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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Hypotermi definieras som en kärntemperatur under 36 ºC. Vid operation 

förekommer hypotermi hos 50-70 procent av alla patienter. Hypotermi ger en ökad risk för 

allvarliga komplikationer under operation. Under generell anestesi sjunker 

kroppstemperaturen och anestesisjuksköterskan har ansvar att under den perioperativa vården 

bibehålla patientens normala kroppstemperatur. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva vilka preoperativa omvårdnadsåtgärder anestesisjuksköterskan  

kan vidta vid risk för perioperativ hypotermi hos patienter i samband med generell anestesi. 

 

Metod: Litteraturstudie med systematisk litteratursökning. Sökning utfördes i databaserna 

PubMed, CINAHL Plus och Web of Science. Efter kvalitetsgranskning inkluderades 16 

artiklar. 

 

Resultat: Fem preoperativa omvårdnadsåtgärder (varmluftstäcke, varmluftsdräkt, kemiskt 

uppvärmt täcke, el-uppvärmt täcke och förhöjd rumstemperatur) identifierades. Alla 

omvårdnadsåtgärder hade en positiv effekt på kroppstemperaturen, men under olika perioder 

perioperativt. Den omvårdnadsåtgärd som studerades i flest artiklar var varmluftstäcke. I 

resultatet framkom det att värmetäcke och varmluftstäcke var de omvårdnadsåtgärder som 

främst minskade incidensen av perioperativ hypotermi. 

 

Slutsats: Genom att ge preoperativ värmning i 30 minuter kan perioperativ hypotermi 

förhindras. Varmluftstäcke och värmetäcke var de preoperativa omvårdnadsåtgärder som 

främst minskade incidensen av perioperativ hypotermi. Om anestesisjuksköterskan, i sitt 

dagliga arbete, preoperativt värmer en patient 30 minuter med varmluftstäcke eller 

värmetäcke, minskar risken för hypotermi och efterföljande komplikationer. 

 

Nyckelord: Anestesisjuksköterska, Generell anestesi, Hypotermi, Omvårdnadsåtgärder, 

Preoperativ. 

  



2 

 

Abstract 

 
Background: Hypothermia is defined as a core temperature below 36 ºC. In surgery, 

hypothermia occurs in 50-70 percent of all patients. Hypothermia increases the risk of serious 

complications during surgery. During general anesthesia, the body temperature drops and the 

nurse anaesthetist is responsible during the perioperative care to maintain the patient's normal 

body temperature. 

 

Purpose: The purpose was to describe which preoperative nursing care procedures the nurse 

anaesthetist can use to reduce the risk of perioperative hypothermia in patients undergoing 

general anesthesia. 

 

Methods: Literature review with systematic literature search. Searches were made in the 

databases PubMed, CINAHL Plus and Web of Science. After quality control, 16 articles were 

included. 

 

Results: Five preoperative nursing care procedures (forced air blanket, forced air suit, 

chemicall heated blanket, electric heated blanket and increased room temperature) were 

identified. All nursing care procedures had a positive effect on body temperature, but during 

different stages of the perioperative period. The nursing care procedures that was studied in 

the most articles was forced air blanket. Results revealed that the heated blanket and forced 

air blanket were the nursing care procedures that greatest reduced the incidence of 

perioperative hyperthermia. 

 

Conclusion: By introducing 30 minutes of preoperative warming, perioperative hypothermia 

can be prevented. Forced air blanket and heated blanket were the preoperative nursing care 

procedures that greatest reduced the incidence of perioperative hypothermia. If the nurse 

anaesthetist, as part of a daily routine, includes 30 minutes of preoperative warming to a 

patient with either forced air blanket or heated blanket, the risk of hypothermia and 

subsequent complications will be reduced. 

 

Keywords: Nurse Anaesthetist, General Anesthesia, Hypothermia, Nursing care, 

Preoperative.  
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1. Inledning 
Hypotermi är ett vanligt förekommande problem som kan uppstå hos patienter i samband 

med generell anestesi och över hälften av patienter som genomgår kirurgi drabbas av 

hypotermi (Hendolin & Länsimies, 1982; Slotman, Jed, & Burchard, 1985; Vaughan, 

Vaughan, & Cork, 1981). Patienter som drabbas av hypotermi utsätts för en dubbelt så hög 

risk att drabbas av postoperativa komplikationer (Billeter, Hohmann, Druen, Cannon, & Polk 

Jr., 2014). Under den verksamhetsförlagda utbildningen i anestesisjuksköterskeprogrammet 

uppmärksammade författarna att det fanns flera olika omvårdnadsåtgärder för att förhindra 

hypotermi, dock användes åtgärderna olika under den perioperativa vården. Därmed väcktes 

intresset att söka kunskap om vilka preoperativa omvårdnadsåtgärder som kan vidtas av 

anestesisjuksköterskan vid risk för perioperativ hypotermi hos patienter under generell 

anestesi. 

 

2. Bakgrund 
2.1 Hypotermi 

Enligt American Society of PeriAnesthesia Nurses (2001) beskrivs hypotermi som en 

kärntemperatur som understiger 36 °C. Under den perioperativa vården har NANDA 

definierat oavsiktlig hypotermi som en kroppstemperatur under 36 °C (NANDA 

International, 2015).  Hypotermi kan delas in i tre olika svårighetsgrader där mild hypotermi 

är en kärntemperatur på 35-34 °C, måttlig hypotermi på 34-30 °C och svår hypotermi under 

30 °C. (NANDA International, 2015; Paulikas, 2008; Socialstyrelsen, 2003). Kliniska 

karakteristiska för hypotermi är kall hud, frossa, knottrig hud och perifer cyanotisk hud 

(NANDA International, 2015). Vid operation förekommer hypotermi frekvent och det visar 

sig att mellan 50-70 procent av alla patienter utvecklar hypotermi (Hendolin & Länsimies, 

1982; Slotman m.fl., 1985; Vaughan m.fl., 1981). 

 

Redan på 1800-talet fann forskaren Wunderlich att kärntemperaturen i en människas kropp 

var cirka 37 °C (Mackowiak, 1992). Till kärnan räknas människans bröstkorg, buk och 

centrala nervsystemet (Sessler, 2008). Senare forskning av Mackowiak (1992) visade att 

kärntemperaturen skiljer sig under dygnet med lägst kärntemperatur på morgonen (37, 2 °C) 

och högst på kvällen (37, 7 °C). Numera anses en normal kärntemperatur vara mellan 36,5- 

37,5 °C (Sessler, 2008). De säkraste mätpunkterna av kärntemperatur anses vara trumhinnan, 

esofagus, nasopharynx eller lungartären. Vid tillfällen när dessa mätningar inte är tillgängliga 

kan mätning ske oralt, axillärt, rektalt eller i urinblåsan, men dessa mätpunkter är inte lika 

tillförlitliga (Sessler, 2008).  

 

2.2 Komplikationer i samband med hypotermi 

Patienter som utvecklar hypotermi under operation har en fyra gånger högre risk för 

dödlighet och en dubbelt så hög risk för komplikationer än patienter med normal 

kärntemperatur (Billeter m.fl., 2014). Redan vid en låg grad av hypotermi under kirurgi ökar 

risken för myokardiella komplikationer upp till tre gånger (Frank m.fl., 1997).  Hypotermi 

ger även en ökad risk för dödlighet hos patienter med hjärtsvikt (Payvar m.fl., 2006). Vid 

hypotermi ökar syreförbrukningen mellan 200-400 procent och ger en ökad påverkan på 

hjärtat (Sessler, 2001). Genom att hålla en kroppstemperatur över 36,6 °C minskar incidensen 

av morbida hjärtkomplikationer (Frank m.fl., 1997). Studier (Kiekkas, Poulopoulou, 

Papahatzi, & Souleles, 2005; Kurz, Sessler, & Lenhardt, 1996) visar även på att den 

postoperativa återhämtningen på postoperativ avdelning förlängs vid intraoperativ hypotermi. 

 

Patienter som utvecklar hypotermi under operation riskerar att få en ökad blodförlust med 

upp till 30 procent (Schmied, Kruz, Sessler, Kozek, & Reiter, 1996). En av de mest kända 
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komplikationerna vid hypotermi är koagulopati, då nivåerna av tromboxan B2 reduceras och 

ger en ökad blödningstid (Valeri m.fl., 1992). Hypotermi ger även en ökad risk för 

sårinfektioner genom att det sker vasokonstriktion i det skadade området och hämning av 

immunförsvarets reaktioner vilket hämmar vävnadsläkningen (Sessler, 2016). Vid hypotermi 

påverkas även vissa läkemedel. I en studie av Leslie, Sessler, Bjorksten och Moayeri (1995) 

framkom det att hypotermi förlängde effekten av Atracurium och ökade koncentrationen av 

Propofol i blodet. Studien visade även att, vid hypotermi, gav Propofol minskat blodflöde i 

levern vilket resulterade i en ökad effektduration av Propofol. 

 

2.3 Reglering av kroppstemperatur 

Människans kroppstemperatur regleras via kroppens termoreglering och består av tre delar: 

afferenta signaler, central reglering samt av efferenta signaler. Genom perifera 

termoreceptorer, t.ex. i hud och i andra ytliga vävnader, kan kroppen registrera kall och varm 

omgivning. De afferenta signalerna förmedlas sedan via perifera nerver till främre 

ryggmärgen. Termoreceptorernas informationsflöde är det som påverkar den centrala 

termoregleringen, vilket är primärt i hypotalamus, men också i hjärna och ryggmärg. Den 

centrala termoregleringen sker via efferenta signaler och den kroppsliga responsen kan delas 

in i två delar: autonoma reaktioner och beteendehandling. Via beteendehandling hanterar 

människan kroppstemperaturförändringar genom att t.ex. ta av eller på sig kläder eller ändra 

miljön människan vistas i (Sessler, 2016). Det finns flera sätt för kroppen att justera 

kroppstemperaturen via de autonoma reaktionerna. För att minska kroppstemperaturen kan 

kroppens svettas (Nadel & Stolwijk, 1973) och blodkärlen kan dilateras (Hales, Jessen, 

Fawcett, & King, 1985; Nadel & Stolwijk, 1973). För att öka kroppstemperaturen kan 

kroppen utföra muskelskakningar (Witte & Sessler, 2002) och blodkärlen kan dra ihop sig 

(Hales m.fl., 1985). 

 

2.4 Värmeförlust 

Det sker en konstant värmeförlust från människokroppen till dess omgivning. Under 

operation förlorar patienter mycket värme och värmeförlusten kan delas in i fyra faser; 

radiation (strålning), konvektion (strömning), konduktion (överföring) och evaporation 

(avdunstning) (Billeter m.fl., 2014). Hos patienter som genomgår kirurgi sker upp emot 90 

procent av all värmeförlust via konvektion och radiation (Sessler, 1997). Vid radiation sker 

värmestrålning från material, som har en temperatur över noll ºC, till omgivning med lägre 

temperatur. När patienter opereras sker radiation från kroppen till omgivande luft med lägre 

temperatur än kroppstemperaturen. Den största värmeförlusten under operation sker via 

radiation. Konvektion sker när luftströmmar för bort stillaliggande och isolerande luft som 

ligger närmst huden. Vid operation sker stora luftutbyten och rörelse av luft, vilket utgör en 

stor bidragande orsak till ökad värmeförlust hos patienter som genomgår kirurgi (Billeter 

m.fl., 2014). Värmeförlust via konduktion sker när två föremål kommer i kontakt med 

varandra. Värme överförs då till det föremål med lägst temperatur. Operationsbord och 

kirurgiska instrument är kallare än normal kroppstemperatur och därmed försvinner värme 

från patienters kroppar och kroppstemperaturen på patienter sjunker (Billeter m.fl., 2014). 

Evaporation sker när människokroppen gör sig av med ånga från kroppen. Processen kräver 

energi som fram för allt hämtas från värmeenergin i kroppen, vilket gör att kroppsvärme 

försvinner i denna process. Vid operation är det framförallt under förberedelsetvätt av 

patienters operationsområde, från operationssår och genom patienters andning som 

avdunstning sker (Billeter m.fl., 2014).   
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2.5 Generell anestesi 

Anestesi är ett tillstånd då patienter förses i medvetslöshet med hjälp av anestesimedel, så 

som intravenösa läkemedel eller gaser. Generell anestesi syftar till att dämpa det centrala 

nervsystemet så att medvetslöshet inträffar och att patienter inte ska känna smärta eller andra 

obehag. Målet med generell anestesi är även att hämma de somatiska- och autonoma 

reaktioner som sker vid kirurgisk stimuli så som blodtyckshöjning, pulsstegring och 

muskelryckningar (Valberg, 2013). Under generell anestesi påverkas flera av kroppens 

autonoma reaktioner. Kroppens temperaturreglering påverkas genom att anestesimedel har en 

hämmande effekt på hypotalamus (Sessler, 2008). Detta ger minskad förmåga till 

vasokonstriktion och muskelskakningar vilket ger stor påverkan på kroppens förmåga att 

behålla kroppstemperaturen. Även kroppens förmåga att svettas hämmas, men denna har inte 

lika stor betydelse för kroppstemperaturregleringen under anestesi (Buggy & Crossley, 2000; 

Sessler, 2008). Vid generell anestesi sjunker kroppstemperaturen med cirka en °C under den 

första timmen p.g.a. läkemedelsutlöst vasodilatation. Det centrala blodet blandas då med 

perifert blod och ger därmed en lägre kroppstemperatur (Buggy & Crossley, 2000). Vid 

generell anestesi tar det längre tid för patienter att återfå normal kroppstemperatur jämfört 

med patienter som erhållit endast lokalbedövning eller sedering. När anestesiläkemedlet har 

slutat verka sker en termoreglerande vasokonstriktion vilket ger en minskad möjlighet att 

värma patienten. Patienter kan då inte värmas lika effektivt som när de var sövda och 

vasodilaterade av anestesimedlet (Díaz & Becker, 2010). 

 

2.6 Perioperativ vård 

Ordet perioperativ är samlingsnamn för tre faser i samband med operation. De tre faserna är: 

preoperativ, intraoperativ och postoperativ. Preoperativ är de undersökningar och händelser 

som föregår en operation, intraoperativ är tiden under operation och postoperativ är tiden 

efter operation (Lindwall & von Post, 2005). Lindwall och von Post (2008) var först i Sverige 

med att översätta det engelska begreppet ”perioperative nursing” till det svenska ”den 

perioperativa vården” och omdefinierade begreppet för att passa den svenska sjukvården. 

Lindwall och von Post  (2005) definierar den perioperativa vården som anestesi- och 

operationssjuksköterskans perioperativa dialog med patienter och de praktiska metoder som 

patienter utsätts för vid en operation. För patienter sträcker sig den perioperativa fasen längre 

i tid än för anestesisjuksköterskan. Patienters perioperativa fas innefattar allt de upplever och 

är med om i samband med operation och sträcker sig från och med besvären som uppstår, 

som kräver operation, fram till och med rehabiliteringen efter operation (Lindwall & von 

Post, 2005). 

 

Under den preoperativa fasen möter anestesisjuksköterskan patienten för första gången. Vid 

detta möte påbörjas den perioperativa dialogen där anestesisjuksköterskans pre-, intra- och 

postoperativa samtal med patienten inleds. Miljön bör vara lugn och tid ska ges för detta möte 

där patienten berättar om sig själv, sina sjukdomar och besvär. Anestesisjuksköterskan ställer 

även frågor till patienten om t.ex. patientens hälsotillstånd samt informerar om operationens 

praktiska tillvägagångssätt. Genom denna dialog och genom att ta del av patientens journal 

kan anestesisjuksköterskan skapa sig en bild av patienten hälsotillstånd, resurser och 

omvårdnadsbehov. Därefter kan anestesisjuksköterskan lägga upp omvårdnadsmål för 

patienten under den perioperativa vården (Lindwall & von Post, 2008). 

 

2.7 Omvårdnadsåtgärder 

Som anestesisjuksköterska kan flera omvårdnadsåtgärder tillämpas för att behålla eller öka 

patienters kroppstemperatur. Det finns dock okunskap gällande vilka omvårdnadsåtgärder 

som ska användas (Giuliano & Hendricks, 2017; Hegarty m.fl., 2009). 
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Omvårdnadsåtgärderna kan delas in i aktiv- eller passiv uppvärmning (Madrid m.fl., 2016). 

Aktiv uppvärmning inkluderar omvårdnadsåtgärder där värme tillförs till patienter och 

exempel på åtgärder är varmluftsströmning, varma intravenösa vätskor, värmetäcke, 

värmelampor, värmemadrass samt uppvärmda och fuktade inhalationsgaser (Madrid m.fl., 

2016; Sessler, 2016). Passiv uppvärmning refererar till att bibehålla patienters egna 

kroppstemperatur. Åtgärderna bygger därmed på att minska patienters värmeförlust utan att 

tillföra värme. Exempel på det är en sluten andningscirkel vid generell anestesi, minska 

andelen blottad hud vid kirurgi samt minska radiation från operationssår. Genom att tillämpa 

olika omvårdnadsåtgärder minskas värmeförlusterna från radiation, konvektion, evaporation 

och konduktion (Madrid m.fl., 2016). 

 

2.8 Anestesisjuksköterskans ansvar 

Anestesisjuksköterskan har ett självständigt ansvar för den anestesiologiska omvårdnaden där 

omvårdnaden ska utgå från patienters behov och resurser (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård, 2012).  Under sövning tar anestesisjuksköterskan över patienters egenkontroll 

och står därmed till svars och bär ansvar för de omvårdnadsåtgärder som ges till patienter. 

(Lindwall & von Post, 2008). Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för 

sjuksköterskor innebär ansvar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt 

lindra lidande (International Council of Nurses & Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I den 

perioperativa vården ska anestesisjuksköterskan arbeta preventivt och förebygga 

komplikationer för att ge goda förutsättningar för att patienter inte ska drabbas av 

komplikationer (Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 2012). För att patienten ska stå 

i centrum och säker vård ska kunna ges krävs det att anestesisjuksköterskan kan, utifrån 

patientens behov, leda och planera vården för patienten. Erfarenhet och evidensbaserad 

kunskap är två viktiga beståndsdelar i den anestesiologiska omvårdnaden för att kunna 

tillgodose god vård (Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 2012). För att kunna 

förhindra och behandla uppkomst av hypotermi krävs det en god kunskap av 

anestesisjuksköterskan (Giuliano & Hendricks, 2017; Hegarty m.fl., 2009).  

 

2.9 Problemformulering  

Under hela den perioperativa vården löper alla patienter en överhängande risk att utveckla 

hypotermi. Forskning visar att hypotermi kan orsaka ett flertal komplikationer för patienterna 

så som koagulopati, myokardiella komplikationer och ökad risk för sårinfektioner. 

Komplikationer som kan ge bestående men för resten av livet. Idag finns det forskning på 

olika omvårdnadsåtgärder som förhindrar hypotermi, men ingen koncensus i användandet av 

dem. Med hjälp av väl avvägda omvårdnadsåtgärder kan incidensen av hypotermi minskas 

och därmed behövs forskning som tydligt visar på vilka och när omvårdnadsåtgärder ska 

användas. Med fokus på preoperativa omvårdnadsåtgärder som kan minska incidensen för 

perioperativ hypotermi krävs av anestesisjuksköterskan en ökad kunskap och medvetenhet 

om hur det kan förhindras. Då anestesisjuksköterskans ansvar innebär att bibehålla patientens 

normala kroppstemperatur behöver de mest tillämpbara preoperativa omvårdnadsåtgärderna 

synliggöras. Ändamålet med litteraturstudien är att beskriva preoperativa 

omvårdnadsåtgärder anestesisjuksköterskan kan vidta för att upprätthålla normal 

kroppstemperatur hos vuxna patienter i samband med generell anestesi.   

 

3. Syfte  
Syftet var att beskriva vilka preoperativa omvårdnadsåtgärder anestesisjuksköterskan  

kan vidta vid risk för perioperativ hypotermi hos patienter i samband med generell anestesi. 
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4. Metod  

4.1 Design 
Litteraturstudiens design utgjordes av en systematisk litteratursökning.  

 

4.2 Datainsamling  

För att få en tydlig struktur över problemområdet användes PICO (Population, Intervention, 

Control and Outcome)-modellen. När syftet var utformat kunde artikelsökning påbörjas med 

avgränsning till litteraturstudiens syfte. Sökning av relevanta artiklar, urvalsprocess och 

kvalitetsgranskning utgick från en modifierad variant av Statens beredning för medicinsk och 

social utvärderings (SBU) mall för systematisk litteraturöversikt enligt figur 1 (SBU, 2017). I 

första steget, enligt SBU:s urvalsprocess, genomfördes artikelsökning i de elektroniska 

databaserna CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) Plus, 

PubMed och Web of Sience. 

 

 

 

 

4.3 Sökstrategi 

I samtliga databaser användes databasernas ämnesord, där PubMed använder Medical Subject 

Headings (MeSH), CINAHL Plus använder Exact Subject Heading (MH) och Web of 

Science använder Topic (TS). Vid fritextsökning användes trunkering för att inte missa någon 

1. Sökning av litteratur 

4. Artiklar i fulltext från 

artikelsökning och från manuell 
sökning 

2. Läsning av titlar och abstrakt 

5. Relevansvärdering enligt 
inklusion- och exklusionskriterier 

7 C. Låg kvalité 

8 A. Sammanställning i 
artikelmatris 

3. Bedömning av abstrakt – 

Inkludera eller exkludera artiklar 

6. Granskning av artiklar enligt 
granskningsmall 

7 B. Medelkvalité 

Titlar från referenslistor 

8 B. Framställs i tabell för 
kvalitetsbedömning bilaga 2 

7 A. Hög kvalité 

Figur 1. Modifierad variant av SBU:s handbok – Utvärdering av 

metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten 
(SBU, 2017) 
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böjelse av sökordet. De booleska termerna som användes var AND och OR. Utifrån syftet 

identifierades sökorden ”hypothermia” och ”preoperative care” som blev grunden i 

artikelsökningen. Utifrån relevanta artiklars nyckelord uppkom resterande sökord. I PubMed 

söktes artiklar med kombinationen MeSH ”hypothermia” OR MeSH ”body temperature” 

AND MeSH ”preoperative care” med 49 träffar. Samtliga titlar, elva abstrakt och sex artiklar 

i fulltext lästes. Samtliga sex artiklar inkluderades efter heltextläsning. Sökning två i PubMed 

med kombinationen MeSH ”hypothermia” OR MeSH ”body temperature” AND ”prewarm*” 

resulterade i 43 träffar. Samtliga titlar (varav två tidigare inkluderade artiklar), nio abstrakt 

och tre artiklar i fulltext lästes. Samtliga tre artiklar inkluderades efter heltextläsning (se 

tabell 1). 

 

 

I CINAHL Plus kombinerades sökorden MH ”hypothermia” OR MH ”body temperature” 

AND MH ”preoperative care” OR MH ”warming techniques” OR MH ”nursing care” OR 

MM ”hypothermia, prevention and control” AND ”preoperative*” och resulterade i 60 

träffar. Samtliga titlar (varav fem tidigare inkluderade artiklar), elva abstrakt och två artiklar i 

fulltext lästes. Vid sökning två kombinerades MH ”hypothermia” OR MH ”body 

temperature” AND ”preoperative*” AND MH ”surgical, patient” OR MH ”surgical, 

operative” och resulterade i 23 träffar. Samtliga titlar (varav en tidigare inkluderad artikel), 

tre abstrakt och en artikel i fulltext lästes. Vid sökning tre kombinerades MH ”hypothermia” 

OR MH ”body temperature” AND ”warm*” OR ”prewarm*” OR ”pre-warm*” AND MH 

”preoperative care” OR ”preoperative*” och resulterade i 42 träffar. Samtliga titlar (varav sju 

tidigare inkluderade artiklar), fyra abstrakt och inga artiklar i fulltext lästes (se tabell 2). 

  

Tabell 1 - Sökmatris        

Databas 

PubMed 

2019-04-11 

Sökning Sökord Träffar Titlar 

(Tidigare 

inkluderad 

artikel) 

Abstrakt 

 

Lästa 

artiklar  

Valda 

artiklar 

 S1 MeSH ”hypothermia” 2 109       

 S2 MeSH ”body temperature” 15 416       

 S3 S1 OR S2 16 855       

 S4 MeSH “preoperative care” 16 332       

 S5 S3 AND S4 49 49 11 6 6 

 S6 “prewarm*” 102     

 S7 S3 AND S6 43 43 (2) 9 3 3 

Totalt         9 9 

 Filter: engelska, publicerad senaste tio åren  
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I Web of Science kombinerades TS=”hypothermia” OR TS=”body temperature” AND 

TS=”prewarming” OR TS=”pre-warming” och resulterade i 59 träffar. Samtliga titlar (varav 

tio tidigare inkluderade artiklar), tio abstrakt och sju artiklar i fulltext lästes. Vid sökning två 

kombinerades TS=”hypothermia” OR TS=”body temperature” AND TS=”preoperative care” 

AND TS=”surgery” och resulterade i 85 träffar. Samtliga titlar (varav fyra tidigare 

inkluderade artiklar), ett abstrakt och inga artiklar i fulltext lästes (se tabell 3). 

 

 

  

Tabell 2-Sökmatris        

Databas 
CINAHL 

Plus 

2019-04-11 

Sökning Sökord Träffar Titlar 

(Tidigare 

inkluderad 

artikel) 

Abstrakt 

 

Lästa 

Artiklar 

Valda 

artiklar 

 S1 MH ”hypothermia” 1 383       

 S2 MH ”body 

temperature” 

1 929       

 S3 S1 OR S2 3 112       

 S4 MH “preoperative 

care” 

7 708       

 S5 MH “warming 
techniques” 

470     

 S6 MM “Hypothermia, 

prevention and 

control” 

283     

 S7 MH “nursing care” 5 581     

 S8 S4 OR S5 OR S6 OR 

S7 

13 872     

 S9 “Preoperative*” 39 783     

 S10 S3 AND S8 AND S9 60 60 (5) 11 2 1 

 S11 MH “surgical, patient 3 357     

 S12 MH “surgery, 
operative” 

13 588     

 S13 S11 OR S12 16 832     

 S14 S3 AND S9 AND S13 23 23 (1) 3 1 0 

 S15 ”warm*” 5 386       

 S16 ”prewarm*” 39     

 S17 ”pre-warm*” 28     

 S18 S15 OR S16 OR S17 5 400     

 S19 S4 OR S9 39 783     

 S20 S3 AND S18 AND S19 42 42 (7) 4 0  

TOTAL      3 1 

 Filter: peer reviewed, engelska, publicerad 2009–2019  

Tabell 3 – Sökmatris         

Databas 

Web of 

Science 

2019-04-15 

Sökning Sökord Träffar Titlar 

(Tidigare 

inkluderad 

artikel) 

Abstrakt Lästa 

artiklar  

Valda 

artiklar 

 S1 TS=”hypothermia” 14 728       

 S2 TS= ”body temperature” 13 813       

 S3 S1 OR S2 26 967       

 S4 TS=”prewarming” 57       

 S5 TS=”pre-warming” 113     

 S6 S4 OR S5 168     

 S7 S3 and S6 59 59 (10) 10 6 5 

 S8 TS=”preoperative care” 356     

 S9 TS=”surgery” 583 951     

 S10 S3 AND S8 AND S9 85 85 (4) 1 0  

TOTAL      7 5 

 Filter: engelska, publicerad 2009–2019  
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4.4 Urval  

Inklusions- och exklusionskriterier utformades med hjälp av PICO-modellen för att kunna 

begränsa artikelsökningarna (SBU, 2017). Population var vuxna patienter, över 18 år, som 

ges generell anestesi. Intervention var preoperativa omvårdnadsåtgärder. Control var ingen 

preoperativ värmning och Outcome var normal kroppstemperatur. Övriga inklusionskriterier 

för studien var artiklar publicerade från år 2009 och framåt, originalartiklar, etiskt godkända, 

kritiskt granskade (peer-review) och skrivna på svenska eller engelska. Exklusionkriterier var 

review-artiklar samt icke vetenskapliga referenser som fallrapporter, anekdoter, editorials 

eller kliniska beskrivningar. I andra steget, enligt SBU urvalsprocess (SBU, 2017), lästes 

artiklarnas titlar och om titeln svarade mot syftet lästes även artiklarnas abstrakt. Därefter 

genomfördes granskning av abstrakten och artiklar inkluderades eller exkluderades, enligt 

steg tre. I steg fyra hämtades artiklar (n=19) i fulltext via de elektroniska databaserna och två 

av dem beställdes, men en fanns bara som abstrakt. En manuell sökning gjordes utifrån 

artiklarnas referenslistor för att inte missa relevanta artiklar. Tre artiklar identifierades och 

genomgick samma urvalsprocess som övriga artiklar. I steg fem lästes valda artiklar (n=21) i 

sin helhet av båda författarna, oberoende av varandra, utifrån inklusions- och 

exklusionskriterier. Med hänsyn till kriterierna inkluderades och exkluderades artiklar. Tre 

artiklar exkluderades efter fulltextläsning då de innefattade regional anestesi och inte 

uppfyllde inklusionskriterierna. 

 

4.5 Kvalitetsgranskning 

För att bedöma den vetenskapliga kvalitén (steg sex) granskades artiklarna av båda 

författarna, oberoende av varandra, utifrån SBU:s granskningsmallar (SBU, 2014a, 2014b). 

Granskningsmallar valdes utifrån vilken metod som hade tillämpats i artiklarna och bedömer 

om studiernas resultat kan bero på systematiska fel (bias). De bedömningsområden som 

behandlades i granskningsmallarna var selektions-, behandlings-, bedömnings-, bortfalls-, 

rapporterings- och intressekonfliktbias. Studier som bedömdes ha ökad risk för bias hade 

bristande redovisning av randomiseringsmetod, inte tydligt redovisad statistisk analys, 

patienter och behandlare som inte var blindade, olika sammansättning av grupper eller större 

bortfall. Bedömning av risk för bias inom de olika områdena redovisas i bilaga 2. Brister i 

studierna bedömdes och sammanvägdes för att bedöma studiernas kvalité. Med stöd av 

kvalitetsgranskning betygsattes artiklarna med betyget låg kvalité (n=2), medelhög kvalité 

(n=5) eller hög kvalité (n=11). Artiklar med låg kvalité exkluderades p.g.a. hög risk för bias 

och låg studiekvalité. Den ena studien som exkluderades hade för liten population utifrån 

beräknat effektmått, olika behandlingsmetoder intraoperativt och stor skillnad i 

urvalsgrupperna. Den andra studien hade bristande redovisning av metodbeskrivning och 

resultat. De artiklar som bedömdes ha en hög eller medelhög kvalité valdes ut till 

litteraturstudien och redovisas i bilaga 1. 

 

4.6 Dataanalys 

Totalt 16 artiklar inkluderades i litteraturstudien efter kvalitetsgranskning. Dataanalysen 

genomfördes genom ett strukturerat och systematiskt tillvägagångssätt för att kunna 

organisera insamlad data. För att strukturellt kunna analysera artiklarnas resultat användes 

konventionell innehållsanalys, med inspiration från Hsieh & Shannon (2005). Först lästes 

resultatdata flera gånger enskilt, ord för ord, av båda författarna för att få uppfattning av 

texten som helhet och för att förstå innebörden i texten. Meningsenheter identifierades och 

markerades utifrån litteraturstudiens syfte. Därefter extraherades meningsenheterna och 

tabellerades i ett dokument. I tabellen abstraherades meningsenheterna och etiketterades med 

koder. Sedan analyserades koderna till fyra subkategorier utifrån skillnader och likheter. 
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Subkategorierna bildade tre kategorier vilka redovisas enligt rubriker i litteraturstudiens 

resultat. 

 

4.7 Etiska överväganden 

 Forskning ska visa respekt för människan samt förebygga och skydda deltagarens hälsa och 

rättigheter. Studien ska därför vara etiskt försvarbar och ha ett informerat samtycke från varje 

deltagare (The World Medical Association (WMA), 2018). De etiska principerna 

(informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet) ska tillämpas på forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002).  Forskning som innefattar människor ska vara etiskt godkänd enligt 

lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460, 2003). För studier 

inom högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå behövs ingen etikprövning (SFS 

2003:460, 2003), dock ska de artiklar som inkluderats i litteraturstudien vara etiskt godkända. 

Att utföra forskning med hög kvalitet skapar ett gott anseende i samhället och är en 

kvalifikation för forskningens framtid (Vetenskapsrådet, 2017). I litteraturstudien tas avstånd 

till förvanskning av forskningsresultat genom att undvika manipulation av 

forskningsprocessen och även redovisa negativa forskningsresultat om sådant påvisas. 

Författarnas moderspråk är svenska och översättningar av material från engelska till svenska 

kan ha medfört oavsiktlig misstolkning av data. 
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5. Resultat 
Resultatet består av randomiserade kontrollerade studier (n=13), fall-kontrollstudier (n=1), 

explorativa observationsstudier (n=1) och kvasi-experimentella studier (n=1). Studierna var 

genomförda i USA (n=6), Tyskland (n=3), Sydkorea (n=2), Belgien (n=1), Danmark (n=1), 

Kanada (n=1) samt två av studierna var multicenterstudier. Den ena är utförd i Tyskland, 

Belgien, Sverige och Norge. Den andra i Tyskland, Belgien, Spanien och Nederländerna. 

Studierna beskriver olika preoperativa omvårdnadsåtgärder för att förhindra perioperativ 

hypotermi. Studiernas interventionsprocedurer hade stor variation sett till 

omvårdnadsåtgärder, gradinställning, förvärmningsrum, förvärmningstid, kirurgiskt ingrepp, 

procedurtid och mätpunkt (se tabell 5).  I resultatet framkom fem olika preoperativa 

omvårdnadsåtgärder; varmluftsdräkt (n=6), varmluftstäcke (n=7), eluppvärmt täcke (n=1), 

kemiskt uppvärmt täcke (n=2) och rumstemperatur (n=1). De preoperativa 

omvårdnadsåtgärderna hade en varierad påverkan på kroppstemperaturen perioperativt och 

skiljde sig mellan studierna oavsett omvårdnadsåtgärd. Artiklarnas utfall i interventionsgrupp 

jämfört med kontrollgrupp redovisas i löpande text samt i tabell 4 med tillhörande P-värde. 

Alla studier har angett signifikansnivå p = <0.05.  
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1 När en artikel inkluderar fler än en interventionsgrupp i studien benämns interventionsgrupper som interventionsgrupp: 1, 2 och 3 (se 

artikelmatris). 
2 När en artikel inkluderar fler än en interventionsgrupp i studien benämns interventionsgrupper som interventionsgrupp: 1, 2 och 3 (se 
artikelmatris). 
3 Antal personer med hypotermi jämfört med det totala antalet patienter i interventionsgrupp. 

Tabell 4 - Utfallstabell   

Författare Utfallsmått - Kroppstemperatur1 Utfallsmått – 

Incidens av hypotermi2,3 

Pre Intra Post Intra Post 

Adriani & Moriber 36,74 ± 0,22 
P = 0,02 

35,76 ± 0,47  
P = 0,341 

- - - 

Akhtar m.fl. 36,67 

(medelvärde) 

P = 0,03 

P = 0,052 - - - 

Brandes m.fl. 35,9 ± 0,4 

P = 0.66 

36,4 ± 0,5 

P = 0,001 

36,4 ± 0,7 

P = 0,001 

- 5 (20) 

P = 0,0077 

Cho m.fl. 36,6 ± 0,3 
P = >0,05 

36,2 ± 0,3 
P = 0,001 

36,6 ± 0,4 
P = 0,261 

4 (20)  
P = 0,004 

- 

Deren m.fl. 36,09 

(medelvärde) 
P = 0,0383 

36,35 

(medelvärde) 
P = 0,2205 

- 

 

- 

 

- 

De Witte m.fl. 1: 35,9 ± 0,5 

P = >0,05 

2: 35,9 ± 0,5 

P = >0,05 

1: 36,2 ± 0,3 

P = >0,05 

2: 36,5 ± 0,4  

P = <0,05 

1: 35,5 ± 0,8 

(P = >0,05) 

2: 35,6 ± 0,5 

(P = >0,05) 

- 

 

- 

Fettes m.fl. 37,0 

(medelvärde) 
P = 0,314 

- 36,7  

(medelvärde) 
P = 0,314 

- P = 0,508 

 

Horn m.fl. (2016) 1: P = <0,05 

2: P = <0,05 

1: P = <0,05 

2: P = <0,05 

1: P = <0,05 

2: P = <0,05 

- 1: 2 (33)  

P = <0,05 
2: 0 (34)  

P = <0,05 

Horn m.fl. (2012) 1: P = >0,05 
2: P = >0,05 

3: P = >0,05 

1: P = <0,05 
2: P = <0,05 

3: P = <0,05 

1: P = <0,05 
2: P = <0,05 

3: P = <0,05 

1: 7 (52) 
2: 3 (43) 

3: 3 (50) 

Totalt: P = 0,001 

1: P = <0,05 
2: P = <0,05 

3: P = <0,05 

Lau m.fl. 36,9 

(medelvärde) 

P = 0,004 

36,3 

(medelvärde) 

P = <0,001 

36,4 

(medelvärde) 

P = <0,001 

46 (99) 

 P = 0,02 

- 

 

Nicholson 36,8 ± 0,21 

P = 0,419 

36,12 ± 0,65 

P = 0,126 

36,75 ± 0,38 

P = 0,353 

13 (34)  

P = 0,143 

0 (34)  

P = 0,068 

Perl m.fl. 1: 36,2 ± 0,4  

P = >0,05 
2: 36,4 ± 0,4  

P = >0,05 

1: 36,4 ± 0,4 

P = >0,05 
2: 36,9 ± 0,4 

P = <0,05 

1: 35,9 ± 0,3 

P = >0,05 
2: 36,6 ± 0,4 

P = <0,05 

1: P = >0,05 

2: 0 (18)  
P = <0,05 

1: P = >0,05 

2: 0 (18) 
P = <0,05 

Rosenkilde m.fl. 36,78 ± 0,41 
P = >0,05 

36,38 ± 0,41 
P = <0,05 

36,12 ± 0,61 
P = <0,05 

4 (30) 
P = <0.05 

10 (29)  
P = <0,05 

Shin m.fl. 36,5 ± 0,4  

P = >0,05 

P = <0,05 - P = 0,002 - 

Torossian m.fl. 36,9 ± 0,3 

P = 0,01 

36,5 ± 0,4 

P = <0,001 

36,3 ± 0,5 

P = < 0,001 

51 (134) 

P = 0,001 

32 (134) 

P = 0,001 

Wasfie m.fl. 36,8 ± 0,39 
P = >0,05 

36,25 ± 0,59 
P = <0,001 

36,75 ± 0,39 
P = >0,05 

5 (46) 
P = 0,12 

- 
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0 

                                                 
1 Gradinställning på omvårdnadsåtgärd i ºC. 
2 Preoperativ värmningstid (medelvärde i minuter) 
3 Procedurtid för anestesi (A) eller kirurgi (O). Angivelse av anestesitid har eftersträvats. 

 

 

Tabell 5 - Interventionstabell        

Författare Omvårdnads-

åtgärd 

Gradin-

ställning1 

Förvärm-

ningsrum 

Förvärm-

ningstid2 

Procedur-

tid3 

Kirurgi Mätpunkt 

Adriani & 

Moriber 

Varmluftsdräkt 

(Bair Paws) 

- Preoperativ 

avdelning 

51 - Gynekologisk Oralt, 

esofagus 

Akhtar m.fl. Varmluftsdräkt 

(Mistral Air) 

43 Preoperativ 

avdelning 

60 112 (A) Elektiv Oralt, 

esofagus 

Brandes m.fl. Varmluftstäcke 
(ospecificerat) 

- Preoperativ 
avdelning 

27 74 (A) Aortaklaff Öra, urinblåsa 

Cho m.fl. Varmluftstäcke 

(Bair Hugger) 

43 Preoperativ 

avdelning 

35 105 (O) Koronar bypass Öra, 

pulmonaris 

Deren m.fl. Höjd 
operationssals-

temperatur 

24 Operations
sal 

- - Ortopedi Esofagus 

De Witte 
m.fl. 

Varmluftstäcke 
(Eden Prairie) eller 

el-uppvärmt 

värmetäcke 
(Geratherm) 

42 Preoperativ 
avdelning 

31 150 (A) Bukkirurgi Öra, esofagus 

Fettes m.fl. Varmluftstäcke 

(Ospecificerat) 

37,8 Preoperativ 

avdelning 

60 - Varierat Panna 

Horn m.fl. 

(2016) 

Varmluftstäcke 

(Snuggle Warm) 

44 Preoperativ 

avdelning 

15 eller 30 178,5 (O) Bukkirurgi Öra 

Horn m.fl. 

(2012) 

Varmluftstäcke 

(Snuggle Warm) 

44 Preoperativ 

avdelning 

10, 20 eller 

30 

60 (O) Elektiv Öra 

Lau m.fl. Varmluftsdräkt 

(Bair Paws) 

43 Preoperativ 

avdelning 

30 <150 eller 

≥150 (O) 

Elektiv Panna 

Nicholson Varmluftsdräkt 
(ospecificerat) 

- Preoperativ 
avdelning 

75 - Tarm Urinblåsa, 
nasofarynx, 

esofagus, 

oralt 

Perl m.fl. Varmluftdräkt 

(Mistral Air) 

- Preoperativ 

avdelning 

35 eller 45 98 (A) Elektiv Oralt, 

esofagus 

Rosenkilde 

m.fl. 

Kemiskt 

värmetäcke 

(Barrier 

EasyWarm) 

42 Vårdavdeln

ing 

60 75 (O) Ortopedi Oralt 

Shin m.fl. Varmluftstäcke 
(Bair Hugger) 

38 Preoperativ 
avdelning 

30 137 (A) Kärl Öra, esofagus 

Torossian 

m.fl. 

Kemiskt 

värmetäcke 
(Barrier 

EasyWarm) 

42 Vårdavdeln

ing 

30 53,2 (O) Elektivt Öra 

Wasfie m.fl. Varmluftsdräkt 
(ospecificerat) 

- Preoperativ 
avdelning 

- - Elektiv Esofagus 
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5.1 Preoperativ uppvärmning med varmluft 

Under denna kategori behandlas subkategorierna varmluftstäcke och varmluftsdräkt. 

Varmluftstäcke är benämningen på omvårdnadsåtgärder där patienten har ett varmluftstäcke 

som täcker hela eller delar av kroppen och kopplas till en varmluftsblås som flödar varmluft i 

täcket. Varmluftsdräkt är benämningen på omvårdnadsåtgärder där patienten täcks, likt en 

rock, från axlarna till fötterna. Till dräkten kopplas en varmluftsblås som flödar varmluft i 

dräkten. 

 

5.1.1 Varmluftstäcke 

Varmluftstäcke visade sig vara en av två omvårdnadsåtgärder som hade störst positiv 

inverkan på kroppstemperaturen intra- och postoperativt. Uppvärmningstiden varierar mellan 

10 minuter och 60 minuter innan sövning. Preoperativ värmning med varmluftstäcke har 

använts i sju studier (Brandes m.fl., 2011; Cho, Lee, Kim, Hong, & Jeon, 2016; De Witte, 

Demeyer, & Vandermaele, 2010; Fettes, Mulvaine, & Van Doren, 2013; Horn m.fl., 2016, 

2012; Shin m.fl., 2015). Varmluftstäcke var en av de omvårdnadsåtgärder med minst 

påverkan på kroppstemperaturen preoperativt. Endast en studie (Horn m.fl., 2016) påvisade 

ökad kroppstemperatur preoperativt. Intraoperativt kunde flera studier (Brandes m.fl., 2011; 

Cho m.fl., 2016; De Witte m.fl., 2010; Horn m.fl., 2016, 2012; Shin m.fl., 2015) påvisa en 

mindre kroppstemperatursänkning och lägre incidens av hypotermi intraoperativt. Horn m.fl 

(2012) påvisade i sin studie att endast ge aktiv värmning preoperativt reducerade incidensen 

av hypotermi intraoperativt. 

 

Postoperativt sågs en minskad incidens av hypotermi i tre av studierna (Brandes m.fl., 2011; 

Horn m.fl., 2016, 2012). Horn m.fl. (2012) påvisade i sin studie att, genom preoperativ 

värmning 30 minuter innan sövning, drabbades endast sju procent av hypotermi postoperativt 

jämfört med kontrollgruppens 69 procent. Fettes, Mulvaine och Van Doren (2013) värmde 

patienterna preoperativt i 60 minuter. Resultatet visade ingen skillnad i incidensen av 

hypotermi jämfört med kontrollgrupp pre- och postoperativt. Shin m.fl (2015) inkluderade 

endast den pre- och intraoperativa perioden i sin studie. Horn m.fl. (2012) studerade även i 

sin studie skillnader i längden på preoperativ värmning (10, 20 och 30 minuter). Alla 

interventionsgrupper hade en lägre incidens av hypotermi jämfört med kontrollgrupp, men 

ingen skillnad i kroppstemperatur kunde ses mellan interventionsgrupperna pre-, intra- och 

postoperativt.  

 

5.1.2 Varmluftsdräkt 

Varmluftsdräkt visade inte på någon övertygande påverkan på kroppstemperaturen 

perioperativt. I sex studier användes varmluftsdräkt som preoperativ omvårdnadsåtgärd för 

att förhindra perioperativ hypotermi (Adriani & Moriber, 2013; Akhtar m.fl., 2016; Lau m.fl., 

2018; Nicholson, 2013; Perl m.fl., 2014; Wasfie & Barber, 2015). Tiden för preoperativ 

värmning skiljer sig mellan studierna (se tabell 5).  

 

Utav sex studier kunde tre (Adriani & Moriber, 2013; Akhtar m.fl., 2016; Lau m.fl., 2018) 

påvisa en högre kroppstemperatur preoperativt efter värmning med varmluftsdräkt. De andra 

tre (Nicholson, 2013; Perl m.fl., 2014; Wasfie & Barber, 2015) kunde inte påvisa högre 

kroppstemperatur preoperativt men två av dessa studier (Perl m.fl., 2014; Wasfie & Barber, 

2015) påvisade en högre kroppstemperatur intraoperativt. Varmluftsdräkt var en av två 

omvårdnadsåtgärder som höjde kroppstemperaturen bäst preoperativt. En mindre sänkning av 

kroppstemperatur och minskad incidens av hypotermi intraoperativt kunde ses i tre av sex 

studier (Lau m.fl., 2018; Perl m.fl., 2014; Wasfie & Barber, 2015). Endast två studier 

påvisade högre kroppstemperatur postoperativt jämfört med kontrollgrupp (Lau m.fl., 2018; 
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Perl m.fl., 2014). Akhtar m.fl (2016) och Adriani och Moriber (2013) inkluderade endast den 

pre- och intraoperativa perioden i sin studie.  Perl m.fl. (2014) jämförde skillnader mellan 

aktiv varmluftsdräkt och passiv varmluftsdräkt preoperativt. Den aktiva varmluftsdräkten 

bibehöll kroppstemperaturen och minskade incidensen av hypotermi intraoperativt jämfört 

med passiv varmluftsdräkt som aktiverades intraoperativt. Ingen skillnad kunde påvisas 

mellan patienter med preoperativt passiv varmluftsdräkt och kontrollgrupp. Nicholson (2013) 

har inte kunnat påvisa någon skillnad i kroppstemperatur perioperativt i sin studie. Adriani 

och Moriber (2013) och Wasfi och Barber (2015) har endast sett en ökning i kroppstemperatur 

preoperativt jämfört med kontrollgrupp. 

 

5.2 Preoperativ uppvärmning med värmetäcke 

Under denna kategori behandlas subkategorierna kemiskt uppvärmt täcke och el-uppvärmt 

täcke. Kemiskt uppvärmt täcke aktiveras då det kommer i kontakt med luft, genom så kallad 

oxidation. Täcket består av tolv slutna rutor som värms upp och det tar 30 minuter att nå full 

värmeeffekt (Rosenkilde, Vamosi, Lauridsen, & Hasfeldt, 2017; Torossian m.fl., 2016). El-

uppvärmt täcke består av kolfiberelement som värms upp med hjälp av elektricitet, 15 volt 

(De Witte m.fl., 2010). 

 

5.2.1 Kemiskt uppvärmt täcke 

Kemiskt uppvärmt täcke visade sig vara en av två omvårdnadsåtgärder som hade störst 

positiv inverkan på kroppstemperaturen intra- och postoperativt. Preoperativ värmning var 30 

minuter eller 60 minuter. I två studier (Rosenkilde m.fl., 2017; Torossian m.fl., 2016) 

undersöktes effekten av att preoperativt värma patienter med ett kemiskt uppvärmt täcke. 

Preoperativt var kemiskt uppvärmt täcke en av omvårdnadsåtgärderna med minst påverkan på 

kroppstemperaturen. Torossian m.fl. (2016) kunde påvisa en högre kroppstemperatur 

preoperativt i jämförelse med kontrollgruppen. Intraoperativt och postoperativt sågs en ökad 

kroppstemperatur och lägre incidens av hypotermi i båda studierna (Rosenkilde m.fl., 2017; 

Torossian m.fl., 2016). 

 

5.2.2 El-uppvärmt täcke 

El-uppvärmt täcke användes som preoperativ värmning i en studie (De Witte m.fl., 2010). 

Den preoperativa förvärmningen varade i 31 minuter. Omvårdnadsåtgärden gav ingen 

skillnad i kroppstemperatur pre- eller postoperativt, men en högre kroppstemperatur under 

tidsperioden 40–90 minuter intraoperativt jämfört med kontrollgrupp. I studien jämfördes 

även skillnaden mellan värmetäcken som var el-uppvärmda kontra varmluftstäcke. Resultatet 

visade att patienter bibehöll en högre kroppstemperatur intraoperativt genom att använda ett 

el-uppvärmt täcke preoperativt jämfört med varmluftstäcke (De Witte m.fl., 2010). 

 

5.3 Preoperativ uppvärmning med höjning av rumstemperatur 

Vid ökning av rumstemperatur till 24 ºC preoperativt sågs en marginell höjning i 

kroppstemperatur innan den intraoperativa värmningen påbörjades. Intraoperativt kunde 

ingen skillnad i kroppstemperatur påvisas mellan grupperna Denna omvårdnadsåtgärd var 

den enda som inte kunnat påvisa någon höjning av kroppstemperatur och minskad incidens 

av hypotermi intraoperativt (Deren, Machan, DiGiovanni, Ehrlich, & Gillerman, 2011). 

 

5.4 Evidensgradering 

För att verifiera litteraturstudiens evidensgrad användes SBU:s evidensgradering (SBU, 

2017). Sett till studiekvalité var 13 av 16 artiklar randomiserade kontrollerade studier (RCT) 

vilket ger en hög studiekvalité, dock har vissa RCT-studier bedömts ha medelhög 

studiekvalité p.g.a. medelhög risk för bias under vissa områden under kvalitetsgranskning. 
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Gällande samstämmighet var intervention- och kontrollgrupper likartade i de inkluderade 

studierna, men varierade mellan kirurgiska ingrepp och samstämmighet mellan studiernas 

resultat. Överförbarheten anses vara hög då samtliga kirurgiska ingrepp, omvårdnadsåtgärder 

och organisatoriska tillvägagångssätt kan överföras inom svensk sjukvård. Precision i data 

anses vara god och risken för publikationsbias låg. Litteraturstudien anses därmed ha 

evidensgraden måttligt stark. 

 

6. Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka preoperativa omvårdnadsåtgärder 

anestesisjuksköterskan kan vidta vid risk för perioperativ hypotermi hos patienter i samband 

med generell anestesi. Huvudfynden i litteraturstudien var att anestesisjuksköterskan kan 

förebygga perioperativ hypotermi genom fem olika preoperativa omvårdnadsåtgärder var på 

de mesta användbara visade sig vara varmluftstäcke och värmetäcke. Det fanns en stor 

diskrepans vid sammanställningen av de olika omvårdnadsåtgärderna sett till tid för 

preoperativ värmning, typ av kirurgi, olika typer av mätinstrument och kirurgitid. 

 

6.1 Metoddiskussion 

För att uppnå studiens syfte valdes en systematisk litteraturstudie som metod då syftet var att 

beskriva vilka preoperativa omvårdnadsåtgärder anestesisjuksköterskan kan vidta vid risk för 

perioperativ hypotermi hos patienter i samband med generell anestesi. Genom en systematisk 

litteraturstudie kunde en hög kunskap nås inom området och aktuell forskning kunde 

summeras och värderas inom det berörda ämnet (Polit & Beck, 2017). Genom att använda 

PICO-modellen framkom en tydlig struktur för problemområdet och inklusionskriterier 

kunde fastställas för att få en mer specifik litteratursökning. PICO-modellen gav en tydlig 

struktur genom litteraturstudien och därmed ökade reliabiliteten och validiteten i 

litteraturstudien. 

 

Begränsning till vuxna över 18 år valdes då barns anatomi och fysiologi skiljer sig i 

jämförelse med vuxna (Fanghol & Valla, 2013). Generell anestesi valdes för att avgränsa 

forskningsområdet samt att författarna kliniskt upplevt en högre incidens av hypotermi hos 

denna patientgrupp. Inga begränsningar gjordes gällande typ av kirurgi, kirurgitid eller vilket 

mätställe för kroppstemperatur som använts då det inte finns tillräckligt med forskning. Det 

kan ha påverkat litteraturstudiens validitet vid sammanställning av resultat då det beskrivs i 

studier att risken för hypotermi ökar vid lång kirurgitid (Bush m.fl., 1995; Kongsayreepong 

m.fl., 2003; Slotman m.fl., 1985) och magnituden av kirurgi (Abelha m.fl., 2005; Bush m.fl., 

1995; Kongsayreepong m.fl., 2003). Dock har varje studie som inkluderats inte påvisat att 

någon demografisk skillnad finns mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp. Att endast 

inkludera artiklar som var peer-reviewed ökar tillförlitligheten för litteraturstudien (Polit & 

Beck, 2017). Genom att använda primära källor är artiklarna framställda av forskare som 

utfört studierna och anses mer detaljrika och objektiva än artiklar skrivna från sekundära 

källor (Polit & Beck, 2017). Ett tidsspann på fem år eftersträvades för att få den senaste 

forskningen, då klinisk forskning anses vara en färskvara (Forsberg & Wengström, 2013). 

Dock fanns inte tillräckligt med publicerad forskning för att få ett tillförlitligt resultat och 

sökningen utökades till åren 2009–2019. Det medförde att flera preoperativa 

omvårdnadsåtgärder identifierades och kunde jämföras mot varandra. Med fler studier med 

samma omvårdnadsåtgärd ökar reliabiliteten i litteraturstudiens resultat. Artiklarna 

begränsades till engelska eller svenska för att enklare kunna tolka data. Viss oavsiktlig 

misstolkning kan ha förekommit vid tolkning av data då data tolkats på annat språk än 

moderspråket. Icke vetenskapliga artiklar exkluderades då Polit och Beck (2017) beskriver att 

dessa artiklar har bristande evidens.   
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En modifierad version av SBU:s urvalsprocess användes för att söka fram relevanta artiklar 

och gav då en tydlig struktur och följsamhet i den systematiska sökningen. Enligt Polit & 

Beck (2017) är databaserna CINAHL Plus och PubMed lämpliga inom omvårdnadsforskning. 

Sökningar utfördes även i databasen Web of Science för att minska risken för att missa 

aktuell forskning och för att få en bredare sökning. Sökord som användes vid 

litteratursökning valdes utifrån syftet och anpassades efter databasernas ämnesord. Under 

datainsamlingen uppstod svårigheter med att identifiera lämpliga sökord för att hitta relevanta 

artiklar. Det fanns flera olika synonymer till ämnesorden och de användes olika i flera 

studier. Sökningarna tog därmed lång tid och innehöll många ämnesord som söktes med olika 

kombinationer med booleska termer för att inte missa relevanta artiklar. Även 

fritextsökningar med trunkering gjordes för att hitta flera artiklar, men det gav inget resultat. 

Artikelsökningar gjordes även i referenslistor för att inte missa relevanta artiklar inom det 

berörda ämnet (Polit & Beck, 2017). Artiklar som frambringades hade annorlunda ämnesord 

jämfört med tidigare artiklar. Därmed gjordes nya sökningar med de nya ämnesorden, men 

det gav inget resultat. Ytterligare en försvårande aspekt i datainsamlingen var att ordet 

preoperativ är en del av samlingsordet perioperativ. Då endast titel och abstrakt lästes i steg 

två i urvalsprocessen kan vissa relevanta artiklar ha exkluderats. Dock lästes titel och abstrakt 

mycket noggrant för att minimera risken att relevanta artiklar exkluderades. Artiklarna som 

exkluderades efter heltextläsning hade inte, i titel eller abstrakt, nämnt att studierna var 

utförda under regional anestesi. 

 

Båda författarna kvalitetsgranskade artiklarna var för sig för att få en så rättvis bedömning 

som möjligt av artiklarna (Polit & Beck, 2017). Granskningsmallar från SBU (SBU, 2014a, 

2014b) användes som stöd i bedömning av studiernas kvalité (Forsberg & Wengström, 2013; 

SBU, 2017). För studier som var av icke randomiserad studiedesign, användes mall för 

observationsstudier med viss anpassning enligt SBU:s rekommendation (SBU, 2014a). 

Initialt omvandlades granskningsmallarnas Ja-svar till procentsatser för att ge stöd i 

bedömningen av kvalité och för att öka litteraturstudiens replikerbarhet, men det gav dock en 

skevhet i bedömningen. Enligt SBU (2017) är granskningsmallarna inte avsedda att väga 

samman antalet Ja-svar för att bedöma graden av studiens kvalité. För att nå en 

sammanvägning av studiernas kvalité gjordes därmed en subjektiv bedömning av alla delar i 

kvalitetsgranskningen, enligt SBU (2017). Varje del i granskningsmallarnas område hade fyra 

alternativ; Ja, Nej, Oklart eller Ej tillämpligt. Ett exempel är att om studier inte hade något 

bortfall var vissa frågor inte relevanta vilket resulterade i att inte lika många Ja-svar kunde 

uppnås trots låg risk för bias. I många studier var inte deltagare eller behandlare blindade 

vilket gav en medelhög risk för bias enligt granskningsmall. Det bedömdes inte påverka 

studiernas reliabilitet då validerade kroppstemperaturmätare användes och inte en subjektiv 

bedömning av kroppstemperatur. Artiklar som bedömdes med låg kvalité exkluderades då de 

inte skulle gagna litteraturstudiens reliabilitet. 

 

För att analysera data användes konventionell innehållsanalys. Detta för att på ett 

systematiskt sätt kunna analysera data samt öka studiens reliabilitet och precision (Forsberg 

& Wengström, 2013). Konventionell innehållsanalys används generellt vid studier som ska 

beskriva fenomen (Hsieh & Shannon, 2005) men då författarna inte hade förutbestämda 

kategorier och istället lät kategorier identifieras från insamlad data ansågs tillvägagångssättet 

vara passande för litteraturstudien. Genom att använda denna innehållsanalys kunde data tas 

direkt från dess kontext istället för att data analyseras utifrån förutbestämda kategorier. Med 

konventionell innehållsanalys kunde författarna strukturerat utföra dataanalysen med läsning, 

kodning och kategorisering (Hsieh & Shannon, 2005). 
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Samtliga studier som inkluderats i litteraturstudiens resultat har angett att de har ett etiskt 

godkännande vilket var ett av inklusionskriterierna och ökar studiens tillförlitlighet (Polit & 

Beck, 2017). Studierna har även, utifrån de etiska principerna, beskrivit att ett informerat 

samtycke har inhämtats från studiedeltagarna innan de inkluderats i studien. Vid den 

systematiska sökningen har samtliga studier som svarat mot syftet inkluderats oavsett om 

studien inte kunnat påvisa en positiv effekt av den preoperativa omvårdnadsåtgärden. Det gör 

att ingen forskning har exkluderats eller inkluderats utifrån författarnas egna intresse i 

litteraturstudien och därför kunnat påvisa även negativa resultat. För att minimera risken för 

oavsiktlig misstolkning av resultat har översättningshjälpmedel använts vid behov i form av 

internetbaserat lexikon.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Att anestesisjuksköterskan använder preoperativa omvårdnadsåtgärder, för att förhindra 

hypotermi, har en positiv påverkan på kroppstemperaturen intraoperativt. Vikten av att 

preoperativt värma patienter för att förhindra intraoperativ hypotermi beskrivs tidigt av 

Sessler (2001). De flesta preoperativa omvårdnadsåtgärderna kunde påvisa en mindre 

sänkning av kroppstemperatur intraoperativt jämfört med kontrollgrupp. Att höja 

rumstemperaturen som Deren m fl. (2011) testade var den omvårdnadsåtgärd som inte kunde 

påvisa någon intraoperativ skillnad i kroppstemperatur. Vid kirurgi sker en stor värmeförlust 

från patientens hud via radiation och konvektion (Sessler, 1997). Därmed kan den förhöjda 

rumstemperaturens uteblivande intraoperativa effekt förklaras av att rumstemperaturen inte 

förhindrar radiation så som täcken gör. Övriga omvårdnadsåtgärder, som framkommit i 

litteraturstudien, värmer nära kroppen vilket medför minskad värmeförlust från kroppen. 

Forskning styrker att en högre kroppstemperatur preoperativt ger en minskad incidens av 

hypotermi (Abelha, Castro, Neves, Landeiro, & Santos, 2005; Just, Trévien, Delva, & 

Lienhart, 1993; Kongsayreepong m.fl., 2003). Att preoperativ värmning ger en ökad 

kroppstemperatur och minskar incidensen av hypotermi intraoperativt ses även i studier där 

patienter genomgått spinal anestesi (Chung m.fl., 2012; Jun m.fl., 2018). 

 

Genom att ha evidensbaserad kunskap om att preoperativa omvårdnadsåtgärder kan 

förebygga hypotermi kan anestesisjuksköterskan arbeta preventivt och förebygga hypotermi 

för att förhindra att patienten drabbas av komplikationer under och efter kirurgi. Giuliano och 

Hendricks (2017) påvisade att det finns en låg kunskap om effekten av den preoperativa 

värmningen. Det kan bero på att sjuksköterskor som arbetar under operation eller på 

uppvaksavdelning definierar hypotermi olika samt att okunskap råder gällande vilka 

omvårdnadsåtgärder som finns och vilka som är effektiva (Giuliano & Hendricks, 2017; 

Hegarty m.fl., 2009). Patienter som utvecklar hypotermi under kirurgi har en längre 

postoperativ återhämtning (Kiekkas m.fl., 2005; Kurz m.fl., 1996), men om 

anestesisjuksköterskan tillämpar preoperativa omvårdnadsåtgärder för att förhindra 

hypotermi kan vårdtiden minskas. Då det är en ökad risk för sårinfektion vid hypotermi 

(Sessler, 2016) löper patienten en ökad risk för att behöva vård även efter operation om inte 

perioperativ hypotermi förhindras. Då anestesisjuksköterskan ska ge evidensbaserad vård 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 2012) råder ett ansvar att skaffa kunskap om 

vilka omvårdnadsåtgärder som kan tillämpas och ordineras. Om anestesisjuksköterskan inte 

tar detta ansvar kommer ingen förändring att ske inom vården. Det kan leda till att patienten 

behöver ett ökat vårdbehov med stöd från vården och samhället med ökade vårdkostnader 

som följd, men även ett ökat lidande för patienten. 
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Samtliga preoperativa omvårdnadsåtgärder har påvisat viss positiv påverkan på 

kroppstemperaturen för att förhindra perioperativ hypotermi. Genom att använda värmetäcke 

eller varmluftstäcke kan anestesisjuksköterskan förhindra perioperativ hypotermi. 

Varmluftstäcke och värmetäcke hade störst positiv påverkan på kroppstemperaturen intra- 

och postoperativt vid preoperativ värmning. Trots att få studier med värmetäcke inkluderats i 

litteraturstudien (n=3) så visade resultatet på att värmetäcke och varmluftstäcke är de mest 

lämpliga preoperativa omvårdnadsåtgärderna för att förhindra perioperativ hypotermi. Att 

varmluftstäcke och värmetäcke är lika effektiva har dock beskrivits i andra studier (Brandt 

m.fl., 2010; Dasari, Albrecht, & Harper, 2012; Nieh & Su, 2016). Varmluftstäcken har i 

litteraturstudien sammanlänkats oavsett om det är heltäckande täcke eller om över- eller 

underkroppen täcks då ingen skillnad har påvisats (Alparslan m.fl., 2018). Ända sedan 

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (NICE Guideline Development 

Group, 2008) rekommenderade varmluftstäcke som omvårdnadsåtgärd för att förhindra 

hypotermi har varmluftstäcke varit standardbehandling. Resultatet styrker därmed denna 

rekommendation, men visar även på att värmetäcke kan ha lika bra effekt och att det borde 

tas i beaktande. Att varmluftstäcke och värmetäcke ger en ökad kroppstemperatur intra- och 

postoperativt kan förklaras med att värme, tätt intill kroppen, hjälper till att bibehålla 

kroppstemperaturen och minskar radiation då temperaturen runt kroppen höjs (Billeter m.fl., 

2014). 

 

Tiden på preoperativ värmning skiljde sig mellan studierna, men tiden har visat sig ha en 

mindre betydelse för att minska incidensen av perioperativ hypotermi. Tidigare studier har 

visat att 60 minuter preoperativ värmning behövs för att minska incidensen av hypotermi 

(Camus, Delva, & Sessler, 1995; Kim m.fl., 2006). I litteraturstudien framkom det att endast 

en av fyra studier med preoperativ värmning i 60 minuter kunde påvisa en minskad incidens 

av hypotermi intra- och postoperativt (Rosenkilde m.fl., 2017). De studier som hade lägst 

incidens av intraoperativ hypotermi värmde preoperativt i 30 minuter. Horn m. fl. (2012) 

kunde även påvisa att incidensen av intraoperativ hypotermi var lägre oavsett om patienter 

värmdes 10 minuter eller 30 minuter preoperativt. Att endast 30 minuters preoperativ 

värmning kan räcka för att minska incidensen av perioperativ hypotermi, ökar chansen för att 

anestesisjuksköterskan kliniskt hinner tillämpa en preoperativ omvårdnadsåtgärd. 

 

Ett bifynd i resultatet var att den preoperativa omvårdnadsåtgärd som bibehöll eller ökade 

kroppstemperaturen bäst preoperativt var varmluftsdräkten (Adriani & Moriber, 2013; Akhtar 

m.fl., 2016; Lau m.fl., 2018). Ingen tidigare forskning har kunnat identifierats som har 

beskrivit varmluftsdräktens preoperativa effekt på kroppstemperaturen. En möjlig orsak till 

att varmluftsdräkten bibehåller eller ökar kroppstemperaturen preoperativt är att den minskar 

kroppens värmeförlust via radiation då denna omvårdnadsåtgärd är mer kroppstäckande 

jämfört med ett täcke. Detta fynd kan ha mindre klinisk relevans då t.ex. varmluftstäcke, 

preoperativt, var den omvårdnadsåtgärd som skilde sig minst från sin kontrollgrupps  

preoperativa kroppstemperatur, men samtidigt hade bäst resultat intraoperativt.  

 

7. Kliniska implikationer och fortsatt forskning  
Litteraturstudien har påvisat att perioperativ hypotermi hos patienter som genomgår kirurgi 

under generell anestesi kan förebyggas genom preoperativ värmning. För att förhindra 

perioperativ hypotermi krävs det att anestesisjuksköterskan tar ansvar för och ordinerar 

lämpliga evidensbaserade omvårdnadsåtgärder och dessutom i rätt tidpunkt. Forskning visar 

på att det råder okunskap gällande omvårdnadsåtgärder för att förhindra perioperativ 

hypotermi. I denna litteraturstudies resultat och utifrån de artiklar som inkluderats kan det 

påvisas att preoperativa omvårdnadsåtgärder minskar incidensen av perioperativ hypotermi. 
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Vidare forskning inom området kan förslagsvis vara att undersöka varför 

anestesisjuksköterskan väljer att använda en viss omvårdnadsåtgärd och upplevelsen av 

användandet av preoperativa omvårdnadsåtgärder. Utifrån det resultat som framkommit kan 

komplikationer i samband med generell anestesi och kirurgi minskas och därmed minska 

onödigt lidande för patienten. Genom ökad kunskap och medvetenhet hos 

anestesisjuksköterskor om vikten av preoperativ värmning kan en säker vård tillses patienten. 

 

8. Slutsats 
Genom att ge preoperativ värmning kan perioperativ hypotermi förhindras. Som framkommit 

i resultatet finns flera preoperativa omvårdnadsåtgärder att tillämpa, varav varmluftstäcke och 

värmetäcke är de omvårdnadsåtgärder som är mest lämpliga att använda för att minska 

incidensen av perioperativ hypotermi. Det visar sig att 30 minuter preoperativ värmning är 

tillräckligt för att minska incidensen av perioperativ hypotermi. Det gör att om 

anestesisjuksköterskan i sitt dagliga arbete tar ansvar och preoperativt värmer en patient 30 

minuter med varmluftstäcke eller värmetäcke, minskar risken för hypotermi och efterföljande 

komplikationer. Den här utmaningen kan bara övervinnas genom ökad kunskap och 

medvetenhet hos anestesisjuksköterskan om fördelarna med preoperativ värmning.   
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Syfte Design och Metod Resultat Värdering 

Adriani, M. B., & 

Moriber, N. 

 

Preoperative Forced-Air 

Warming Combined 

With Intraoperative 

Warming Versus 

Intraoperative Warming 

Alone in the Prevention 

of Hypothermia During 

Gynecologic Surgery. 

 

AANA Journal. 

 

USA, 2013. 

 

Att undersöka om 

effekten av 

preoperativ 

uppvärmning med 

varmluftsdräkt i 

jämförelse med 

konventionellt 

intraoperativt 

varmluftstäcke 

minskar risken för 

hypotermi under 

gynekologisk kirurgi. 

 

 

Design: Kvasi-experimentell design.  

 

Inklusion: Kvinna, gynekologisk kirurgi, ASA (American 

Society of Anesthesiologists)-klass 1-3, 18-85 år, generell 

anestesi, endotracheal tub och användning av varmluftstäcke. 

 

Exklusion: ASA-klass 4, <18 år, >85 år, akuta- eller 

traumapatienter och robotassisterad kirurgi. 

 

Urval: Icke-randomiserat bekvämlighetsurval. 60 deltagare, 30 i 

interventionsgrupp och 30 i kontrollgrupp. 

 

Bortfall: Inget. 

 

Intervention: Minst 30 minuter preoperativ värmning (medeltid 

51 minuter) samt fortsatt intraoperativ värmning med aktiv 

varmluftsdräkt (Bair Paws). 

 

Kontroll: Intraoperativ värmning med aktivt varmluftstäcke 

(Bair Hugger). 

 

Statistisk analys: Student´s t-test och ANOVA (Analysis of 

variance). 

 

Preoperativt påvisades skillnad i 

kroppstemperatur mellan 

grupperna. 

 

Intraoperativt och postoperativt 

kunde ingen skillnad i 

kroppstemperatur påvisas.  

 

 

Hög kvalité. 
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Akhtar, Z., Hesler, B. D., 

Fiffick, A. N., Mascha, 

E. J., Sessler, D. I., Kurz, 

A., Ayad, S., & Saager 

Drmed, L. 

 

A randomized trial of 

prewarming on patient 

satisfaction and thermal 

comfort in outpatient 

surgery. 

 

Journal of Clinical 

Anesthesia. 

 

USA, 2015. 

Att undersöka om 

preoperativ värmning 

med varmluftsdräkt 

gör patienten mer 

tillfreds efter 

dagkirurgi och 

utvärdera effekten på 

kroppens 

kärntemperatur och 

värmekomfort.  

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 

 

Inklusion: ASA-klass 1-3, 18-75 år, body mass index (BMI) 

15-36, elektiv kirurgi under fyra timmar. 

 

Exklusion: Sublingual kroppstemperatur >38 ºC, stora 

hudskador och faktorer som förhindradrar preoperativ 

värmning. 

 

Urval: Randomiserat urval av dator. 115 deltagare. 52 i 

interventionsgrupp och 50 i kontrollgrupp. 

 

Bortfall: 13 

 

Intervention: Preoperativ värmning med aktiv varmluftsdräkt i 

60 minuter (Mistral Air).  

 

Kontroll: Uppvärmning med passiv varmluftsdräkt (Mistral 

Air). Inte värmd med varmluft. 

 

Båda grupper värmdes under operation med aktiv 

varmluftsdräkt (Mistral Air). 

 

Statistisk analys: Bonferroni korrektion och linjär mixed effect 

model. 

Interventionsgruppen hade 

högre preoperativ 

kroppstemperatur än 

kontrollgrupp.  

 

Under de första 30 minuterna av 

anestesi sjönk båda grupperna i 

kroppstemperatur, men hade 

efter 1,5 timme stigit igen och 

kroppstemperaturens 

medelvärde i grupperna var över 

36 grader.  

 

Interventionsgruppen upplevde 

högre komfort och 

tillfredsställelse än 

kontrollgruppen vid transporten 

från preoperativa avdelningen 

till operationssalen. I övrigt 

ingen skillnad i komfort eller 

tillfredsställelse mellan 

grupperna.  

Hög kvalité. 
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Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift 

Land, år 

Syfte Design och Metod Resultat Värdering 

Brandes, I. F., Jipp, M., 

Popov, A. F., Seipelt, R., 

Quintel, M., & Bräuer, 

A. 

 

Intensified thermal 

management for patients 

undergoing transcatheter 

aortic valve implantation 

(TAVI). 

 

Journal of Cardiothoracic 

Surgery. 

 

Tyskland, 2011. 

 

 

 

 

 

Jämföra effekten av 

preoperativ 

uppvärmning med 

varmluftstäcke och 

standardbehandling på 

kärntemperaturen hos 

patienter som 

genomgår 

kateterburen 

klaffimplantation i 

aorta. 

Design: Explorativ observationsstudie. 

 

Inklusion: TAVI kirurgi. 

 

Exklusion: - 

 

Urval: Ändamålsenligt urval. 39 deltagare. 20 i 

interventionsgrupp och 19 i kontrollgrupp. 

 

Bortfall: Inget. 

 

Intervention: Preoperativ uppvärmning med aktivt 

varmluftstäcke i 27 minuter. Intraoperativt värmemadrass, 

varmluftstäcke och varma vätskor. 

 

Kontroll: Intraoperativt värmemadrass, aktivt varmluftstäcke 

och varma vätskor.  

 

Statistisk analys: Student´s t-test, Mann-Whitney U-test och 

ANOVA 

Ingen skillnad i 

kroppstemperatur preoperativt 

mellan grupperna.  

 

Interventionsgruppen hade 

högre kroppstemperatur än 

kontrollgrupp efter induktion, 

efter 60 minuter och efter 120 

minuter.  

 

Patienter som var preoperativt 

värmda kunde extuberas tidigare 

då de hade högre 

kroppstemperatur postoperativt 

(>35.5 ºC). 

 

 

Hög kvalité. 



 

 

        

    Sida 4 (16) 

Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift 

Land, år 

Syfte Design och Metod Resultat Värdering 

Cho, Y. J., Lee, S. Y., 

Kim, T. K., Hong, D. M., 

& Jeon, Y. 

 

Effect of Prewarming 

during Induction of 

Anesthesia on 

Microvascular Reactivity 

in Patients Undergoing 

Off-Pump Coronary 

Artery Bypass Surgery: 

A Randomized Clinical 

Trial. 

 

PLOS ONE. 

 

Sydkorea, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersöka effekten av 

preoperativ värmning 

under anestesi på 

mikrovaskulär 

reaktivitet på patienter 

som genomgår off-

pump koronar bypass. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 

 

Inklusion: Off-pump koronar bypass 

 

Exklusion: <20 år, >85 år, anatomisk avvikelse, artärfistel övre 

extremiteter, perifer vaskulär sjukdom, cerebrovaskulär 

sjukdom senaste sex månaderna, insulinbehandlad diabetes, 

ejektionsfraktion <35 procent, preoperativa inotropa läkemedel, 

avvikande operation och graviditet. 

 

Urval: Blockrandomisering genom datorgenererat program. 40 

studiedeltagare. 20 i interventionsgrupp och 20 i kontrollgrupp. 

 

Bortfall: Inget. 

 

Intervention: Preoperativ värmning med aktivt varmluftstäcke 

(Bair Hugger) tillsammans med en helkroppstäckande filt i 35 

min. 

 

Kontroll: Ingen förvärmning. Bomullsfilt utan värme under 

operation. 

 

Båda grupperna hade en värmemadrass på operationsbordet 

under operation. 

 

Statistisk analys: Student´s t-test, Mann-Whitney U-test, 

Pearson´s X2(Chi- Square)-test och Fischer´s exact test. 

Under de första tre timmarna 

hade interventionsgruppen 

högre kroppstemperatur än 

kontrollgrupp.  

 

Det var färre patienter som 

drabbades av hypotermi i 

interventionsgruppen jämfört 

med kontrollgrupp. 

Medelkvalité. 



 

 

 

    Sida 5 (16) 

Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift 

Land, år 

Syfte Design och Metod Resultat Värdering 

Deren, M. E., Machan, J. 

T., DiGiovanni, C. W., 

Ehrlich, M. G., & 

Gillerman, R. G. 

 

Prewarming Operating 

Rooms for Prevention of 

Intraoperative 

Hypothermia During 

Total Knee and Hip 

Arthroplasties. 

 

The Journal of 

Arthroplasty. 

 

USA, 2011. 

Att undersöka om 

förvärmd 

operationssal kan 

bibehålla normal 

kroppstemperatur vid 

slutet av operation hos 

patienter som 

genomgår total knä- 

och höftplastik samt 

om intraoperativ 

kroppstemperatur 

tidigare återgår till 

normal 

kroppstemperatur än 

hos patienter i 

normaltempererad 

operationssal. 

 

 

 

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 

 

Inklusion: >18 år, ASA-klass 1-2, elektiv knäkirurgi eller litet 

höftplastik ingrepp och generell anestesi. 

 

Exklusion: Oförmögen att lämna samtycke, en eller fler 

komorbiditeter som påverkar kroppstemperaturreglering, 

metabolisk sjukdom och svårighet att mäta esofagal temperatur.  

 

Urval: Randomiserat urval av dator. 66 deltagare. 33 i 

interventionsgrupp och 33 i kontrollgrupp. 

 

Bortfall: Inget. 

 

Intervention: Operationssal förvärmdes till 24°C. 

 

Kontroll: Operationssalstemperatur på 17°C. 

 

Båda grupperna fick efter induktion ett aktivt varmluftstäcke 

(Bair Hugger). 

 

Statistisk analys: Holm-test och general linear model repeated 

measures. 

 

Ingen skillnad i förberedelsetid 

för de båda grupperna.  

 

Interventionsgruppen hade en 

marginell ökning i 

kroppstemperatur preoperativt 

innan varmluftstäcket (Bair 

Hugger) startades.  

 

Det sågs ingen skillnad i 

kroppstemperatur vid 

operationsstart eller 

operatonsslut. 

 

 

 

 

Hög kvalité. 



 

 

         

 

    Sida 6 (16) 

Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift 

Land, år 

Syfte Design och Metod Resultat Värdering 

De Witte, J. L., 

Demeyer, C., & 

Vandermaele, E. 

 

Resistive-heating or 

forced-air warming for 

the prevention of 

redistribution 

hypothermia. 

 

Anesthesia & Analgesia. 

 

Belgien, 2010. 

Att utvärdera effekten 

av 30 minuters 

preoperativ värmning 

med ett elektrisk 

uppvärmningssystem 

eller ett varmlufts- 

uppvärmningssystem 

jämfört med ingen 

preoperativ värmning. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 

 

Inklusion: Elektiv laparoskopisk kolorektal kirurgi och BMI 

18-28. 

 

Exklusion: Alkohol- och drogmissbruk, >80 år, pågående 

infektion, graviditet, tyreoideasjukdom, intag av 

kalciumhämmande läkemedel inom 24 timmar, intag av 

anitemetika, opioider, antihistamin, neuroleptika, cannabis, 

antikolinergika eller kortikosteroider. 

 

Urval: Randomisering genom lottdragning. 27 studiedeltagare. 

9 i interventionsgrupp 1, 9 i interventionsgrupp 2 och 8 i 

kontrollgruppen. 

 

Bortfall: 1 

 

Intervention: Interventionsgrupp 1 erhöll ett aktivt 

varmluftstäcke (Eden Prairie, Model 110) 31 minuter innan 

sövning. 

 

Interventionsgrupp 2 erhöll elektrisk uppvärmning med ett 

kroppsheltäckande värmetäcke (Geratherm, Presurgical) 31 

minuter innan operation. 

 

Kontroll: Erhöll ouppvärmd bomullsfilt i anslutning till 

sövning. 

 

Statistisk analys: Variansanalys, kovariansanalys, X2-test och 

Tukey-Kramer post hoc test. 

Ingen skillnad i 

kroppstemperatur preoperativt 

mellan grupperna.  

 

Under tidsperioden 40 till 90 

minuter av anestesi hade 

interventionsgrupp 2 en högre 

kroppstemperatur jämfört med 

kontrollgrupp.  

 

Det fanns ingen skillnad mellan 

interventionsgrupp 1 och 

kontrollgrupp under hela 

anestesiperioden. 

 

Ingen skillnad i 

kroppstemperatur postoperativt 

mellan grupperna.  

Hög kvalité. 



 

 

          

  

    Sida 7 (16) 

Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift 

Land, år 

Syfte Design och Metod Resultat Värdering 

Fettes, S., Mulvaine, M., 

& van Doren, E. 

 

Effect of Preoperative 

Forced‐Air Warming on 

Postoperative 

Temperature and 

Postanesthesia Care Unit 

Length of Stay. 

 

AORN Journal. 

 

USA, 2013. 

Undersöka om 

preoperativ värmning 

med varmluftstäcke 

kan minska incidensen 

av hypotermi 

postoperativt och om 

det kan förkorta tiden 

på postoperativ 

avdelning hos 

patienter som 

genomgår kirurgi. 

Design: Prospektiv randomiserad pretest/posttest design. 

 

Inklusion:18–85 år, engelsktalande, kunna delge informerat 

samtycke och ASA-klass 1-3. 

 

Exklusion: Tyreoideasjukdom, anatomisk dysfunktion, 

Cusching syndrom, perifer vaskulär sjukdom, preoperativ temp 

<36,5°C eller >37,5°C. 

 

Urval: Bekvämlighetsurval, varpå deltagarna randomiserades 

till interventionsgrupp utifrån ett ark med randomiserade 

nummer och deltagarens två sista siffror i personnumret. 128 

deltagare. 54 i interventionsgruppen och 74 i kontrollgruppen. 

 

Bortfall: Inget. 

 

Intervention: Preoperativ värmning med aktivt varmluftstäcke i 

60 minuter.  

 

Kontroll: Passivt varmluftstäcke. 

 

Båda grupperna fick intraoperativ värmning, varmluftstäcke och 

varma vätskor. 

 

Statistisk analys: Two-tailed t-test, Fischer´s exact test och 

Mann-Whitney U-test. 

Ingen skillnad i 

kroppstemperatur påvisades 

mellan grupperna perioperativt.  

 

Ingen skillnad i vårdtid på 

postoperativ avdelning. 

Medelkvalité. 



 

 

          

          

    Sida 8 (16) 

Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift 

Land, år 

Syfte Design och Metod Resultat Värdering 

Horn, E. P., Bein, B., 

Broch, O., Iden, T., 

Böhm, R., Latz, S. V., & 

Höcker, J. 

 

Warming before and 

after epidural block 

before general 

anaesthesia for major 

abdominal surgery 

prevents perioperative 

hypothermia: A 

randomised controlled 

trial. 

 

European Journal of 

Anaesthesiology. 

 

Tyskland, 2016. 

Utvärdera effekten av 

aktiv hudvärmning 

innan och/eller efter 

anläggande av EDA 

under generell 

anestesi för att 

förhindra perioperativ 

hypotermi.  

 

 

 

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 

 

Inklusion: Bukkirurgi kombinerat EDA och generell anestesi. 

 

Exklusion: <18 år, ASA-klass ≥4 och om patient avstår EDA. 

 

Urval: Randomisering via en modifierad tärning. 99 

studiedeltagare. 33 i interventionsgrupp 1, 34 i 

interventionsgrupp 2 och 32 i kontrollgrupp. 

 

Bortfall: Inget. 

 

Intervention: Interventionsgrupp 1 erhöll ett aktivt 

varmluftstäcke (Snuggle Warm) 15 minuter efter inläggning av 

EDA. 

 

Interventionsgrupp 2 erhöll ett aktivt varmluftstäcke (Snuggle 

Warm) 15 minuter innan inläggning av EDA och 

fortsättningsvis. 

 

Kontroll: Ouppvärmd bomullsfilt innan sövning. 

 

Alla grupper erhöll aktiv varmluftstäcke under operation. 

 

Statistisk analys: Kolmogorov-Smirnov test, envägs ANOVA, 

Scheffe´s F-test, parad eller oparad two tailed Tukey-Kramer 

test och X2-test. 

Utan uppvärmning drabbades 72 

procent av alla patienter av 

hypotermi i slutet av sövning. 

 

Genom att värma patienten 15 

minuter efter anläggning av 

EDA så minskade incidensen av 

hypotermi. 

 

Genom att värma patienten 

innan och efter anläggande av 

EDA drabbades ingen patient av 

hypotermi. 

 

Genom preoperativ värmning 

innan sövning kunde sänkning 

av kroppstemperaturen vid 

anestesiinduktion undvikas. 

Medelkvalité. 



 

 

     

  

    Sida 9 (16) 

Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift 

Land, år 

Syfte Design och Metod Resultat Värdering 

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. 

 

Anaesthesia. 

 

Tyskland, 2012. 

Att undersöka om 

preoperativ värmning 

i 10, 20 eller 30 

minuter med ett aktivt 

varmluftstäcke 

(Snuggle Warm) kan 

förebygga 

perioperativ 

hypotermi och 

postoperativa 

muskelskakningar. 

Design:  Randomiserad kontrollerad studie. 

 

Inklusion: Elektiv kirurgi under generell anestesi, 

cholecystektomi, ljumskbråck, bröstkirurgi, mindre ortopedisk 

kirurgi, öron-näsa-hals-kirurgi och kirurgitid 30–90 minuter. 

 

Exklusion: <18 år, ASA-klass 3 eller högre och planerad 

generell/regional anestesi. 

 

Urval:  Randomisering genom modifierad tärning. 200 

deltagare. 52 interventionsgrupp 1. 43 interventionsgrupp 2. 50 

interventionsgrupp 3. 55 i kontrollgrupp.  

 

Bortfall: Inget 

 

Intervention:  Interventionsgrupp 1 erhöll preoperativ 

värmning i 10 minuter.  

 

Interventionsgrupp 2 erhöll preoperativ värmning 20 minuter.  

 

Interventionsgrupp 3 erhöll preoperativ värmning 30 minuter.  

 

Kontroll:  Ingen preoperativ värmning. 

 

Statistisk analys: Envägs ANOVA, Scheffé´s t-test, two-tailed 

Tukey-Kramer´s t-test och X2-test. 

Ingen skillnad sågs mellan 

interventionsgrupperna i 

kroppstemperatur. Det var lägre 

behov av intra- och postoperativ 

värmning i 

interventionsgrupperna. 

 

Postoperativt var incidensen av 

hypotermi högre i 

kontrollgruppen än 

interventionsgrupperna.  

 

Ingen skillnad i 

kroppstemperatur påvisades i 

interventionsgrupperna 

perioperativt.  

 

Mindre förekomst av 

muskelskakningar i 

interventionsgrupperna än 

kontrollgrupp. 

Hög kvalité. 



 

 

 

          

 

    Sida 10 (16) 

Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift 

Land, år 

Syfte Design och Metod Resultat Värdering 

Lau, A., Lowlaavar, N., 

Cooke, E. M., West, N., 

German, A., Morse, D. 

J., Görges, M., & 

Merchant, R. N. 

 

Effect of preoperative 

warming on 

intraoperative 

hypothermia: a 

randomized-controlled 

trial. 

 

Canadian Journal of 

Anesthesia. 

 

Kanada, 2018. 

Att utvärdera effekten 

av preoperativ 

varmluftsvärmning på 

intraoperativ 

hypotermi. 

Design:  Randomiserad kontrollerad studie. 

 

Inklusion: ASA-klass 1–3, 18–85 år, elektiv ickekardiell 

kirurgi under generell anestesi. 

 

Exklusion: Kirurgi <60 minuter, kirurgi >360 minuter, cross 

clamping av aorta, endast spinal- eller epidural anestesi, 

metabolisk sjukdom, medicinering som påverkar 

kroppstemperaturen, preoperativ hypotermi eller användning av 

medicinska depåplåster. 

 

Urval:  Blockrandomiseringsschema med randomiserad 

blocklängd beroende på operationstid-strata. 220 

studiedeltagare. 99 i interventionsgruppen och 101 i 

kontrollgruppen. 

 

Bortfall: 20 

 

Intervention: Aktiv varmluftsdräkt (Bair Paws) 30 minuter 

innan sövning. 

 

Kontroll: En sjukhusrock 30 minuter innan sövning. 

 

Statistisk analys: Wilcoxon rank-sum test, Hodges-Lehmann 

estimator, X2-test, Hochberg procedur och ANOVA. 

Preoperativt hade 

interventionsgruppen högre 

kroppstemperatur. 

 

Incidensen av hypotermi var 

lägre i interventionsgruppen 

intraoperativt.  

 

Postoperativt var 

interventionsgruppen varmare 

än kontrollgruppen.  

Hög kvalité. 



 

 

  

    Sida 11 (16) 

Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift 

Land, år 

Syfte Design och Metod Resultat Värdering 

Nicholson, M. 

 

A Comparison of 

Warming Interventions 

on the Temperatures of 

Inpatients Undergoing 

Colorectal Surgery. 

 

AORN Journal. 

 

USA, 2013. 

Bekräfta effekterna av 

preoperativ värmning 

hos patienter som 

genomgår kolorektal 

kirurgi. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 

 

Inklusion: >18 år, kolonkirurgi, och minst 30 minuter 

preoperativ värmning. 

 

Exklusion: Inte elektiv kirurgi, och >37°C innan förvärmning.  

 

Urval: Randomiserat urval. 66 deltagare. 34 i 

interventionsgrupp. 32 i kontrollgrupp. 

 

Bortfall: Inget. 

 

Intervention: Aktiv varmluftsdräkt. Preoperativ värmning med 

en medeltid på 75 minuter. 

 

Kontroll: Bomullsfilt.  

 

Statistisk analys: Oberoende t-test och X2-test. 

Ingen skillnad påvisades i 

kroppstemperatur mellan 

grupperna.  

 

Ingen skillnad i incidens av 

hypotermi mellan grupperna.   

Hög kvalité. 



 

 

 

  

    Sida 12 (16) 

Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift 

Land, år 

Syfte Design och Metod Resultat Värdering 

Perl, T., Peichl, L. H., 

Reyntjens, K., Deblaere, 

I., Zaballos, J. M., & 

Bräuer, A. 

 

Efficacy of a novel 

prewarming system in 

the prevention of 

perioperative 

hypothermia. A 

prospective, randomized, 

multicenter study. 

 

Minverva 

Anestesiologica. 

 

Tyskland, Belgien, 

Spanien och 

Nederländerna, 2014. 

Att undersöka 

effekten av två nya 

uppvärmningsmetoder 

för att förhindra 

perioperativ 

hypotermi. 

Design:  Prospektiv, randomiserad, multicenterstudie. 

 

Inklusion: 18–70 år, ASA-klass 1–3, BMI 20–30 och elektiv 

kirurgi, 30-120 minuter. 

 

Exklusion: Preoperativ kroppstemperatur >38 ºC eller <35 ºC, 

graviditet eller tyreoideasjukdom.  

 

Urval:  Randomisering av dator. 90 deltagare. 30 i 

kontrollgrupp. 20 i interventionsgrupp 1. 18 i 

interventionsgrupp 2. 

 

Bortfall: 22 

 

Intervention:  Interventionsgrupp 1 erhöll preoperativ 

värmning med passiv varmluftsdräkt (Mistral-Air) i 35 minuter. 

 

Interventionsgrupp 2 erhöll preoperativ värmning med aktiv 

varmluftsdräkt (Mistral-Air) i 45 minuter. Interventionsgrupper 

hade aktiv varmluftsdräkt perioperativt. 

 

 

Kontroll:  Standardbehandling med täcke från vårdavdelning. 

 

Statistisk analys: Fisher´s exact test, Kolmogorov-Smirnov 

test, Student t-test, Mann-Whitney U-test, ANOVA och post 

hoc Scheffé´s test. 

Interventionsgrupp 2 hade en 

högre kärntemperatur 

perioperativt än de andra 

grupperna.  

 

Incidensen av hypotermi var 

lägre i interventionsgrupp 2 än i 

kontrollgrupp i slutet av 

operation.  

 

Ingen skillnad i incidensen av 

hypotermi mellan kontrollgrupp 

och interventionsgrupp 1.  

 

De första 30 minuterna på 

postoperativavdelning hade 

interventionsgrupp 2 högre 

kroppstemperatur jämfört med 

övriga grupper. 

 

Interventionsgrupp 2 hade högre 

kärntemperatur upp till 40 

minuter postoperativ i 

jämförelse med kontrollgrupp.  

 

Medelkvalité 



 

 

 

          

  

    Sida 13 (16) 

Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift 

Land, år 

Syfte Design och Metod Resultat Värdering 

Rosenkilde, C., Vamosi, 

M., Lauridsen, J. T., & 

Hasfeldt, D. 

 

Efficacy of Prewarming 

With a Self-Warming 

Blanket for the 

Prevention of 

Unintended Perioperative 

Hypothermia in Patients 

Undergoing Hip or Knee 

Arthroplasty. 

 

Journal of 

PeriAnesthesia Nursing. 

 

Danmark, 2016. 

Undersöka effekten 

om elektrisk värmefilt 

kan minska 

sänkningen av 

kärntemperaturen och 

uppkomsten av 

oplanerad perioperativ 

hypotermi under knä- 

och höftplastik. 

Design: Fall-kontroll studie utifrån från två tvärsnittsstudier.  

 

Inklusion: ≥18 år, ASA-klass 1–2, knä- eller höftplastik och 

kunna tala och förstå danska. 

 

Exklusion: Inte preoperativt värmda i minst 30 minuter, filt 

under värmetäcket, komplikationer av värmetäcket, 

blodtransfusion under operation och preoperativ kärntemperatur 

>38°C. 

 

Urval: 60 deltagare. 30 i kontrollgrupp. 30 i interventionsgrupp.  

 

Bortfall: Inget. 

 

Studie 1 (kontroll): Undersökte incidensen av oplanerad 

perioperativ hypotermi med standardvård och utan preoperativ 

värmning.  

 

Studie 2 (intervention): Utförd på samma sätt som första studien 

men med preoperativ värmning med värmetäcke som är kemiskt 

aktiverat (Barrier EasyWarm) i 60 minuter.  

 

Statistisk analys: Wilcoxon rank sum test, Fischer´s exact test 

och X2-test. 

Ingen skillnad kunde påvisas i 

kroppstemperatur preoperativt. 

 

Incidensen av hypotermi i 

interventionsgruppen var lägre 

än i kontrollgrupp perioperativt.  

 

Båda grupperna sjönk i 

kroppstemperatur under 

transport till 

postoperativavdelning.  

 

Kontrollgruppen hade högre 

incidens av hypotermi 

postoperativt. 

Hög kvalité. 



 

 

          

          

  

    Sida 14 (16) 

Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift 

Land, år 

Syfte Design och Metod Resultat Värdering 

Shin, K. M., Ahn, J. H., 

Kim, I. S., Lee, J. Y., 

Kang, S. S., Hong, S. J., 

Chung, H. M., & Lee, H. 

J. 

 

The efficacy of pre-

warming on reducing 

intraprocedural 

hypothermia in 

endovascular coiling of 

cerebral aneurysms. 

 

BMC Anesthesiology. 

 

Sydkorea, 2015. 

Utvärdera effekten av 

hudvärmning genom 

att använda 

varmluftsfilt under 30 

minuter innan 

induktion av anestesi 

för att förhindra 

sänkningen av 

kärntemperaturen som 

sker under 

endovaskulär 

ocklusion av cerebrala 

aneurysm och 

reducera incidensen 

av hypotermi. 

Design:  Konsekutiv, prospektiv kontrollerad randomiserad 

studie. 

 

Inklusion: 20–80 år, elektiv eller akut endovaskulär ocklusion 

av cerebrala aneurysm under generell anestesi. 

 

Exklusion: Pågående infektion, intag av antipyretika inom 24 

timmar, BMI >35, preoperativ kroppstemperatur >37,2 ºC, 

patienter med neurokirurgiska besvär där behandlingen inte fick 

fördröjas av preoperativ värmning och patienter som inte 

godkände preoperativ värmning. 

 

Urval:  Randomisering med förseglade kuvert. 72 deltagare. 36 

i interventionsgrupp. 36 i kontrollgrupp. 

 

Bortfall: Inget 

 

Intervention:  Preoperativ värmning 30 minuter innan sövning 

med heltäckande, aktivt, varmluftstäcke (Bair Hugger, Full 

Body Blanket Model 300). 

 

Kontroll:  Bomullstäcke. 

 

Båda grupperna erhöll en aktiv, heltäckande, varmluftsfilt under 

operation. 

 

Statistisk analys: Oberoende t-test, paired t-test, Fischer´s 

exact test, X2-test och Mann-Whitney U-test. 

Tidsintervallet 20–120 minuter 

efter sövning hade 

interventionsgruppen högre 

kroppstemperatur och 

incidensen av hypotermi var 

lägre än kontrollgrupp. 

Hög kvalité. 

  



 

 

 

  

    Sida 15 (16) 

Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift 

Land, år 

Syfte Design och Metod Resultat Värdering 

Torossian, A., Van 

Gerven, E., Geertsen, K., 

Horn, B., Van de Velde, 

M., & Raeder, J. 

 

Active perioperative 

patient warming using a 

self-warming blanket 

(BARRIER EasyWarm) 

is superior to passive 

thermal insulation: a 

multinational, 

multicenter, randomized 

trial. 

 

Journal of Clinical 

Anesthesia. 

 

Tyskland, Belgien, 

Sverige och Norge, 2016. 

Att jämföra den nya, 

aktiva, 

självuppvärmda filten 

med passiv 

värmeisolering och att 

undersöka dess 

lämplighet för 

perioperativ 

värmebehandling. 

Design: Prospektiv, öppen, randomiserad, multicenterstudie. 

 

Inklusion: Elektiv kirurgi inom ortopedi, gynekologi, öron-

näsa- halskirurgi, kirurgitid mellan 30 och 120 minuter och 

ASA-klass 1–3. 

 

Exklusion: ASA-klass ≥4, känd diabetes med HbA1c >6 

procent, medicinering som påverkar kroppstemperaturreglering, 

hud och mjukvävs sjukdom där värmetäcket placeras och 

kroppstemperatur <36,5 ºC vid mätstart. 

 

Urval: Randomisering med ett webbaserat generatorsystem. 

271 deltagare. 122 i interventionsgrupp. 124 i kontrollgrupp. 

 

Bortfall: 25 

 

Intervention: Preoperativ värmning 30 minuter innan sövning 

med heltäckande, kemiskt aktiverad, värmefilt (BARRIER 

EasyWarm). 

 

Kontroll: Värmda bomullsfiltar. 

 

Interventionsgruppen behöll värmefilten under operation. Om 

kroppstemperatur <35,5 °C på någon av deltagarna i någon av 

grupperna användes ett aktivt varmluftstäcke. 

 

Statistisk analys: Fischer´s exact test och oberoende t-test. 

Interventionsgruppen hade en 

högre preoperativ 

kroppstemperatur än 

kontrollgrupp. 

 

Intraoperativt och postoperativt 

hade interventionsgruppen en 

lägre incidens av hypotermi än 

kontrollgrupp. 

 

Interventionsgruppen hade en 

högre, upplevd, värmekomfort 

pre- och postoperativt jämfört 

med kontrollgrupp. 

Hög kvalité. 
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Författare 

Artikelns titel 

Tidskrift 

Land, år 

Syfte Design och Metod Resultat Värdering 

Wasfie, T. J., & Barber, 

K. R. 

 

Value of Extended 

Warming in Patients 

Undergoing Elective 

Surgery. 

 

International Surgery. 

 

USA, 2015. 

Att undersöka 

incidensen av 

hypotermi och 

patientens välmående 

vid preoperativ 

förvärmning med 

varmluftsrock eller 

standardbehandling 

vid poliklinisk kirurgi.  

Design: Öppen randomiserad kontrollerad studie.  

 

 

Inklusion: Elektiv kirurgi och kirurgitid över en timme. 

 

Exklusion: - 

 

Urval: Randomiserat urval. 94 deltagare. 46 i 

interventionsgrupp. 48 i kontrollgrupp.  

 

Bortfall: Inget 

 

Intervention: Preoperativ värmning med aktiv varmluftsdräkt 

som fortsatte intraoperativt. 

 

Kontroll: Standardbehandling med aktivt varmluftstäcke 

intraoperativt. 

 

Dataanalys: Oberoende t-test. 

Interventionsgruppen hade 

högre kärntemperatur 

intraoperativt än kontrollgrupp. 

 

Ingen skillnad kunde ses 

perioperativt.  

 

Patienter i interventionsgruppen 

upplevde högre komfort än 

kontrollgrupp. 

 

Det sågs även en större 

minskning av oro/ångest i 

interventionsgruppen än 

kontrollgrupp. 

Medelkvalité. 



 

 

Bilaga 2 

Redovisning av kvalitetsbedömning 

 

                                                 
1 Sammanfattande bedömning av risk för systematisk bias 

Författare Risk för 

selektionsbias 

Risk för 

behandlings-

bias 

Risk för 

bedömnings-

bias 

Risk för 

bortfalls-

bias 

Risk för 

rapporterings-

bias 

Risk för 

intressekonflikts-

bias 

Bedömning1 

Adriani & 
Moriber 

Låg Låg Låg Låg Låg Låg Låg 

Akhtar m.fl. Låg Medelhög Låg  Låg Låg Låg Låg 
Brandes m.fl. Medelhög Låg Låg Låg Låg Låg Låg 
Cho m.fl. Låg Medelhög Låg Medelhög Låg Låg Medelhög 
Deren m.fl. Låg Medelhög Låg Låg Låg Låg Låg 
De Witte m.fl. Låg Medelhög Låg Låg Låg Låg Låg 
Fettes m.fl. Hög Låg Låg Låg Låg Låg Medelhög 
Horn m.fl. (2016) Medelhög Medelhög Låg Låg Låg Låg Medelhög 
Horn m.fl. (2012) Medelhög Låg Låg Låg Låg Låg Låg 
Lau m.fl. Låg Medelhög Låg Låg Låg Låg Låg 
Leeth m.fl (2010) Medelhög Hög Låg Hög Låg Låg Hög 
Maleki m.fl. 
(2018) 

Hög Medelhög Hög Låg Låg Låg Hög 

Nicholson Låg Medelhög Låg Låg Låg Låg Låg 
Perl m.fl. Låg Medelhög Låg Hög Låg Låg Medelhög 
Rosenkilde m.fl. Låg Låg Låg Låg Låg Låg Låg 
Shin m.fl. Låg Medelhög Låg Låg Låg Låg Låg 
Torossian m.fl. Låg Medelhög Låg Låg Låg Låg Låg 
Wasfie m.fl. Medelhög Medelhög Medelhög Medelhög Låg Låg Medelhög 


