blev 

högre vilket även De Witte et al. (2009) såg i sin studie. Andra positiva effekter som setts av 
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förvärmning är att patientens oro minskar samt att välbefinnande och termal comfort ökar 

(Wagner & Byrne, 2006).  

Förvärmning har flera fördelar men inga beskrivna nackdelar och kan föreslås ingå i 

sjuksköterskans rutinmässiga omvårdnad i det preoperativa förloppet. I Storbritanniens 

riktlinjer (NICE, 2008) rekommenderas 30 minuters förvärmning men även kortare tid kan ha 

effekt (Horn et al., 2012). Att sjuksköterskan har kunskap om vikten av att inga avbrott sker 

vid uppvärmningen och förmedlar detta till patienten är också betydelsefullt. 

Ett hinder att förvärma har varit att huvudsakligen varmluft har använts för detta ändamål. 

Metoden är effektiv men begränsas ofta av tillgång till utrusning och att den är beroende av 

elektricitet och därför inte kan användas då patienten förflyttas. Även system med elektrisk 

uppvärmning eller cirkulerande varmvatten kräver ström. Rutinen på många 

anestesiavdelningar har av detta, och av operationspraktiska skäl, varit att varmluften sätts på 

först då operationssköterskan klätt operationsområdet och patienten redan blivit nedkyld. 

Aktiv värmning med kemiskt värmealstrande dynor har prövats inom den prehospitala vården 

(Alex, Lundgren, Henriksson & Saveman, 2013). Nya aktiva värmeprodukter, som bygger på 

denna metod och som lätt kan tas av och läggas på, har under senare år utvecklats för bruk 

inom operationsverksamhet och kan bli ett mer lätthanterligt alternativ. Studier om dessa 

metoder pågår men har ännu inte publicerats.  

 

Hong-xia et al. (2010) och Andrejowski et al. (2010) visade att varm vätska kunde förebygga 

hypotermi medan De Mattia et al. (2013) visade att effekten var otillräcklig som enda åtgärd. I 

studien av De Mattia et al. (2013) fick patienterna ingen aktiv värmning och hela 73% av 

patienterna blev hypoterma. Temperaturen mättes inte under operationen och resultatet är 

svårvärderat. Sessler (2001) menar att kroppstemperaturen i genomsnitt sjunker 1-1,6 °C 

under en operations tre första timmar och sänkningen är mest uttalad den första timmen 

(Kurtz, 2008). Att varm vätska ensamt inte kan förhindra hypotermi är inte förvånade. Mer 

anmärkningsvärt är det motsatta resultat som Hong-xia et al. (2010) visade där patienten hölls 

normoterm även under stor och långvarig kirurgi. 

Enligt Barthel och Pierce (2012) krävdes minst 10 liter 40°C vätska eller cirka 1,5 liter farligt 

varm 80°C vätska för att höja kroppstemperaturen 1°C. Om 2 liter rumstempererad vätska 

gavs sänktes temperaturen med en tredjedels grad hos en normoterm patient. Slutsatsen var att 

den huvudsakliga vinsten med att använda vätskevärmning var att förhindra nedkylning 

(ibid). Andrejowski et al. (2010) visade också att rumstempererad vätska kylde patienten 

vilket inte vätska från värmeskåp eller vätskevärmare gjorde. Vätskevärmare och värmeskåp 

ingår i dag i basutrustningen på de flesta anestesiavdelningar och vätska bör ges varm. Vid 

mindre ingrepp där vätska ges under kort tid kan det räcka att använda infusioner som tas 

direkt från värmeskåp under förutsättning att den ges direkt och har hunnit bli varm (ibid). 

Vid längre ingrepp, där större mängder vätska ges eller riskerar att svalna och då 

blodprodukter behöver tillföras, bör anestesisjuksköterskan använda vätskevärmare. I NICE, 

(2008) rekommenderas att då vätskebehovet förväntas vara över 500 ml skall vätskan värmas 

aktivt. Endast varm vätska kan inte förhindra hypotermi, men det är en enkel åtgärd att, i 

kombination med andra metoder, förhindra nedkylning.  

 

Förhållanden och tillvägagångssätt i de olika studierna som beskrivs i resultatartiklarna var 

mycket varierande. Operationers storlek och längd påverkar risken för hypotermi. 

Anestesilängd och anestesiform har också betydelse och en kombination av sövning och 

regional bedövning har en större påverkan på kärntemperaturen än enbart sövning eller 

bedövning (Proveda, Galvano & Santos, 2009). I resultatstudierna har tiden för ingreppen 

sträckt sig från kortare än 30 minuter (Andrejowski et al., 2010) till stor bukkirurgi under mer 

än 4 timmar (Perez- Protto, 2010) och olika anestesiformer har använts.  
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Värmning har i studierna påbörjats i olika skeden av det perioperativa förloppet och i vissa 

har det även skiljt mellan testgrupp och kontrollgrupp. I vissa studier har också flera 

värmemetoder såsom varm vätska, förvärmning och värmning under operation kombinerats. 

Hur hög värme som använts skiljer från ingen värme alls vid passiva metoder (Hirvonen & 

Niskanen, 2010; Rathinam et al., 2009) till 43° och autoreglering (Brandt et al., 2010; Perez-

Protto et al., 2010; Röder et al., 2011). Temperatur har mätts på olika lokalisation såsom oralt, 

esophagalt, axillärt och vid olika tidpunkter i förhållande till operation och induktion vilket 

kan ha påverkat mätresultaten (Adriani et al., 2013; De Mattia et al., 2013; Perez-Protto et al., 

2010). Hur stor del av patientens yta som täcks är av stor betydelse för effekten vid aktiv 

värmning (Perez-Protto et al., 2010). Även här är variationen stor i de olika studierna och i 

flera fall också mellan testgrupp och kontrollgrupp och metoder där hela kroppen täckts till att 

endast en arm värms förekommer. Av dessa anledningar är det mycket svårt att jämföra de 

olika undersökta metoderna med varandra. Med säkerhet kan endast konstateras att flera av de 

aktiva värmningssystemen och metoderna i resultatartiklarna visades effektiva i att förhindra 

hypotermi men ingen var överlägsen FAW. 

 

FAW är det mest använda värmningssystemet och har i litteraturstudiens ingående 

resultatartiklar valts som jämförelsemetod, i de fall jämförelse förekom, och gavs även som 

komplement till patienter som riskerade hypotermi (Egan et al., 2011). FWA är en effektiv, 

säker, och relativt billig värmemetod (NICE, 2008; Röder et al., 2011). För att nya metoder 

ska kunna konkurrera måste de uppfylla dessa krav men även innebära ytterligare fördelar 

såsom ökad bekvämlighet för personal eller patient, vara mer praktiska att använda under hela 

perioperativa förloppet, vara tystare, orsaka mindre miljöpåverkan, lägre kostnad eller vara 

mer hygieniska (Röder et al., 2011). 

Olika system för varmluftstäcken har visat sig vara likvärdiga (Perl, Brauer, Timmerman, 

Mielck, Weyland & Braun, 2003) vilket inte är fallet för system med cirkulerande varmvatten 

eller elektrisk uppvärmning. När varmluft används sprider sig värmen genom luftströmmen 

även utanför det område som täcks av filten (Brandt et al., 2010). Större del av patienten 

värms men också omgivningen kring patienten vilket kan vara störande för kirurger och 

operationssjuksköterskor. Luftströmmen har befarats påverka steriliteten vid operationstvätt 

och drapering vilket inte är fallet vid elektrisk värme som därför kan påbörjas i ett tidigare 

skede. Elektrisk värmning är även ljudlös vilket inte varmluft är (ibid). Elektrisk 

uppvärmning sker huvudsakligen genom konduktion. Vid användning av sådana system är 

därför materialet och att det appliceras på rätt sätt viktigt då effektiviteten är avhängig på hur 

mycket hudkontakt som erhålls (Röder et al., 2011). Även system med cirkulerande 

varmvatten måste testas separat då effektiviteten beror på tjockleken på det lager plast som 

skiljer vattnet från huden, hur väl klädseln ligger an mot kroppen och hur god perfusionen är. 

Detta spelar en större roll för dessa system i jämförelse med varmluftssystem som kommer åt 

att värma större delen av huden under täcket (Perez-Protto et al., 2010). Varje system måste 

testas och värderas för sig avseende risker och effektivitet och generella slutsatser kan inte 

dras. Även i NICE (2008) påpekas att det finns flera olika värmemetoder på marknaden som 

kan användas som prevention men att många av dessa har alltför begränsad bevisföring för att 

kunna rekommenderas och att vidare forskning behöver göras. Anestesisjuksköterskan ska 

kritiskt reflektera över befintliga metoder och ska aktivt medverka till införandet av ny 

kunskap (Socialstyrelsen, 2005). För att de hypotermiförebyggande åtgärderna ska blir så 

effektiva och komplikationsfria som möjligt måste hon därför sätta sig in i hur olika system 

ska användas och vilka risker, för- och nackdelar som finns. Det är också en viktig kunskap 

när nya system ska införskaffas eller metoder införas. 
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Vid operationer där det krävs tillgång till stora delar av kroppen samtidigt kan FAW vara 

otillräckligt och ett system som kräver en mindre yta för uppvärmning kan då vara av intresse. 

VitalHeat, som uppfyller detta krav, visades effektivt i en av två studier men orsakade 

brännskador på grund av handhavandefel (Ruetzler et al., 2011). Även Sun touch gav bieffekt 

i form av huvudvärk (Rao Kadam et al., 2009). Vidare forskning och utveckling behövs för att 

garantera säkerhet och värdera effektiviteten innan dessa metoder kan bli kliniskt intressanta i 

större omfattning.  

 

Endast en liten del av värmen förloras via kroppens undersida. Perfusionen är också sämre i 

de lägst belägna delarna av kroppen beroende på det tryck patientens tyngd orsakar. 

Varmvattenmadrasser har av dessa anledningar inte samma förmåga att överföra värme. Även 

risken för brännskador ökar och för känsliga patienter kan till och med lägre temperatur än de 

40- 42°C som vanligen används innebära fara (Gendron, 1980). Vid stora ingrepp och för 

riskpatienter, där högre krav ställs på att temperaturfall ska undvikas, kan en kombination av 

värme både från ovan- och undersidan ändå vara ett sätt att öka möjligheten att reglera 

kroppstemperaturen genom att en större yta kan värmas. En madrass i tryckavlastande 

material, som i Perfec Temp, kan genom förbättrad perfusion, minska riskerna samt öka 

effekten och bli ett bättre alternativ än nuvarande system med varma underlag (Egan et al., 

2011). 

 

Anestesisjuksköterskan har ett självständigt ansvar för den anestesiologiska omvårdnaden där 

särskilda kunskaper är nödvändiga (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). I omvårdnaden av 

den medvetslösa patienten ställs högre krav på sjuksköterskans omdöme och förmåga 

(Henderson, 1989). Patientens basala och specifika omvårdnadsbehov ska tillgodoses 

(Socialstyrelsen, 2005). Hon ska arbeta preventivt för att förebygga komplikationer och 

planera för patientens postoperativa vård och återhämtning (Svensk sjuksköterskeförening, 

2010). Detta innebär att anestesisjuksköterskan måste känna till konsekvenserna av hypotermi 

och ha kunskap om hur nedkylning uppstår och kan förebyggas. Hon måste kunna bedöma 

individuella och generella risker för patienten för att kunna anpassa värmebehandlingen 

korrekt under de olika faserna i operationsförloppet då hon planerar för sin patients operation 

(AORN, 2007; NICE, 2008; Paulikas, 2008). Patienten måste också göras delaktig och förstå 

fördelarna med att hålla sig varm inför operationen (NICE, 2008; Paulikas, 2008).  

 

I Stoelting och Millers bok (1994), som användes som lärobok av de flesta som utbildades till 

anestesisjuksköterskor under 90-talet, står att temperaturen under en operation ofta sjunker 

mellan 1°C och 4°C men att detta sällan är allvarligt. Sedan dess har riskerna omvärderats och 

nya rön framkommit. Idag är det känt att normotermi förbättrar patientens återhämtning och 

minskar risken för en rad negativa konsekvenser och hypotermi ses som en av de vanligaste 

komplikationerna till operativa ingrepp (Paulikas, 2008). Detta belyser att kunskap förändras 

genom ny forskning och erfarenhet och att arbetssätt, råd och riktlinjer kontinuerligt behöver 

omarbetas och utvecklas. Trots kunskap och att värmebehandlingsmetoder är kända och finns 

tillgängliga är underbehandling vanligt och många patienter drabbas fortfarande av hypotermi 

(NICE, 2008). Svensk sjuksköterskeförening (2010) har evidensbaserad vård som en av de 

sex kärnkompetenserna och menar att systematiskt insamlad och kritiskt värderad forskning 

ska användas tillsammans med beprövad erfarenhet och kunskap om enskilda patienters 

behov för att en så god och effektiv vård som möjligt ska uppnås.  

 

Flera nya system för aktiv värmning som kan motverka hypotermi finns på marknaden men 

vidare forskning behövs för att kunna fastställa nyttan och bedöma risker. En förändring av 

nuvarande behandlingsmetoder är därför för närvarande inte aktuell men nya metoder kan 
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inom kort komma i fråga. Anestesisjuksköterskor har ett självständigt ansvar att arbeta aktivt 

för att ny kunskap ska komma verksamheten till godo men inom detta område är det alltför 

tidskrävande och inte realistiskt att för den enskilde kontinuerligt värdera ny forskning. 

Önskvärt hade varit att nationella riktlinjer, liknande dem i USA och Storbritannien, som 

fortlöpande uppdateras fanns att tillgå också i Sverige (Hooper, 2009; NICE, 2008). Ett 

internationellt samarbete, till exempel genom anestesi och operationssjuksköterskornas 

riksföreningar, skulle underlätta och kunna leda till riktlinjer med stöd i senaste evidens. En 

annan möjlighet är att på arbetsplatsen besluta att utgå ifrån de riktlinjer som NICE (2008) 

eller ASPAN (Hooper, 2009) följer då förhållandena i västvärlden med största sannolikhet är 

jämförbara. Detta hade varit greppbart för anestesisjuksköterskor i den kliniska verksamheten 

och hade på ett strukturerat sätt kunnat hjälpa anestesisjuksköterskor att vidta rätt åtgärder för 

att förebygga hypotermi i den dagliga omvårdnaden. Anestesisjuksköterskan skall verka för 

att riktlinjer följs och kan sprida kunskap om hypotermi, dess risker och 

behandlingsmöjligheter till patienter och övrig personal som är involverade i den 

perioperativa vården. Fokus och förståelse kan förstärkas genom kontinuerliga utvärderingar, 

till exempel sammanställningar av temperaturmätningar före och efter operationen i relation 

till typ av ingrepp, anestesitid, riskpatienter och vidtagna åtgärder.  

 

 

Konklusion  

I resultatartiklarna beskrivs 14 olika sätt att värma patienter i samband med operation. Ingen 

metod visades ensam ha förmåga att förhindra hypotermi men en kombination av olika 

åtgärder kunde minska risken. Passiv värme var otillräcklig för att undvika 

temperatursänkning men material och att patienten var täckt hade betydelse för att minska 

värmeförlusten. FAW förhindrade inte helt det initiala temperaturfallet av redistribution men 

hade förmåga att sedan successivt värma så att en ökning av temperaturen sågs. I de flesta av 

studierna jämfördes olika metoders effekt på kärntemperaturen med FAW och i samtliga var 

denna aktiva värmning bättre eller likvärdig såväl preoperativt som under och efter operation. 

 

 

Implikation  

Inget entydigt svar på vilka metoder som är mest effektiva framkom och ytterligare forskning 

behövs inom området. Nya värmemetoder är under utveckling och en produkt som är lätt att 

applicera och använda under hela det perioperativa förloppet och samtidigt är lika effektiv 

som FAW hade varit önskvärd. Genom aktiva omvårdnadsinsatser kan förekomsten av 

hypotermi reduceras. Kunskapen om uppkomst och komplikationer samt hur dessa kan 

förhindras bör vara tydlig för all omvårdnadspersonal. Lokala riktlinjer för hur hypotermi ska 

förebyggas bör införas för att få en patientsäker omvårdnad. 
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intraoperativt esophagus. 

Bortfall: 6  

Patienter som fick 

infusion från 

värmeskåp eller 

värmda vätskor i 

värmare hade 

likvärdiga 

kärntemperaturer 

vid ankomst till 

den postoperativa 

avdelningen 

medan den var 

lägre hos dem 

som fått 

rumstempererad 

vätska. 

Grad II 
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Tabell 3. Artikelöversikt/Forskning med kvantitativ metod  

 
Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2010 

Schweiz 

PubMed 

Brandt, S., 

Oguz, R., 

Hutter, H., 

Waglechner, 

G., Chiari, 

A., Grief, R., 

Kurz, A., 

Kimberger, 

O. 

Resistive-

polymer versus 

forced-air 

warming: 

Comparable 

efficancy in 

orthopedic 

petients 

Syftet var att jämföra Hot 

Dog värmesystem med 

FAW (Bair Hugger) på 

kirurgiska patienter i en 

kontrollerad 

randomizerad studie.  

 

. 

Metod: Randomiserad studie 

Urval: 80 patienter jämt fördelat på två 

grupper som genomgick planerad 

ortopedisk kirurgi under generell eller 

regional anestesi. Testgruppen fick 2 

täcken Hot Dog, elektriskt uppvärmda 

plastfiltar, värmda till 43°C, 

kontrollgruppen fick FAW på 

överkroppen värmd till 43°C under 

operation med start vid induktion. 

Hud och kärntemperaturen mättes. 

Mätning av kärntemp skedde i 

esofagus eller urinblåsa. 
Bortfall 0 

Hot Dog var lika 

effektiv som 

luftvärmetäcke i 

att bibehålla 

värmen hos 

patienter som 

genomgick 

planerad 

ortopedisk kirurgi 

i generell eller 

regional anestesi. 

Grad I 
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Tabell 3. Artikelöversikt/Forskning med kvantitativ metod  

            
  
Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2013 

Brasilien 

Cinahl 

 

De Mattia, A. 

L., Barbosa, 

H.B., Ache 

De Freitas 

Filho, J,P., 

De Mattia 

Rocha, A., 

Haib Costa 

Pereira,N. 

 

Warmed 

intravenous 

infusion for 

controlling 

intraoperative 

hypothermia 

Syftet var att verifiera 

värmda intravenösa 

infusioners effekt under 

den intraoperativa 

perioden för att 

förebygga hypotermi hos 

patienter. 

 

 

  

Metod: Kontrollerad studie 

Urval: 60 patienter jämt fördelade i 

kontroll respektive testgrupp som 

genomgick abdominell kirurgi under 

generell anestesi över en timma. 

Testgruppens patienter erhöll aktivt 

värmda intravenösa vätskor mellan 37 

°C – 38°C, under hela intraoperativa 

fasen medan kontrollgruppen inte fick 

någon av aktiv värmning. 

Temperaturen mättes i armhåla före 

och efter operation 

Bortfall:0 

Värmda 

intravenösa 

vätskor som enda 

aktiva 

värmeåtgärd gav 

inte något skydd 

mot hypotermi. 

 

Grad I 
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Tabell 3. Artikelöversikt/Forskning med kvantitativ metod  

 
Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2011 

USA 

PubMed 

 

 

Deren, E.M., 

Machan, T.J., 

DiGiovanni, 

C.W., 

Ehrlich, 

M.G., 

Gillerman, R. 

G. 

Prewarming 

operating 

rooms for 

prevention of 

intraoperative 

hypothermia 

during total 

knee and hip 

arthroplasties 

Syftet var att 

undersöka om en 

uppvärmd 

operationssal ökade 

sannolikheten för att 

patienter som 

genomgick knä- eller 

höftprotesoperationer 

var normoterma vid 

operationsslut och om 

ett förvärmt rum 

ökade sannolikheten 

att patientens 

intraoperativa 

kärntemperatur fortare 

återgick till det 

normala än för 

patienter som vistats i 

rum med 

standardrums 

temperatur. 

 

 

 

Metod: Randomiserad kontrollerad studie. 

Urval: 84 patienter som genomgick knä- 

eller höftprotesoperation under generell 

anestesi. Patienterna randomiserades till 

test- respektive kontrollgrupp. Testgruppen 

exponerades för en salstemperatur på 

24°C. Kontrollgruppen för en 

salstemperatur på 17 °C. Intraoperativt fick 

alla patienter forced air warming (FAW) 

på överkroppen, initialt satt till 43grader. 

Temperaturen i salen sänktes för 

testgruppen efter start av FAW till 

17grader vilket tog 20 minuter. FAW 

temperaturen justerades i båda grupperna 

efter att patientens kärntemperatur nått 37 

grader, och reglerades så att patientens 

temperatur höll sig mellan 36 och 37 

grader. Kärntemperaturen mättes under 

anestesin med esophagustemp.       

Bortfall: 18 patienter exkluderades av 

mättekniska orsaker.  

Direkt efter 

nedsövning, 

innan aktiv 

värmning med 

varmluft 

påbörjades, var 

kärntemperature

n högre hos den 

grupp som 

vistats i en 

förvärmd 

operationssal. 

Redan vid 

operationsstart 

hade skillnaden 

utjämnats och 

intraoperativa 

skillnader kunde 

inte påvisas.  

Grad I 
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Tabell 3. Artikelöversikt/Forskning med kvantitativ metod      
                
Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2009 

Belgien 

PubMed 

De Witte, J., 

Demeyer, C., 

Vandemaele, 

E. 

Resistive-

heating or 

forced-air 

warming for 

the prevention 

of redistibution 

hypothermia. 

Syftet var att 

undersöka effekten 

av 30 minuters 

förvärmning med 

ett elektriskt 

värmesystem eller 

luftvärmetäcke 

jämfört med en 

kontrollgrupp som 

behandlades efter 

rådande standard. 

 

 

Metod: Randomiserad studie. 

Urval: 27 patienter som genomgick 

elektiv laparoskopisk colorectal kirurgi 

under generell anestesi, jämt fördelat 

mellan två testgrupper och en 

kontrollgrupp. Testgrupp 1 fick 

elektrisk kolfiberfilt värmd till 42°C i 

formatet helkropp. Testgrupp 2 fick 

rektangulärt 40 – 105 cm stort 

luftvärmetäcke värmt till 42°C. I 

kontrollgruppen täcktes hela patienten 

med icke värmda bomullsfiltar. 

Testgrupperna förvärmdes i 30 minuter, 

kontrollgruppen förvärmdes ej. 

Intraoperativt fick alla patienter forced 

air warming 42°C samt intravenös 

vätska värmd till 42°C. Temperaturen 

mättes pre- och postoperativt tympanus, 

under anestesi i esophagus.         

Bortfall: 1 

Förvärmning i 30 

minuter förebyggde 

hypotermi. I gruppen 

som värmts med 

kolfiberfilt var 

kärntemperaturen 

signifikant högre än i 

gruppen utan 

förvärmning.  

Grad I 
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Tabell 3. Artikelöversikt/Forskning med kvantitativ metod  

 
Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2011 

USA 

PubMed 

Egan,C., 

Bernstien, E., 

Reddy, D., 

Ali, M., Paul, 

J., Yang, D., 

Sessler, D. 

I. 

A randomized 

comparison of 

intraoperative 

Perfec Temp 

and forced air 

warming 

during open 

abdominal 

surgery. 

 

 

Syftet var att 

undersöka om 

kärntemperaturen 

hölls likvärdig med 

Perfec Temp 

jämfört med FAW 

på överkroppen hos 

patienter som 

genomgick stor 

bukkirurgi.  

 

 

Metod: Randomiserad kontrollerad 

studie. 

Urval: 71 patienter som genomgick 

planerad bukkirurgi under generell 

anestesi med en operationstid på minst 2 

timmar, fördelat på två grupper. 

Testgruppens (n 36) patienter lades på 

en uppvärmd skumgummimadrass, 

(Perfec Temp) värmd till 40°C direkt 

vid ankomst till operation. 

Kontrollgruppens (n 34) patienter fick, 

efter anestesi induktion och drapering,  

FAW upper body värmd till 43°C. 

Temperaturen mätt oralt pre-postop och 

i esophagus under op.                  

Bortfall: 1 

Ingen skillnad i den 

genomsnittliga 

kärntemperaturen sågs 

intraoperativt vilket 

antydde att Perfec 

Temp kunde vara ett 

lika effektivt 

alternativ som 

varmluft för värmning 

av patienter.  

 

 

Grad I  
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Tabell 3. Artikelöversikt/Forskning med kvantitativ metod  
 
Publika- 

Tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten 

skaplig 

kvalitet 

2010 

Finland 

PubMed 

Hirvonen, E., 

Niskanen, M. 

Termal suite as 

an alternative 

way to keep 

patients warm 

peri 

operatively: 

randomized 

trial 

Syftet var att undersöka 

om Termal Suit bättre 

kunde förhindra 

värmeförlust hos 

kirurgiska patienter än 

traditionella åtgärder.  

 

 

Metod: Randomiserad 

kontrollerad studie 

Urval: 40 patienter som 

genomgick transuretral 

resektion av prostata under 

spinalanestesi jämt fördelat på 

test och kontrollgrupp. 

Testgruppen kläddes i Termal 

suit, en overall i 3 lager tyg, 

med många blixtlås för 

åtkomst. Kontrollgruppens fick 

konventionell värme med 

pyjamasjacka, byxor och 

bomullsfilt. Alla patienter fick 

varm filt och värmd vätska 

intraoperativt. Temperaturen 

mättes pre- intra- och 

postoperativt oralt. 

Bortfall: 1 

 

Värmedräkt minskade 

värmeförlusten mer än 

varma täcken och 

temperaturfallet var i 

genomsnitt 0,5 °C 

mindre i denna grupp 

vid ankomsten till 

uppvaknings-

avdelningen. 

 

Grad I 
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Tabell 3. Artikelöversikt/Forskning med kvantitativ metod  
 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2010 

Kina 

 

Pubmed 

 

Hong-xia. X., 

Zhi-jian.Y., 

Hong.Z., & 

Zhiqing.L.  

 

Prevention of 

hypothermia 

by using 

infusion of 

warm fluid 

during 

abdominal 

surgery 

Syftet med studien var att 

utvärdera effekten av 

värmd vätska för att 

upprätthålla normal 

kärntemperatur och 

förebygga postoperativ 

shivering  

 

 

Metod: Randomiserad 

kontrollerad studie 

Urval: 30 patienter som 

genomgick större abdominell 

kirurgi under generell anestesi, 

jämt fördelat mellan testgrupp 

och kontrollgrupp. Patienter i 

test gruppen erhöll 2 liter 37°C 

värmd intravenös vätska 

intraoperativt medan 

patienterna i kontrollgruppen 

fick 2 liter rumstempererad 

intravenös vätska. Båda 

grupperna täcktes under 

operation med icke värmda 

bomullsfiltar. Operationssalens 

temperatur höll 43°C för båda 

grupperna. Temperaturmätning 

från induktion till extubation 

gjordes i tympanus. Shivering 

mättes visuellt av observatör. 

Bortfall: 0 

 

Kontrollgruppen sjönk 

1,5 grad medan 

testgruppen initialt 

sjönk 0,5 grad för att 

efter 60 minuter åter 

stiga i kärntemperatur. 

Testgruppen var 

normoterm under den 

Intraoperativa perioden. 

 

Grad II 
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Tabell 3. Artikelöversikt/Forskning med kvantitativ metod  
 
Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2012 

Tysk-

land 

PubMed 

Horn, E-P., 

Bein, B., 

Böhm, R., 

Steinfath, M., 

Sahili, N., 

Höcker, J. 

The effect of 

short time 

periods of pre-

operative 

warming in the 

prevention of 

peri-operative 

hypothermia 

Syftet var att 

undersöka effekten 

av olika durationer 

av förvärmning för 

att förhindra 

perioperativ 

hypotermi och 

postoperativ 

shivering.  

 

 

Metod: Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Urval: 200 vuxna, som 

genomgick planerad kirurgi i 

30-90 minuter under generell 

anestes. Fyra grupper 

fördelades jämnt i 

förvärmning i 10, 20 eller 30 

minuter med FAW satt till 

43°C samt en grupp med 

passiv värmning. Intra och 

postoperativt skyldes alla 

patienter med bomullsfiltar. 

Temperturmätning gjordes i 

tympanus, shivering mättes 

visuellt av observatör.  

Bortfall: 0 

 

Andelen patienter med 

hypotermi och shivering var 

signifikant lägre i de grupper 

som erhållit aktiv värmning 

med varmluftstäcke före 

operation i jämförelse med 

dem som värmts passivt. 

Grad I 
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 Tabell 3. Artikelöversikt/Forskning med kvantitativ metod  
          
Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009 

Korea 

PubMed 

Kim, Y.S., 

Jeon, Y.S., 

Lee, J.A., 

Park, W.K., 

Koh, H.S., 

Joo, J.D., In, 

J.h., Seo, 

K.W. 

Intra-operative 

warming with 

a forced-air 

warmer in 

preventing 

hypothermia 

after tourniquet 

deflation in 

elderly 

Syftet var att 

undersöka 

intraoperativ 

värmning med 

FAW 

förhindrade 

hypotermi hos 

äldre patienter, 

som genomgick 

knäprotesoperati

oner under 

blodtomhet, 

under generell 

anestesi. 

 

 

Metod: Randomiserad studie. 

Urval: 24 patienter över 65 år 

som genomgick elektiv 

knäprotesoperation i blodtomt 

fält under generell anestesi jämt 

fördelat i test och kontrollgrupp. 

Testgruppen värmdes med FAW 

upper body blanket från anestesi 

induktion till väckning, initialt 

med 43°C vilken sänktes till 

38°C efter drapering. 

Kontrollgruppen värmdes med 

bomullsfilt. Temperaturmätning 

gjordes i esofagus.  
Bortfall: 0 

Kroppstemperaturen vid 

operationsslut var signifikant 

högre i den grupp som värmts 

med varmluftstäcke. 

Temperaturfallet 10 minuter 

efter att blodtomhet avslutats 

kunde inte förebyggas men 

risken för hypotermi 

minskades då 

kroppstemperaturen ökat 

tidigare under operationen. 

 

Grad I 
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Tabell 3. Artikelöversikt/Forskning med kvantitativ metod  
 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2013 

USA 

Cinahl 

Nicholson, 

M.  

A comparison 

of warming 

interventions 

on the 

temperatures 

of inpatients 

undergoing 

colorectal 

surgery. 

Syftet var att undersöka 

effekten av förvärmning 

på temperaturen 

preoperativt, 

intraoperativt och 

postoperativt för 

patienter som genomgick 

colorektal kirurgi.  

 

 

 

Metod: Randomiserad kontrollerad 

studie 

Urval: 66 patienter som genomgick 

öppen eller laparoscopisk colorectal 

kirurgi under generell anestesi, 

fördelat på två grupper där 

testgruppen (n 34) fått forced air 

warming preoperativt i minst 30 

minuter och kontrollgruppen (n 32) 

endast bomullsfilt preoperativt. I 

båda grupperna startades FAW på 

operationssalen innan induktion.  

Aktivt värmd vätska gavs till alla 

patienter. Temperaturmätning 

gjordes med oral temp pre- och 

postoperativt. Intraoperativt 

användes olika temperatur -

mätnings metoder: esophagal, rectal 

eller urin.  

Bortfall: 0 

Studien visade 

ingen signifikant 

skillnad i 

temperatur mellan 

de båda grupperna.  

Grad I  
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Tabell 3. Artikelöversikt/Forskning med kvantitativ metod  
 
Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod urval 

Bortfall 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2010 

USA 

PubMed 

Perez-Protto, 

S., Sessler, 

D.I., 

Reynolds, 

L.F., Bakri, 

M.H., 

Mascha, E., 

Cywinski, J., 

Parker, B., 

Argalious, M. 

Circulating-

water garment 

or the 

combination of 

a circulating-

water mattress 

and forced-air 

cover to 

maintain core 

temperature 

during major 

upper-

abdominal 

surgery. 

 

Syftet var att 

undersöka om en 

varmvatten- 

madrass i 

kombination med 

FAW var ett lika 

effektivt sätt att 

upprätthålla 

kärntemperaturen, 

vid stor 

abdominell 

kirurgi, som 

klädsel med 

cirkulerande 

varmvatten. 

 

 

Metod: Randomiserad studie 

Urval: 36 patienter som 

genomgick stor bukkirurgi under 

generell anestesi fördelat på CWG 

grupp (n 16) och CWM grupp (n 

20). CWG gruppen hade Allon  

Thermowrap en klädsel med 

cirkulerande varmvatten som 

reglerades till 37 °C genom 

esofagustempavkänning. CWM 

gruppen hade varmvattenmadrass 

Mediterm 41°C kombinerad med 

FAW upper och lower body satt 

till 43°C. med start vid ankomst 

till operation. Värmen stängdes 

vid kroppstemperatur över 37,5°C 

och sattes på vid 37°C. Alla 

patienter fick vätska i värmare. 

Bortfall: 5 utgick av mättekniska 

orsaker. 

Kombinationen av 

varmvattenmadrass och 

varmluftstäcke var inte 

sämre för att upprätthålla 

kärntemperaturen än 

varmvattenklädsel. 

Grad I 
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Tabell 3. Artikelöversikt/Forskning med kvantitativ metod  
 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009 

Austra-

lien 

PubMed 

Rao Kadam, 

V., Moyes, J., 

Moran, J.L. 

Relative 

efficienciy of 

two warming 

devices during 

laparoskopic 

cholecystecto

my 

Syftet var att undersöka 

hur effektiv Sun Touch 

strålningsvärme var att 

förhindra hypotermi 

jämfört med FAW hos 

patienter som genomgick 

laparoskopisk 

cholesystectomi som 

pågick mer än en timme.  

 

  

 

Metod: Randomiserad studie.  

Urval: 30 patienter som 

genomgick laparoskopisk 

cholecystectomi med beräknad 

operationstid på minst 60 minuter 

under generell anestesi. FAW 

jämfördes med strålningsvärme 

med infraröd B energi mot 

ansiktet (Sun-touch, ST). 

Vätskevärmare användes.  

Temperaturen mättes i esofagus. 

Medeltemperatur efter 15 min 

FAW 36,2/ ST 36,2 och efter 90 

min 36,2/35, FAW Upper body 

sattes på 46°C. ST placerades 40 

cm ovanför huvudet och sattes på 

41°C efter induktion. En sensor i 

pannan kände av temperaturen 

och minskade värmen när 41° 

uppnåtts.   

Bortfall: 1 

Ingen skillnad sågs i 

förmågan att 

förhindra peroperativ 

hypotermi. 

Huvudvärk sågs som 

en bieffekt av 

strålningsvärme.  

Grad I 
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Tabell 3. Artikelöversikt/Forskning med kvantitativ metod  
 
Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009 

Stor-

britanien 

PubMed 

Rathinam, S., 

Annam,V., 

Steyn, R., 

Raghuraman, 

G. 

A randomised 

controlled trial 

comparing 

Mediwrap heat 

retention and 

forced air 

warming for 

maintaining 

normothermia 

in thoracic 

surgery. 

 

Syftet var att 

undersöka 

effekten av det 

passiva 

värmesystemet 

Mediwrap jämfört 

med FAW för att 

bevara 

kroppstemperatur

en på patienter 

som genomgick 

thoracotomi.  

 

 

Metod: Randomiserad studie 

Urval: 30 patienter som genomgick 

thoraxkirurgi under regional och 

generell anestesi, fördelat på två 

grupper. Testgruppens (n16) patienter 

erhöll ett passivt värmesystem, 

Mediwrap, isolerande helkroppstäcke 

som applicerades på patienten 30 

minuter före operation och behöll detta 

intra- och postoperativt. 

Kontrollgruppens (n 14) patienter fick 

efter anestesiinduktion FAW från höften 

och nedåt satt till 38°C. Pre- och 

postoperativt värmdes med 

bomullsfiltar. Värmda intravenösa 

vätskor samt 22 salstemperatur 

användes för alla patienter. 

Temperaturmätning skedde i tympanus 

pre- intra och postoperativt.         

Bortfall: 1 

Gruppen som fick 

Mediwrap 

helkroppstäcke 30 

minuter före operation 

och behöll detta 

postoperativt höll 

värmen lika bra som 

de som under 

operation fått 

varmluftstäcke på 

underkroppen.  

Grad I 
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Tabell 3. Artikelöversikt/Forskning med kvantitativ metod  
 
Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2011 

USA 

och 

Öster-

rike 

PubMed 

Ruetzler, K., 

Kovaci, B., 

Guloglu, E., 

Kabon, B., 

Fleischmann, 

E., Kurz, A., 

Mascha, E., 

Dietz, D., 

Remzi, F., 

Sessler, D.I. 

Forced-air and 

novel patient-

warming 

system 

(vitalHEATvH

2) comparebly 

maintain 

normothermia 

during open 

abdominal 

surgery.  

 

Syftet var att 

testa hypotesen 

att 

kärntemperatur

en inte blev 

0,5 °C lägre 

hos patienter 

som värmdes 

med 

VitalHEAT än 

med FAW. 

 

 

Metod: Randomiserad studie 

Urval: 73 patienter som genomgick öppen 

bukkirurgi över 2 timmar under generell 

anestesi, fördelat på två grupper. På 

Testgruppens (n 37) patienter applicerades 

VitalHEAT, ett system med cirkulerande 

varmvatten under negativt tryck, på en hand 

och dess underarm. Denna aktiverades efter 

anestesiinduktion med inställd värme på 42 

grader och ett vacum på 10 mmHg. Efter 

brännskador på två patienter gjordes en 

förändring av fortsatt handhavande med max 

vacumtryck på 5 mmHg och värme inställt 

på 41 grader i max 4 h. 

Kontrollgruppen (n 34) värmdes efter 

anestesiinduktion och drapering med FAW 

upper body satt till 43 grader. Båda grupper 

fick värmd intravenös vätska. 

Temperaturmätning skedde pre och 

postoperativt oralt och intraoperativt i 

esophagus.                                          

Bortfall: 2 patienter exkluderades på grund 

av brännskador. 

Inga signifikanta 

skillnader kunde ses 

och båda metoderna 

upprätthöll 

kärntemperaturen 

även under längre och 

större ingrepp.  

Grad I 



 
 

           Bilaga C 17 
Tabell 3. Artikelöversikt/Forskning med kvantitativ metod  
 
Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2011 

Öster-

rike 

PubMed 

 

Röder, G., 

Sessler, D.I., 

Roth, G., 

Schopper, C., 

Mascha, E.J., 

Plattner, O. 

Intra-operative 

rewarming 

with Hot Dog 

resistive 

heating and 

forced-air 

heating: a trial 

of lower-body 

warming.  

 

Syftet var att 

jämföra 

värmesystemet 

Hot Dog med 

varmluft 

avseende förmåga 

att höja 

kärntemperaturen 

hos patienter med 

sänkt 

kroppstemperatur. 

Hypotesen var att 

den elektriskt 

uppvärmda filten 

HotDog värmde 

upp hypoterma 

patienter lika fort 

som FAW.  

 

 

Metod: Randomiserad studie 

Urval: 28 patienter som genomgick stor 

käkkirurgi under generell anestesi. 

Temperaturen tilläts sjunka till 35°C. I 

testgruppen gavs uppvärmning med Hot 

Dog 43° tills kärntemperaturen stigit 

över 37°. Hot dog draperades över 

benen med maximal hudkontakt. 

Kontrollgruppen värmdes med FAW 

lower body 43°C. Rumstemperaturen 

var 21,5° C och infusioner gavs i 

värmare i båda grupperna. 

Temperaturen mättes intraoperativt med 

tempkateter. 

Bortfall: 0 

Kroppstemperaturen 

ökade successivt över 

tid i båda grupperna då 

uppvärmning 

påbörjades men ökade 

dubbelt så fort i den 

grupp som erhöll 

värmning med 

varmluft.  

Grad I 
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Tabell 3. Artikelöversikt/Forskning med kvantitativ metod  
 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009 

USA 

PubMed 

Trentman, 

T.L., 

Weinmeister, 

K.P., Hentz, 

J.G., Laney, 

M.B, Simula, 

D.V.  

Randomized 

non-inferiority 

trial of the 

VitalHEAT 

temperature 

management 

system vs the 

Bair Hugger 

warmer during 

total knee 

arthroplasty. 

Syftet var att testa 

hypotesen att 

VitalHEAT-

systemet var 

likvärdigt med 

FAW i att värma 

patienter som 

genomgick 

knäprotesoperatio

ner. 

 

 

Metod: Randomiserad studie 

Urval: 66 patienter som genomgick 

knäprotesoperation under generell 

anestesi i över 2 timmar. På 

testgruppens (n 30) patienter 

applicerades VitalHEAT, ett system 

med cirkulerande varmvatten under 

negativt tryck, på en hand och dess 

underarm. Denna aktiverades innan 

anestesiinduktion med inställd värme på 

42°C och ett vacum på 10 mmHg.  

Kontrollgruppens (n 25) patienter fick 

FAW upper body satt på 43°C efter 

induktion. Temperaturmätning skedde 

intraoperativt i esofagus, postop oralt. 

Bortfall:11. 5 patienter exkluderas då 

anestesiform ändrats, övriga av tekniska 

skäl. 

 

Värmning med 

cirkulerande vatten 

under negativt tryck på 

hand och underarm 

hade sämre effekt än 

värmning med 

varmluftstäcke på 

överkroppen, både 

avseende 

kärntemperatur under 

operation och 

temperatur10 minuter 

efter ankomst till 

uppvakningsavdelninge

n.  

Grad I 
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