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Abstrakt 

Bakgrund: Hypotermi definieras som kärntemperatur under det som anses vara normalt. 

Att drabbas av hypotermi är inte bara förenat med många och en del allvarliga 

komplikationer, utan det kan också leda till ett stort obehag och lidande för individen. 

Många patienter som genomgår generell anestesi drabbas av hypotermi intraoperativt. Att 

arbeta personcentrerat och preventivt mot hypotermi är till stor del 

anestesisjuksköterskans ansvar då generell anestesi är en av de främsta orsakerna till 

hypotermi intra- och postoperativt Syfte: Syftet med studien var att beskriva effektiva, 

preventiva åtgärder för att motverka hypotermi under generell anestesi hos vuxna. 

Metod: En systematisk litteraturöversikt med beskrivande design, baserad på 33 

vetenskapliga artiklar. Integrerad analys användes för att analysera data. Resultat: 

Huvudrubrikerna som framkom var Aktiv värmning och Passiv värmning. De aktiva 

värmningsinterventionerna tillför värme för att öka kärntemperaturen hos patienten, 

medan de passiva värmningsinterventionerna innebär i regel olika former av isolering för 

att att bibehålla kärntemperaturen hos patienten. Under huvudrubrikerna presenterades de 

olika interventionerna. Slutsats: Det finns många olika interventioner för att arbeta 

preventivt mot hypotermi och i resultatet har det framkommit att kombinationer av olika 

interventioner kan öka värmningens effekt på kärntemperaturen hos patienten. Det är 

viktigt att anestesisjuksköterskan arbetar preventivt med hypotermi och samtidigt strävar 

efter att vården personcentreras. 

 

Nyckelord: Generell anestesi, Personcentrerad vård, Perioperativ Hypotermi, 

Prevention, Vuxna 

 
 

 

  



Abstract 

Background: Hypothermia is defined as core body temperature, below what is 

considered normal. Hypothermia is not only associated with several, of which some 

severe complications, but is also associated with great discomfort. Many patients 

undergoing general anaesthesia will become hypothermic. To work preventively against 

hypothermia, is largely the responsibility of the anaesthesia nurse, since general 

anaesthesia is one of the primary causes of hypothermia intra- and postoperatively. 

Purpose: The purpose of this study was to describe effective, preventive measures to 

avoid hypothermia in adult patients, undergoing general anaesthesia. Methods: A 

systematic literature review with a descriptive design, based on 33 articles. An integrative 

analysis was used to process data. Results: The main titles that emerged were Active 

warming and Passive warming. The active warming interventions involves the 

application of heat to increase core body temperature, while the passive warming 

interventions involves insolating to maintain the patient’s core body temperature. Under 

the main titles, the different interventions were presented. 

Conclusion: There were many interventions to prevent hypothermia. The results showed 

that combinations of different interventions may increase the efficacy of warming on 

core body temperature in patients. It is important that the anaesthesia nurse works 

preventively against hypothermia and strives to make the care centered around the 

patient. 

 

Keywords: General anaesthesia, Person-centered care, Perioperative hypothermia, 

Prevention, Adults 
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1. Bakgrund 

1.1 Kroppstemperatur 

Litteraturen definierar normal kroppstemperatur mellan 35,0 och 38,0° C (Conway, 2016; 

Presciutti, Bader & Hepburn, 2012; Aléx, Lundgren, Henriksson & Saveman, 2013; 

Higginson, 2018). Med kärntemperatur menas temperaturen djupt i det thorakala området, 

bukhålan och det centrala nervsystemets omgivande vävnader (Hart, Bordes, Hart, 

Corsini & Harmon, 2011). Det är viktigt att bibehålla normal kroppstemperatur för att 

upprätthålla organ-, enzym- och cellulärfunktion (McSwain et al., 2015). 

Higginson (2018), poängterar vikten av en initial och precis mätning av kärntemperaturen 

i kroppen. Utan ett mätvärde att utgå ifrån saknas ett tydligt mål för uppvärmningen av en 

nedkyld patient (Higginson, 2018). Ställen där kroppstemperatur kan mätas är axillen, 

rektum och urinblåsan (vid lågt urinflöde). Temperaturen kan även mätas oralt men där 

mäts inte den exakta kärntemperaturen (Higginson, 2018). 

Kärntemperaturen i kroppen går att mäta så exakt som möjligt via distala esofagus, 

urinblåsan (vid högt urinflöde), nasopharynx och lungartären. Intraoperativt kan 

kärntemperaturen mätas med en probe i esofagus, vilket är en metod som är enkel att 

använda, kostnadseffektiv och mycket exakt. Temperaturen kan även mätas med en 

elektrod som fästs i pannan, med den stora fördelen i att det är en icke-invasiv mätmetod 

– det är dock en väldigt dyr metod (Hart et al.,2011). Hart et al. (2011) påpekar att det 

finns en flukturerande användning av temperaturövervakning och förebyggande åtgärder 

mot hypotermi inom anestesiologisk omvårdnad, trots att både riktlinjer och 

evidensbaserad forskning påpekar vikten av övervakning samt förebyggande inom 

områden där hypotermi misstänks eller förväntas.  

Med hypotermi menas det att kroppens kärntemperatur sjunker under normalt (Conway, 

2016). Hypotermi förekommer i olika allvarlighetsgrad - mild eller allvarlig, där gränsen 

mellan dessa definieras av Conway (2016) som 34°C. Litteraturen beskriver olika sorters 

hypotermi, den oavsiktliga och den terapeutiska. Det är viktigt att särskilja de olika 

tillstånden åt, trots att de delar samma homeostatiska slutfas, eftersom de skiljer sig 

patofysiologiskt. Prognosen mellan den oavsiktliga hypotermin och den terapeutiska 

hypotermin varierar stort. Den terapeutiska hypotermin används som behandling för att 

hjälpa patienten i sitt sjukdomstillstånd, till skillnad mot den oavsiktliga hypotermin som 

är förenad med ökade komplikationer och ofta är oplanerad (Higginson, 2018). 

Kroppen gör regelbundna kontroller över kroppstemperaturen genom att tolka signaler i 

hypotalamus från metabola funktioner (Conway, 2016; Lenhardt, 2016; McSwain, Yared, 

Wesley-Doty, & Wilson, 2015). Kroppen börjar reglera förändringar i kroppstemperatur 

redan vid 0,2° förändring (Lenhardt, 2010; Conway, 2016). När kroppstemperaturen 

förändras triggar hypotalamus metabolismen till att öka eller minska och det i sin tur 

leder till ett ändrat beteende och sätter igång autonoma reaktioner i nervsystemet. 

Människan ändrar sitt beteende med att antingen klä på sig, för att kroppen upplever kyla, 

eller klär av sig om det är värme som upplevs. De autonoma reaktionerna kan till 

exempel vara shivering, vasokonstriktion eller svettning för att upprätthålla temperaturen 

normalt (Conway, 2016; Lenhardt, 2016; McSwain, 2015). 

Shivering är ett tydligt postoperativt tecken på att hypotermi har inträffat, vilket orsakar 

autonoma, rytmiska skakningar av skelettmuskulaturen. Skakningarna uppstår när 

kroppstemperaturen sjunker under kroppens egna gräns för vasokonstriktion. Huden 
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registrerar kyla och det stimulerar motorneuroner, vilket ger upphov till skakningarna. 

Shivering är kroppens egna försök att generera värme och ökar den basala metabola 

hastigheten upp till fem gånger. Vid shivering ökar den metabola hastigheten (Conway, 

2016) för att höja temperaturen, vilket ökar energi- och syrgasförbrukningen och leder 

till att kroppen producerar mer koldioxid (Presciutti et al., 2012). 

1.2 Värmeförlustens vägar 

Värmeförlust sker främst via huden genom fyra mekanismer - strålning, konvektion, 

konduktion och avdunstning. Värmestrålning från huden är den främsta faktorn till 

värmeförlust. Det innebär att patienten utstrålar sin kroppsvärme till omgivningen. 

Konvektionsmekanismen involverar ventilationen och laminärt flöde och är den nästa 

största anledningen till värmeförlust under operation. På en operationssal byts luften ut 

över tre gånger oftare än icke-operationssalar. Runt kroppen finns en tunn sfär av stilla 

luft som fungerar isolerande och förhindrar värmeförlust. Det laminära flödet i salen 

bryter sfären, vilket ökar värmeförlusten. Konduktionsmekanismen verkar genom 

ledningsvärme, vilket innebär att värmen från kroppen leds över till närliggande ytor, till 

exempel operationsbordet. Det sker även avdunstning av värme, till exempel vid 

desinfektering av patientens hud innan operationsstart (Diaz & Becker, 2010; Hart et al., 

2011). Avdunstning sker också ur själva operationssåret på grund av exponering av 

organ och vävnader (McSwain et al., 2015). 

1.3 Kroppens egna försvar mot hypotermi 

Kroppen har gränser för när temperaturen i kroppen blir för låg eller för hög, hur det 

fungerar är inte helt kartlagt men det involverar flera olika neurotransmittorer. 

Hypotalamus skickar signaler via efferenta nervbanor för att få personen att ändra sitt 

beteende, vilket inte fungerar under generell anestesi. Signalerna stimulerar också till att 

reglera kroppstemperaturen genom att utlösa svettningar, justera blodflödet, och öka 

skelettmuskeltonus och den metabola aktiviteten i kroppen (Diaz & Becker, 2010). 

Normal kärntemperatur kan upprätthållas på grund av de termoreglerande system som 

kan delas upp i tre delar: centrala nervsystemet, afferenta nerver och efferenta nerver. 

Afferenta nervbanor skickar signaler från receptorer, som finns överallt i kroppen, till 

ryggmärgen där signalerna tolkas och, i vissa fall, skickas vidare till hypotalamus. 

Receptorer för kyla har en förutbestämd tröskel för när de skickar ut sina nervimpulser till 

hypotalamus, som är centrum för termoreglering. Ryggmärgen är också involverad och 

den har till uppgift att samordna inkommande och utgående signaler från afferenta och 

efferenta nerver för att upprätthålla normotermi (Diaz & Becker, 2010). 

1.4 Hypotermi och generell anestesi 

De flesta patienter som genomgår generell anestesi drabbas av olika grader av oavsiktlig 

hypotermi (Hart et al., 2011; Conway, 2016). En sammanställning av studier visar att upp 

till 90 % av patienterna som genomgår generell anestesi drabbas av hypotermi 

perioperativt (Conway, 2016). Hypotermi under generell anestesi sker på grund av en 

förändring i termoregleringen orsakad av anestesiläkemedel i kombination med 

exponering av patientens hud (McSwain et al., 2015). Vid generell anestesi minskar 

kroppens känslighet för att reglera kroppstemperaturen (Lenhardt, 2010; Conway, 2016). 

Anestesiläkemedel som vanligen används är till exempel olika opioider och propofol. 
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Dessa läkemedel orsakar vasodilatation och minskar känsligheten för shivering (Lenhardt, 

2010). Opioider överlag har en negativ inverkan på sympatikus och den autonoma 

temperaturkontrollen, vilket gör att kroppen kan tillåta en temperaturförändring på upp till 

6° C utan att shivering utlöses (McSwain et al., 2015; Diaz & Becker, 2010). Den 

anestesiinducerade hypotermin är dosberoende men en anestesiinduktion kräver ofta 

doser som kommer att leda till att hypotermi är svårt att undvika (Lenhardt, 2010). 

Hypotermi kan förlänga effekten av ett läkemedel i kroppen (Hart et al., 2011). De 

enzymer som metaboliserar och eliminerar anestetiska läkemedel är temperaturkänsliga, 

därför tar det längre tid för enzymerna att bryta ned läkemedlet när kroppen är nedkyld 

(McSwain et al., 2015). Vid hypotermi på 3° C under normal kroppstemperatur kan 

plasmakoncentrationen av propofol öka i effektorganet med upp till 30 %. Hypotermi 

förändrar också farmakodynamiken och farmakokinetiken för flyktiga anestesimedel, 

vilket kan reducera behovet av anestesigas med upp till 5% per minskad temperaturgrad i 

kroppen (Diaz & Becker, 2010; McSwain et al., 2015). Hypotermi kan också påverka 

patientens muskeltonus, vilket kan leda till att Train of Four-resultatet blir falsk lågt, 

även om muskelrelaxantia inte har givits (McSwain et al., 2015). Nervstimulering utförs 

för att kontrollera i vilken grad muskelrelaxerande läkemedel har eliminerats ur kroppen. 

Elektrografi övervakar musklernas aktionspotential vid nervstimulering, vilket utförs 

genom elektriska stötar (Heier & Caldwell, 2006). Resultatet på Train of Four blir 

mindre tillförlitligt per antal temperaturgrader under normalvärde (McSwain et al., 

2015). 

 

Oavsiktlig perioperativ hypotermi är ett direkt resultat av administrering av sedativa, 

analgetiska och anestetiska medel, vilket beror på flera olika mekanismer. En av dessa 

är så kallad central-till-perifer-värmeredistrubition, vilket innebär att det sker en 

vasodilatation av termoreglering arteriovenösa shuntar som omfördelar värme från 

kroppens centrala delar till de mer perifera delarna. Ytterligare en mekanism är att dessa 

läkemedel sänker kroppstemperaturen genom att sänka den metabola hastigheten med 

upp till 40 %. Läkemedlen påverkar också kroppens autonoma, termoreglerande svar på 

temperaturförändringar, vilket kommer innebära att vasokonstriktion och shivering först 

kommer att ske vid en mycket större förändring än normalt (Conway, 2016). 

1.5 Andra faktorer som kan påverka kroppstemperaturen 

Några bidragande faktorer till att utveckla hypotermi är omgivningsfaktorer som till 

exempel låg rumstemperatur, exponering av hud under en längre tid och infusion av kalla 

vätskor (Conway, 2016). Patientens perifera delar kommer att påverkas av omgivningen, 

medan de mer centrala delarna kommer att upprätthålla normal kärntemperatur längre 

(Diaz & Becker, 2010). Hart et al., (2011) hävdar att temperaturen på operationssalen 

brukar vara under 23° C. Det är inte ovanligt att patienter påpekar den kyliga atmosfären 

vid ankomst till operationssalen. Rumstemperaturen är enskilt den mest kritiska faktorn 

som påverkar den faktiska värmeförlusten hos patienten eftersom miljön är långt under 

kroppstemperaturen. De flesta som arbetar på operationssalen upplever att den 

temperaturen som krävs för att hålla patienten normoterm är för varm för att kunna utföra 

sitt jobb - framför allt kirurger besväras på grund av den klädkod som gäller för 

professionen. Sammantaget innebär klädkoden, rumstemperaturen och den stress som 

kirurgen kan uppleva under en operation en risk för att det hamnar svett i operationssåret. 

Att tvingas arbeta under sådana förhållanden kan påverka personalens fokus och 

prestation och därigenom också slutresultatet för patienten (Hart et al., 2011). 
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1.6 Riskfaktorer och komplikationer vid hypotermi 

Forskning har försökt sammanställt riskfaktorer för intraoperativ hypotermi. Viss evidens 

visar att följande riskfaktorer kan ha relevans: Patienter som är >60 år, systoliskt 

blodtryck <140 mm/Hg, kvinnligt kön och thorakal bedövning. Följande riskfaktorer har 

en lägre evidens: Lågt eller normalt body mass index, ingreppets duration, ingrepp där 

stora delar av huden är blottade, anestesiduration, anamnes på diabetes med autonomisk 

dysfunktion. Andra riskfaktorer som inte är förankrat i evidens: Salstemperatur, 

brännskadade eller traumapatienter, stora förändringar i vätskebalansen, perifer vaskulär 

sjukdom, endokrina sjukdomar, graviditet och öppna sår (Hart et al., 2011). 

Det finns många olika komplikationer av hypotermi. Risken för påverkan på hjärtat, till 

exempel arytmier, ischemi och hjärtstopp, kan öka upp till 3 gånger (Higginson, 2018; 

Hart, 2011; Diaz & Becker, 2010). Det finns en ökad risk för infektion att uppstå i 

operationssåret, troligen på grund av att de immunologiska funktionerna är nedsatta (Diaz 

& Becker, 2010) men det har också visat sig kunna bero på vasokonstriktion och 

syrgastrycket i blodet (McSwain et al., 2015). Renal hypoperfusion och förändringar i 

syrgasdissociationskurvan är också förekommande. Redan vid en mild hypotermi kan 

blödningar förvärras och koagulationsfaktorerna störas (Higginson, 2018) genom att 

försena aktiveringen av de enzymer som driver blodstillningen (Diaz & Becker, 2010). 

De patienter som drabbas av komplikationer efter hypotermi riskerar att behöva en längre 

sjukhusvistelse, vilket kommer leda till ökade kostnader både för individen och för 

samhället (Conway, 2016). 

Hypotermi kan innebära ökad postoperativ smärta då shivering leder till att musklerna 

runt operationssåret kontraheras, vilket stramar såret (Presciutti et al., 2012). Shivering 

upplevs obehagligt på grund av den vasokonstriktion kroppen befinner sig i. 

Vasokonstriktionen kan pågå upp till sex timmar efter att normotermi åter har uppnåtts 

(McSwain et al., 2015).  

 

Hypotermi i den postoperativa fasen leder till stort obehag, ger en psykologisk stress som 

ökar hjärtfrekvensen, blodtrycket och syrgaskonsumtionen (Diaz & Becker, 2010). 

Patienter som har upplevt anestesiinducerat termiskt obehag förklarar att upplevelsen har 

varit värre än smärtan från operationen (Conway, 2016). Förutom den kroppsliga stress 

och smärtorna från operationsområdet som en patient kan uppleva vid anestesiinducerad 

hypotermi och shivering, är det själva upplevelsen av skakningarna och avsaknaden av 

värme som har upplevts värst och har visat sig medföra ett stort lidande för den drabbade 

(Drugs & Therapy Perspectives, 2002). Studier som har försökt beskriva känslan av 

shivering belyser hur människan som upplever shivering till slut upplever kylan som 

smärtsam i sig själv och att kylan upptar all tankeverksamhet hos den drabbade. 

Den drabbade känner sig maktlös inför de rytmiska skakningarna som inte är 

viljestyrda (Aléx, Lundgren, Henriksson & Saveman, 2013). 

2. Problemformulering 

Under generell anestesi är risken hög för att den vuxna patienten ska drabbas av 

hypotermi och komplikationerna är många, varav en del allvarliga. Läkemedel som 

används vid anestesi ändrar kroppens känslighet för tolkning av förändringar i 

kroppstemperaturen och gör det svårare för kroppens egna försvar att reglera 

kroppstemperaturen. Anestesiinducerad hypotermi är oftast oavsiktlig men förväntad 
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och orsakar psykisk och fysisk stress samt ett stort obehag hos patienten. Därför måste 

en oavsiktlig hypotermi under generell anestesi undvikas i största mån. Den drabbade 

riskerar att behöva en längre sjukhusvård, vilket kan leda till ökade samhällskostnader 

och ökad socioekonomisk påverkan hos individen. 

Eftersom anestesiläkemedlen ändrar kroppens förmåga att själv kontrollera sin 

kroppstemperatur faller en stor del av ansvaret naturligt på att anestesisjuksköterskan 

arbetar preventivt och personcentrerat för att motverka hypotermi under generell 

anestesi. De riktlinjer som finns kring temperaturövervakning såväl som 

förebyggande åtgärder efterföljs inte, trots att det finns evidens inom ämnet, vilket 

kan bero på att vårdpersonalen inte är tillräckligt informerade och införstådda i 

prevalens, orsaker och konsekvenser av hypotermi. Det här arbetet vill därför belysa 

olika effektiva, preventiva åtgärder för att motverka hypotermi under generell 

anestesi. Att bredda kunskapen om olika intervention kan uppmuntra till en ökad 

användning av förebyggande åtgärder mot hypotermi. Sökningar visar en avsaknad av 

systematiska litteraturöversikter inom det aktuella forskningsområdet. 

3. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva effektiva preventiva åtgärder för att motverka 

hypotermi under generell anestesi hos vuxna. 

4. Metod 

4.1 Design 

En litteraturstudie utfördes med systematisk sökning, analys och summering av tidigare 

publicerade vetenskapliga data. Whittemore och Knalf (2005) beskriver den valda 

metoden som ett lämpligt sätt att sammanställa kunskap som sedan kan omsättas till 

praktiska verksamheter. Polit och Beck (2016) påpekar att evidensbaserad vård är 

beroende av systematiska litteraturöversikter för att dra slutsatser om de mest effektiva 

tillvägagångssätten. 

4.2 Urval 

Att arbeta efter inklusion- och exklusionskriterier är viktigt för att rama in sökningen 

och få fram artiklar som svarar på syftet (Whittemore & Knalf, 2005). 

Inklusionskriterier: 

Originalartiklar gjorda på manliga och kvinnliga patienter över 18 år som erhöll generell 

anestesi. Artiklarna skulle beskriva preventiva åtgärder för mild och allvarlig hypotermi 

under generell anestesi. De skulle även vara tillgängliga på engelska eller svenska, 

publicerats de senaste 10 åren och vara etiskt godkända. 

Exklusionskriterier: 

Studier gjorda på regional anestesi eller en kombination av regional och generell 

anestesi. Studier som handlade om terapeutisk hypotermi eller som inkluderade 

patienter som hade köldskador, var gravida eller hanterade trauma och akuta patienter. 
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4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde i flera steg, där material som inte ansågs relevant för syfte eller 

inte följde de förutbestämda kriterierna sorterades ut allt eftersom sökresultatet synades. 

Första steget i datainsamlingen var att genomföra sökningen i tre utvalda databaser, 

enligt de sökord som författarna arbetat fram. Sökningarna begränsades till artiklar 

publicerade mellan april 2009 och april 2019, på engelska eller svenska, där deltagarna 

var över 18 år. Från databaserna lästes först samtliga 494 titlar som sökningarna 

genererade, högt av den ena och beslutades sedan av båda författarna om artikeln skulle 

gå vidare till abstraktläsning. Sedan lästes 189 abstrakt av de artiklar vars titlar ansågs 

relevanta. Abstrakten delades upp mellan författarna som läste hälften var. Bedömning 

av abstrakt skedde noga i enlighet med in- och exklusionskriterierna och abstraktens 

svar på syftet. Baserat på relevans sorterades de 106 artiklar ut som skulle läsas i sin 

helhet. 25 av dessa artiklar återfanns i flera eller samtliga databaser, vilket minskade 

antalet artiklar som författarna till slut läste. Till slut kvalitetsgranskades 35 artiklar och 

av dessa inkluderades 33 artiklar (Se figur 1).  

 

Figur 1. Flödesschema 

4.3.1 Sökstrategi 
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Databaser som användes i litteratursökningen var Cinahl, PubMed och Web Of 

Science, då dessa databaser innehåller omvårdnads- och medicinska artiklar 

(Whittemore & Knalf, 2005). Ur syftet extraherades de meningsbärande orden, vilka 

identifierades som: ”preventiva åtgärder”, ”hypotermi” och ”generell anestesi”. 

Ämnesorden översattes till engelska och bildade följande MeSH-termer: ”preventive”, 

“hypothermia” och ”general anesthesia”. Synonymer och närliggande begrepp 

användes för att bredda sökningen ytterligare (Bettany-Saltikov, 2010; Polit & Beck, 

2016). Synonymerna arbetades fram med hjälp av Svenska MeSH 

(https://mesh.kib.ki.se/) och databasernas indexlistor. “Body temperature changes” är 

ett exempel på en MeSH-term. Synonymer till ämnesordet “preventive” återfanns inte 

i MeSH eller i indexlistorna och därför lästes bakgrundsartiklarnas nyckelord för att 

undersöka vilka ord som i dessa använts för att beskriva förebyggande åtgärder. På så 

sätt framkom sökorden “therapy” och “control”. Major Headings användes på ordet 

“anesthesia” med en trunkering, likväl på “Anesthesia Intravenous” och “MH 

anesthesia, inhalation”. Trunkering användes på orden “hypothermia” och “general 

anesthesia”. De booleska sökoperatorerna ”AND” och ”OR” användes för 

attkombinera sökorden med varandra samt bredda och avgränsa sökningarna 

(Whittemore & Knalf, 2005; Polit & Beck, 2016). Trunkering användes för att få ut de 

olika ändelserna som ämnesorden skulle kunna förekomma i (Polit & Beck, 2016). I 

databaserna PubMed och Web Of Science användes fritextsökning med trunkering 

samt citationstecken och parenteser för att avgränsa sökningen. 

 

Sökningarna utfördes först på varje enskilt sökord för att få en bild av att sökningen hade 

en tillräcklig omfattning. Sedan sattes sökningarna ihop för att så specifikt som möjligt få 

fram relevant resultat (Whittemore & Knalf, 2005). Samtliga sökningar går att följa i 

sökmatrisen, se bilaga 1. 

4.3.2 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning utfördes enligt Nilssons (2015) granskningsmallar för Örebro 

Universitet. Granskningsmallen är utformad och modifierad utifrån SBU:s 

granskningsmallar (2010 och 2012), Polit och Becks (2012) kriterier, Pace et al.’s (2012) 

Mixed Method Appraisal Tool (MMAT) och Critical Appraisal Skills Program, CASP© 

(2013). Granskningsmallen för randomiserad kontrollerad studie och Granskningsmallen 

för kvantitativa studier utan kontrollgrupp består av 46 respektive 37 frågor med fyra 

alternativ (“Ja”, “Nej”, “Oklart” och “Ej tillämpligt”). För att en studie skulle bedömas 

som hög kvalitet krävde granskningen att antal “Ja” skulle vara i >86% av mallens frågor. 

För att en studie skulle bedömas som medelhög kvalitet krävde att granskningen 

resulterade i >54% “ja”. Låg kvalitet var de granskningar som resulterade i <54% “Ja”. 

Kvalitetsgranskningen utfördes av båda författarna. En artikel bedömdes ha hög kvalitet 

och 32 artiklar bedömdes ha medelhög kvalitet. Två artiklar exkluderades på grund av att 

de bedömdes ha låg kvalitet. 

4.4 Dataanalys 

För att analysera inkluderad data användes metoden integrerad analys, som beskrivs i 

Whittemore och Knalf (2005) artikel. Alla artiklar lästes av båda författarna i sin helhet 

för att hitta de delar som svarade till syftet, vilka markerades med överstrykningspenna 

och fördes över till ett nytt dokument för hantering. Övergripande likheter eller skillnader 

identifierades i det markerade materialet och sorterades. Sedan identifierades grupper i 
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form av de olika typerna av interventioner som materialet beskrev. Det resultat som 

handlade om samma intervention sammanfogades och bildade en kategori som sedan låg 

till grund för resultatredovisningens underrubriker. Det noterades i det här skedet att 

samtliga subkategorier kunde delas in i två stora övergripande kategorier - aktiva 

värmningsinterventioner och passiva värmningsinterventioner. I enlighet med Whittemore 

och Knalf (2005) skapades subkategorier med hjälp av den enskilt extraherade datan. En 

tabell skapades där varje artikels resultat presenterades för att ge en överskådlig bild av 

vad varje artikel hade bidragit med (se tabell 1). 

4.5 Etiska övervägande 

Även om det finns regler och föreskrifter som reglerar forskarens arbete, är det ändå 

forskaren som ytterst ansvarar för kvalitet och moraliska aspekter (Codex, 2019). Det är 

på den grunden som litteraturöversikten framställts, genom att författarna i största 

möjliga utsträckning strävat efter att arbeta opartiskt och professionellt. Artiklar i denna 

litteraturöversikt har inte inkluderats baserat på författarnas personliga åsikter, utan 

urvalet baserades på inklusion- och exklusionskriterier och artiklarnas svar på 

litteraturöversiktens syfte, vilket följer de regler och riktlinjer för forskning som Codex 

(2019) sammanställt. All data har granskats objektivt, lästs fördomsfritt och presenterats 

fullständigt och oförvanskat. Då författarna är utbildade sjuksköterskor fanns det en 

förförståelse men författarna strävade efter att sätta sin förförståelse åt sidan och granska 

resultatet så objektivt som möjligt. Därför har både skillnader och likheter tagits med i 

resultatet likväl som information som motsäger eller styrker resultatet i uppsatsen. Trots 

att förförståelse finns i ämnet hypotermi så har det funnits en öppenhet för ny kunskap 

både för att öka medvetenheten men också för att eventuellt motsäga tidigare kunskap. 

5. Resultat 

Resultatet bygger på 33 vetenskapliga artiklar från USA, Kanada, Turkiet, 

Storbritannien, Korea, Tyskland, Australien, Finland, Brasilien, Nederländerna, Kina, 

Österrike, Taiwan och Serbien. Efter granskningen av inkluderade artiklar framkom det 

att det fanns många olika interventioner för att bibehålla värme, passiv värmning, och för 

att öka kroppstemperaturen, aktiv värmning. Flera studier beskriver samma 

interventioner men från olika tillverkare. Märke och modell har ej specificerats utan 

endast funktion och effekt har beskrivits. Resultatet presenteras i två huvudkategorier, 

aktiv värmning och passiv värmning. En resultattabell presenteras nedan som beskriver 

vilka artiklar som berör vilka interventioner (se tabell 1). Därefter följer en tabell med 

översikt över de inkluderade artiklarnas demografi samt signifikans (se tabell 2). 
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Tabell 1. Resultattabell 
 

  

   
Aktiva värmningsinterventioner 

 
Passiva värmningsinterventioner 

Intervention → 

Författare  ↓ 
Varma 

vätskor 

Varma 

dynor/filt 

Cirkulerande 

vatten 

Forcerad luft-

värmning 

Värme-

madrass 
Infraröd 

strålning 

Ventilator-

interventioner 

Varma eller 

isolerande plagg 

Läkemedel Salstemperatur 

                                              

Adriano et al., 

2013. 

                  X                           

Alparslan et al., 

2018. 

                  X                      

Andrzejowski 

et al., 2010. 

X                                   

Choi et al., 

2016. 

X                         

Deren et al., 

2011. 

                  X           X 

Egan et al., 

2011. 

                   X           

Eisenride et al., 

2017. 

      X                        

Horn et al., 

2012. 

X        X            

Jo et al., 2018.                             X  

John et al., 

2016. 

             X X           

Kadam et al., 

2009. 

             X  X          

Kim et al., 

2014. 

                                 X  

Kim et al., 

2009. 

             X            

Lauronen et al., 

2014. 

                           X   

Lee et al., 

2018. 

                           X   

Monterio et al., 

2017. 

             X            

Park et al., 

2017. 

                     X    

Perez-Protto et 

al., 2010. 

       X                  

Perl et al., 

2013. 

        X            

Perl et al., 

2012. 

              X           

Pu et al., 2014.         X            

Brandes et al., 

2011. 

        X            

Rowley et al., 

2015. 

        X                X 

Röder et al., 

2011. 

         X                

Seo et al., 

2018. 

           X         

Shao et al., 

2012. 

X                      X        

Shin et al., 

2015. 

        X                           

Shu-Fen &  
Hsioa-Chi, 

2014. 

        X                           
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Tabell 2. Demografi 

 
Författare, 

år, land 

Studiedesign Intervention Utfallsmått Population Signifikans 

Adriani & 

Moriber, 

2013, USA 

Kvasiexperimentell 

studie 

Forcerad luft-

värmning pre- och 

intraoperativt 

Oral och esofagal 

kroppstemperatur 

och incidens av 

hypotermi 

N = 60. 

Ålder: M = 

46,67 - 49,43 

år (SD 13,74- 

15,02). 

Ingen statistisk signifikant 

skillnad i 

värmningseffekten mellan 

intervention- och 

kontrollgruppen.  

Alparslan et 

al., 2018, 

Turkiet 

Randomiserad 

studie utan 

kontrollgrupp 

Forcerad luft-

värmning med 

överkroppsfilt eller 

filt under patienten. 

Tympanisk och 

esofagal 

kroppstemperatur 

samt incidens av 

hypotermi 

N = 92. 

Ålder: M = 

46,2-53,1 år 

(SD 1). 

Ingen statistiskt signifikant 

skillnad i 

kroppstemperatur och båda 

filtarna hade god effekt i 

att motverka hypotermi 

Andrzejowski 

et al., 2010, 

Storbritannien. 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Intravenös vätska, 

antingen värmd via 

droppslangvärmare 

eller värmning av 

droppåse i värmeskåp. 

Tympanisk och 

esofagal 

kroppstemperatur 

samt 

förekomst av 

shivering. 

N = 76. 

Ålder: M = 

38-44 år 

(SD 15-17) 

Ingen signifikant 

skillnad i 

kroppstemperatur mellan 

de grupper som erhöll 

intravenös varm vätska. 

Deltagarna som erhöll 

varm vätska hade lägre 

incidens av hypotermi 

postoperativt jämfört 

med kontrollgruppens 

deltagare. 

Brandes et al., 

2011, Tyskland 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Preoperativ värmning 

med forcerad luft-

värmning 

Tympanisk 

kroppstemperatur och 

temperatur i 

urinblåsan 

N = 39. 

Ålder: M = 

82-84 år (SD 

3-6). 

Interventionsgruppen hade 

en signifikant större effekt 

i att motverka hypotermi i 

jämförelse med 

kontrollgruppen 

Choi et al., 2016, 

Republiken Korea. 

Randomiserad 

kontrollerad studie 
Intravenös vätska 

värmd via 

droppslangsvärmare 

 

Tympanisk och 

esofagal 

kroppstemperatur och 

incidens av hypotermi 

N = 51. 

Ålder: M = 

50,5-51,8 

år (SD 8,7-

10,3). 

Signifikant skillnad i 

kroppstemperatur där 

interventionsgruppens 

deltagare hade högre 

kroppstemperatur än 

kontrollgruppen. 

Deren et al., 

2011, USA. 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Förvärmd operationssal Esofagal 

kroppstemperatur 

N = 66. 

Ålder: M = 

66,94-67,73 

år. 

Ingen signifikant skillnad 

mellan intervention- och 

kontrollgrupp i incidensen 

av hypotermi. 

Egan et al., 

2011, USA & 

Randomiserad 

studie utan 

Resistiv värmemadrass Oral och esofagal 

kroppstemperatur 

N = 71. 

Ålder: M = 

Ingen signifikant skillnad 

mellan intervention och 

Soysal et al., 

2018. 

         X             X         

Tekgul et al., 

2015. 

X                              

Torossian et 

al., 2016. 

 X                             

Yi et al., 2018.         X                      

Zeba et al., 

2016. 

              X                
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Kanada. kontrollgrupp 51 år (SD 13-

15). 

kontrollgruppen. Båda 

interventionerna var 

effektiva i att motverka 

hypotermi 

Horn et al., 

2012, Tyskland 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Preoperativ 

värmning med 

forcerad luft-

värmning i 10, 20 

eller 30 minuter 

Tympanisk 

kroppstemperatur och 

incidens av hypotermi 

N = 200. 

Ålder: M = 

49-55 år (SD 

11-16). 

Signifikant skillnad mellan 

gruppen med passiva 

värmning och grupperna 

med aktiv värmning, i att 

förebygga perioperativ 

hypotermi.  

Jo et al., 

2018, 

Sydkorea. 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Dexmedetomidin 

infusion, 1 

mikrogram/kg 

kroppsvikt. 

Esofagal och 

tympanisk 

kroppstemperatur 

samt förekomst av 

shivering 

N = 40. 

Ålder: M = 

27-31 år (SD 

12-14). 

Interventionsgruppen hade 

signifikant högre 

kärntemperatur än 

kontrollgruppen. 

John et al., 

2016, 

Storbritannien 

Randomiserad 

studie utan 

kontrollgrupp 

Kolpolymermadrass 

(resistiv värmning) 

eller forcerad luft-

värmningsfilt. 

Temporalisarteriell 

och esofagal 

kroppstemperatur 

N = 120. 

Ålder: M = 

54-55 år (SD 

24-32). 

Signifikant skillnad i 

medeltemperaturen, vilken 

var signifikant högre i 

gruppen som erhöll 

forcerad luft-värmning. 

Kadam et al., 

2009, 

Australien 

Randomiserad 

studie utan 

kontrollgrupp 

Strålningsvärmare eller 

forcerad luft-värmare 

Typanisk och 

esofagal 

kroppstemperatur 

N = 29. 

Ålder: M = 

39,0-15,0 år 

(SD 10,1-

15,0). 

Båda interventionerna 

hade liknande effekt i 

upprätthållandet av 

kärntemperatur. 

Kim et al., 2014, 

Republiken 

Korea 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Aminofyllamininfusion Pekfinger och 

esofagal 

kroppstemperatur 

N = 50. 

Ålder: M = 

45,7-48,7 år 

(SD 4,4-7,2). 

Signifikant högre incidens 

av normotermi i 

interventionsgruppen 

Kim et al., 

2009, Sydkorea 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Forcerad luft-värmare 

med överkroppsfilt 

Esofagal 

kroppstemperatur 

N = 24. 

Ålder: M = 

69,8-70,8 år 

(SD 3,9-4,2). 

Signifikant högre 

kroppstemperatur i 

interventionsgruppen. 

Lauronen et al., 

2017, Finland 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Termisk dräkt Temperaturmätning 

tympaniskt, esofagalt, 

på vänster långfingers 

mittersta led, i vänster 

axillar och vänster 

fotrygg. 

N = 100. 

Ålder: M = 

60,38-62,04 

år (SD 5,54-

6,76). 

Ingen signifikant effekt i 

att motverka hypotermi 

kunde påvisas. 

 

Lee et al., 2018, 

Korea 

Kvasiexperimentell 

studie 

Varma strumpor Tympanisk och 

esofagal 

kroppstemperatur, 

gradering av shivering 

samt gradering av 

subjektiv termisk 

komfort. 

N = 72. 

Ålder: M = 

52,36-54,28 

år (SD 13,83-

14,63). 

Ingen statistisk signifikant 

skillnad i 

kroppstemperatur mellan 

intervention- och 

kontrollgruppen. 

Monteiro et al., 

2017, Brasilien 

Randomiserad 

studie utan 

kontrollgrupp 

Forcerad luft-värmare 

med filt över patienten 

eller filt under 

patienten. 

Esofagal 

kroppstemperatur 

och incidens av 

hypotermi. 

N = 48. 

Ålder: M = 

70,0-71,0 år. 

Signifikant skillnad i 

kroppstemperatur och 

incidens av hypotermi 

mellan interventions- och 

kontrollgruppen. 

Park et al., 

2017, Korea 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Värmning och 

befuktning av 

Esofagal 

kroppstemperatur 

N = 56. 

Ålder: M = 

Signifikant skillnad i 

kroppstemperatur mellan 
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inhalationsgas samt förekomst av 

shivering 

postoperativt. 

38,4-41,6 år 

(SD 9,7-

11,5). 

interventions- och 

kontrollgruppen. 

Perez-Protto et 

al., 2010, USA 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Intraoperativ värmning 

med forcerad luft-

värmning och 

cirkulerande-

vattenmadrass eller en 

cirkulerande vatten-filt. 

Esofagal 

kroppstemperatur 

och incidens av 

hypotermi 

N = 50. 

Ålder: M = 

58-60 år (SD 

8-15). 

Båda interventionerna 

var effektiva i att öka 

kroppstemperaturen och 

motverka hypotermi. 
Inga signifikanta 

skillnader mellan 

grupperna kunde påvisas. 

Perl et al., 2014, 

Nederländerna 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Reflekterande 

helkroppsfilt eller 

samma reflekterande 
helkroppsfilt med 

forcerad luft- 

värmning kopplad till 

filten. 

Sublingual och 

esofagal 

kroppstemperatur och 
incidens av 

hypotermi 

N = 90. 

Ålder: M = 

43-52 år (SD 

15-17). 

Signifikant skillnad i 

effekten på kärntemperatur 

och incidens för hypotermi 

mellan de båda 

interventionsgrupperna, 

där forcerad luft-värmning 

var mer effektiv. 

Perl et al., 2012, 

Tyskland 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Konduktivt 

värmningssystem i 

kombination 

medisolering 

Sublingual och 

esofagal 

kroppstemperatur och 

incidens av hypotermi 

N = 40. 

Ålder: M = 

51 år (SD 15-

18). 

Signifikant skillnad i 

kärntemperatur och 

incidens för hypotermi 

mellan interventions- och 

kontrollgruppen. 

Pu et al., 2014, 

Kina 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Forcerad luft-

värmningsfilt under 

patienten. 

Nasofaryngeal 

kroppstemperatur 

N = 110. 

Ålder: M = 

67-68 år (SD 

11). 

Interventionen var 

signifikant mer effektiv i 

att motverka hypotermi 

jämfört med 

kontrollgruppen. 

Rowley et al., 

2015, USA 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Tre olika 

interventionsgrupper: 

Endast forcerad luft-

värmning eller forcerad 

luft-värmning och 

justering av 

operationssalens 

temperatur eller enbart 

justering av 

operationssalens 

temperatur 

Temperatur över 

temporalartären i 

pannan 

N = 220. 

Ålder: M = 

64,6-67,5 år 

(SD 12,4-

16,1). 

Ingen statistisk signifikant 

skillnad i effekt mellan de 

olika interventionerna. 

Röder et al., 

2011, Österrike 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Resistiv värmefilt eller 

forcerad luft-värmning. 

Temperatur i 

urinblåsan, på 

fingertopparna och 

underarmen 

N = 28. 

Ålder: M = 

50-56 år (SD 

11-12). 

Båda interventionerna var 

signifikant effektiva i att 

motverka hypotermi. 

Ingen signifikant skillnad 

mellan interventionerna 

kunde påvisas. 

Santa Maria et 

al., 2017, USA. 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Prototyp apparat som 

komprimerar benet och 

förser poplitala fossan 

och fotsulorna med 

värme. 

Tympanisk och 

esofagal 

kroppstemperatur och 

incidens av hypotermi 

N = 36. 

Ålder: M = 

39,1-53,6 år 

(SD 2,8-5,3). 

Signifikant högre 

kroppstemperatur i 

interventionsgruppen 

jämfört med 

kontrollgruppen. 

Seo et al., 2018, 

Sydkorea 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Intraoperativt PEEP 

(Positive end-

expiratory pressure) 

Temperatur över 

temporalartären i 

pannan och esofagal 

N = 37. 

Ålder: M = 

46,9-50,9 år 

Ingen signifikant skillnad i 

kärntemperatur mellan 

interventions- och 
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kroppstemperatur (SD 14,5-

16,6). 

kontrollgruppen.  

Shao et al., 

2012, Kina 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Följande interventioner 

användes i olika 

kombinationer: Varma 

transfusioner och 

infusioner, inlindning 

av patientens 

kroppsdelar, varma, 

fuktiga förband, varmt 

desinfektionsmedel 

och varma filtar. 

Rektal 

kroppstemperatur 

N = 160. 

Ålder: M = 

35,6-55,4 år 

(SD 4,8-

18,4). 

Den signifikant mest 

effektiva kombinationen 

var inlindning av 

patientens kroppsdelar och 

värmda filtar. 

Shin et al., 

2015, Sydkorea 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Preoperativ 

forcerad luft-

värmning i 30 

minuter före 

anestesiinduktion 

Tympanisk och 

esofagal 

kroppstemperatur 

samt incidens av 

hypotermi 

N = 72. 

Ålder: M = 

56-60 år (SD 

13-15). 

Interventionen var 

signifikant effektivare i att 

motverka hypotermi 

jämfört en kontrollgrupp. 

Shu-Fen & 

Hsioa-Chi., 

2018, Taiwan 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Forcerad luft-värmning Esofagal 

kroppstemperatur 

samt incidens av 

hypotermi 

N = 127. 

Ålder: M = 

56,1-60,6 år 

(SD 13,6-

13,7). 

Signifikant skillnad i 

kroppstemperatur mellan 

interventions- och 

kontrollgruppen 

Soysal et al., 

2018 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Aktiv värmning i form 

av en resistiv 

kolfibermadrass i 

kombination med bröst- 

armvärmare under hela 

det perioperativa 

förloppet eller passiv 

värmning i form av 

polarfiltar, mössor och 

strumpor 20 minuter 

preoperativt 

Temperaturmätning 

över temporalartären i 

pannan samt incidens 

av hypotermi 

N = 90. 

Ålder: M = 

52,6-54,2 

år (SD 11,6-

13,2). 

Interventionsgruppen som 

erhöll värmemadrassen 

hade signifikant lägre 

incidens av hypotermi. 

Tekgul et al., 

2015, Turkiet 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Varma intravenösa 

vätskor 

Dermal och esofagal 

kropptemperatur samt 

incidens av hypotermi 

N = 60. 

Ålder: M = 

45,4-50,8 år 

(SD 12,2-

15,5). 

Interventionen hade 

signifikant effekt i att 

motverka hypotermi 

jämfört med 

kontrollgruppen. 

Torossian et al., 

2016, Tyskland 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Kemisk värmefilt Tympanisk 

kroppstemperatur 

samt gradering av 

termisk komfort 

N = 277. 

Ålder: M = 

45,6-46,5 år 

(SD 14,8-

15,3). 

Interventionsgruppen hade 

signifikant lägre incidens 

av hypotermi i jämförelse 

med kontrollgrupp. 

Yi et al., 2018, 

Storbritannien 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Aktiv värmning i form 

av forcerad luft-

värmning eller passiv 

värmning i form av 

termisk isolering med 

en bomullsfilt. 

Tympanisk 

kroppstemperatur 

och intraoperativ 

blodförlust 

komfort samt 

incidens av 

hypotermi 

N = 62. 

Ålder: M = 

57,9-58,5 år 

(SD 11,5-

11,8). 

Interventionsgruppen hade 

signifikant lägre incidens 

av hypotermi i jämförelse 

med kontrollgruppen. 

Zeba et al., 

2016, Serbien 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Cirkulerande varmluft-

madrass 

Kroppstemperatur 

uppmätt på hand, fot 

och esofagus 

N = 30. 

Ålder: M = 

63,25-65,19 

Interventionen var 

signifikant mer effektiv i 

att förebygga en sänkning 
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år (SD 4,89-

5,8). 

av kroppstemperaturen 

 

 

5.1 Aktiv värmning 

Aktiva värmningsinterventioner syftar till att öka patientens kärntemperatur genom att 

tillföra värme med olika tekniker (Lee, Kim & Shin, 2018). 

5.1.1 Interventioner med varma vätskor 

En vanlig åtgärd som används perioperativt är att ge patienten varma vätskor 

intravenöst (Tekgul et al., 2015; Choi, Kim, Lee, Park, & Lee, 2016; Horn et al., 2012; 

Andrzejowski, Turnbull, Nandakumar, Gowthaman & Eapen, 2010; Shao et al., 2012), 

vilket kan ske genom att värma droppåsen (Tekgul et al., 2015; Horn et al., 2012; 

Andrzejowski et al., 2010; Choi et al., 2016) eller genom att administrera vätskan till 

patienten via en droppslangsvärmare (Tekgul et al., 2015; Choi et al., 2016; 

Andrzejowski et al., 2010); Shao et al., 2012). 

 

Droppåsen kan värmas till 37 - 41° C (Tekgul et al., 2015; Horn et al., 2012; 

Andrzejowski et al., 2010) i till exempel en autoklav (Tekgul et al., 2015) eller i ett 

värmeskåp (Andrzejowski et al., 2010). Det finns olika vätskor som kan värmas, till 

exempel Ringer Acetat, (Tekgul et al., 2015; Choi et al., 2016), Natriumklorid 0,9 % eller 

Hartmann´s lösning (Horn et al., 2012; Andrzejowski et al., 2010). 

 

Ett annat alternativ för att tillföra varm vätska, är att använda en droppslangsvärmare 

som värmer slangen under administrering. Det fanns olika droppslangsvärmare att 

använda till att leverera varm vätska (Tekgul et al., 2015; Choi et al., 2016; Shao et al., 

2012). Till exempel kan droppslangen placeras i en värmeslinga som värmer vätskan i 

slangen mellan droppåsen och venkatetern och således infunderas varm vätska in i 

patientens ven (Tekgul et al., 2015; Shao et al., 2012). Apparaten kan ställas in på max 

38° C och den vätskan som når patientens blodomlopp har då en temperatur på knappt 

37° C. I Tekgul et al. (2015) visade att den typen av droppsslangsvärmning var lika 

effektiv som att värma droppåsen i ett värmeskåp. Jämfört med kontrollgruppen var 

båda interventionerna effektiva i att motverka hypotermi och öka kroppstemperaturen 

(Tekgul et al., 2015). Shao et al. (2012) visade i sin studie att användningen av 

interventionen varma vätskor ledde till signifikant högre kroppstemperatur hos 

interventionsgruppens deltagare vid jämförelse med kontrollgruppen.  

 

En annan modell av droppslangsvärmning var att vira slangen runt en varm cylinder som 

värmer upp droppslangen mellan droppet och patienten. Den kan ställas in på 39°C och 

har visat sig ha effekt på öka kroppstemperaturen, dock inte tillräcklig effekt för att 

motverka hypotermi intraoperativt. I jämförelse med kontrollgruppen och en grupp som 

erhållit intravenös vätska från en förvärmd droppåse var incidensen av hypotermi lägre i 

gruppen som erhållit droppslangsvärmning. Båda interventionerna var signifikant 

effektivare i att motverka hypotermi postoperativt jämfört med gruppen som erhöll 

rumstempererad vätska (Andrzejowski et al., 2010). 



15 
 

 

Choi et al. (2016) beskriver en annan apparat som använde en liknande teknik. 

Värmaren kunde ställas in på 42° C och levererade då vätska med en temperatur på 

upp till 39° C. Det var en signifikant skillnad i kroppstemperatur hos gruppen som 

erhöll vätskan värmd enligt interventionen i jämförelse med deltagare som erhöll 

rumstempererad vätska utan vätskevärmare (Choi et al., 2016). 

5.1.2 Ventilatorinterventioner 

Park, Yoon, Youn, Song & Hwang (2017) har gjort en studie där de undersökte effekten 

av att värma och befukta inhalationsgasen under generell anestesi, med hjälp av en 

värme- och befuktningskrets. Den kunde ställas in på temperaturer mellan 36 och 42° C. 

Resultatet visade signifikant skillnad i ökning av kroppstemperaturen jämfört med 

kontrollgruppen som erhöll en andningskrets med en värme- och fuktutbytare (Park et al., 

2017). 

5.1.3 Varma dynor och plagg 

Santa Maria et al. (2017) undersökte om värmning av kalla kroppsdelar, till exempel vid 

temporär avstängning av kroppsdelar under operation, kunde motverka hypotermi 

perioperativt. Värmande dynor har visat sig effektiva i att öka kroppstemperaturen 

eftersom den avstängda kroppsdelen hålls varm och spridning av nedkylt blod då undviks. 

Dynorna var 150 mm x 200 mm stora och kunde sättas distalt eller proximalt i 

förhållande till avstängningen. Under dynan fästes en prob som säkerställde att 

hudtemperaturen inte översteg 43° C. Systemet fungerade genom en closed-loop-

feedback mellan temperaturproben, kontrollenheten och värmedynorna. Det gav 

kontrollenheten möjlighet att själv reglera värmeleveransen så korrekt som möjligt (Santa 

Maria et al., 2017). 

 

En kemisk filt genererade värme genom att oxidera när den exponerades för luft i 

samband med brytning av förpackningen. I filten fanns tolv förslutna fickor som dynorna 

med den kemiska lösningen låg i. Det tog 30 minuter för filten att uppnå maximal värme, 

42° C, och värmen höll i sig i tolv timmar (Torossian, van Gerven, Geertsen, Van de 

Velde & Raeder, (2016). Torossian et al., (2016) påvisade en signifikant lägre incidens av 

hypotermi när den kemiska filten användes jämfört med en kontrollgrupp. 

5.1.4 Cirkulerande vatten 

Perez-Protto et al. (2010) studerade två olika typer av interventioner som involverade 

användandet av varmt, cirkulerande vatten. Deltagarna i studien fick antingen ligga på 

en madrass med vattnet cirkulerandes i madrassen eller så kunde patienten täckas med 

ett cirkulerande vattenplagg. Vid jämförelse kunde det ses att båda interventioner var 

effektiva i att öka kroppstemperaturen och motverka hypotermi. Ingen signifikant 

skillnad i effekt kunde ses mellan dessa interventioner (Perez-Protto et al., 2010). 

5.1.5 Forcerad-luftvärmare 

Det fanns olika forcerad-luftvärmningssystem som antingen kunde kopplas till en dräkt 

som patienten fick ha på sig eller en filt som lades över eller under patienten, och sedan 

kopplades dessa till en apparat som blåste in varm luft i plagget (Pu et al., 2014; Shu-Fen 
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& Hsioa-Chi, 2018; Yi, Liang, Song, Xia & Huang, 2018; Kim et al., 2009; Shin et al., 

2015; John et al., 2016; Brandes et al., 2011; Rowley et al., 2015; Kadam, Moyes, & 

Moran, 2009; Deren, Macham, Digiovanni, Ehrlich & Gillerman, 2011; Adriani, & 

Moriber, 2013; Perl et al., 2014; Monterio et al., 2017). Varmluft strömmade genom 

plagget i en förinställd temperatur (Pu et al., 2014; Shu-Fen & Hsioa-Chi, 2018) mellan 

38 och 46° C (Yi et al., 2018; Kim et al., 2009; Shin et al, 2015; John et al, 2016; Shu-Fen 

& Hsioa-Chi, 2018; Kadam et al., 2009). En filt med forcerad-luftvärmning kunde startas 

och placeras på operationsbordet innan patientens ankomst för att värma upp 

operationsbordet. Patienten kan sedan ligga på filten under operationen (Yi et al., 2018; 

Monterio et al., 2017; Pu et al., 2014). Forcerad luft-värmning kan appliceras pre-, intra- 

och postoperativt (Shu-Fen & Hsioa-Chi, 2018; Brandes et al., 2011; Shin et al., 2018; 

Monterio et al., 2017; Pu et al., 2014; Kadam et al., 2009; Adriani & Moriber, 2013). 

Forcerad luft-värmningsfilt förekom i olika modeller med olika användningsområden 

(Kadam et al., 2009). En modell var till för värmning av överkroppen och fästes med tejp 

strax ovan naveln (Kim et al., 2009) och en annan var till för värmning av underkroppen 

och fästes därför strax under bröstvårtorna (Kadam et al., 2009). Värmedräkten täckte 

patienten från nacken till fötterna (Perl et al., 2014). 

 

John et al., (2016) påvisade i en studie att forcerad luft-värmning var effektivt i att öka 

kroppstemperaturen och motverka hypotermi. Även Kim et al. (2009) såg en signifikant 

skillnad vid användandet av forcerad luft-värmning, där interventionsgruppens 

kroppstemperatur ökade avsevärt mer än kontrollgruppens. Pu et al. (2014), Brandes et al. 

(2011) och Yi et al. (2018) såg i respektive studier en signifikant skillnad i motverkandet 

av hypotermi när forcerad luft-värmning jämfördes med en kontrollgrupp. Även i Shin et 

al.’s (2018) studie såg att interventionen hade god effekt i att öka kroppstemperaturen och 

motverka hypotermi. Däremot, kunde Rowley et al. (2015) inte påvisa någon statistisk 

skillnad när forcerad luft-värmning jämfördes med en kontrollgrupp. 

 

Om filten med forcerad luft-värmning placerades under patienten och påbörjades redan 

preoperativt och användes utan avbrott under sövningen och operationen, ökade 

kroppstemperaturen för ett signifikant större antal deltagare än om forcerad 

luftvärmning applicerades först efter anestesiinduktionen (Brandes et al., 2011). I en 

studie av Shu-Fen och Hsioa-Chi (2018) upptäcktes en signifikant skillnad i 

kroppstemperatur först efter en timmes anestesi och visade att forcerad luft-värmning är 

mer effektiv vid användning pre- och intraoperativt jämfört med endast intraoperativ 

användning. Perl et al., (2014) studie visade liknande resultat där intraoperativ 

användning av forcerad luft-värmare inte var lika effektivt som pre- och intraoperativ 

värmning i att motverka hypotermi och öka kroppstemperaturen. Monterio et al. (2017) 

såg i sin studie signifikant större effekt av forcerad luft-värmning, när filten användes på 

överkroppen jämfört med att filten placerades under patienten, både i att öka 

kroppstemperaturen och i att motverka hypotermi. Samma filtar jämfördes av Alparslan 

et al. (2018), som inte såg någon signifikant skillnad utan båda typerna av filt visade sig 

vara effektiva i förebyggandet av hypotermi. 

 

Adriani och Moriber (2013), gjorde en studie där preoperativ och intraoperativ forcerad 

luft-värmning jämfördes med endast intraoperativ forcerad luft-värmning och resultatet 

visade att det var en skillnad mellan grupperna angående preoperativ kroppstemperatur 

men ingen signifikant skillnad i kroppstemperatur mellan deltagarna i de båda grupperna 

vid ankomst till operationssalen och intraoperativt. Samtliga deltagare hade normal 

kroppstemperatur vid ankomst till den postoperativa enheten. 
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Horn et al. (2012) undersökte effekten av olika durationer av förvärmning med forcerad- 

luftvärmning, med en filt som täckte hela kroppen med värme upp till 44° C och drog 

slutsatsen att 10 minuters preoperativ värmning med forcerad luft-värmare var 

tillräckligt för att förebygga perioperativ hypotermi. De visade även på att aktiv 

intraoperativ värmning, när patientens kroppstemperatur redan var under 36°C, inte 

kunde reversera hypotermin eller förebygga ytterligare sänkning av patientens 

kroppstemperatur (Horn et al., 2012). 

5.1.6 Värmemadrass 

Det fanns flera olika typer av värmemadrasser (Soysal et al., 2018; John et al., 2016; 

Zeba et al., 2016; Perl et al., 2012; Egan et al., 2011; Röder et al., 2011). En typ av 

värmemadrass var uppbyggd av kol-polymer med en tryckavlastande innermadrass (John 

et al., 2016) och en värmemadrass som bestod av kolfibrer (Soysal et al., 2018). Värmen 

gick att ställa in mellan 38 - 40° C på de olika madrasserna (John et al., 2016; Soysal et 

al., 2018). En annan typ av värmemadrass värmdes med hjälp av cirkulerande varmluft, 

vars temperatur och tryck genererades av en huvudenhet (Zeba et al., 2016). John et al., 

(2016) påvisade att deltagarna med kolpolymermadrassen hade signifikant lägre 

kroppstemperatur och högre incidens av hypotermi i slutet av den intraoperativa fasen, 

jämfört med forcerad luft-värmning. Deltagare som erhöll forcerad luft-värmning nådde 

även en form av platåfas i sin temperatur, till skillnad från deltagare som erhöll värmning 

med kolpolymermadrass där kroppstemperaturen sjönk under hela observationstiden. 

Soysal et al. (2018) visade att kolfibermadrassen hade god effekt i att öka 

kroppstemperaturen och motverka hypotermi i jämförelse med passiv värmning och 

kontrollgrupp. 

 

Zeba et al. (2016) studerade en cirkulerande varmluftsmadrass som visade sig vara 

effektiv i upprätthållandet av kroppstemperatur i jämförelse med en kontrollgrupp. En 

annan värmemadrass genererade ledningsvärme (Perl et al., 2012; Egan et al., 2011) och 

hade en sensor som känner av så att patienten låg placerad korrekt på madrassen. I 

jämförelse med forcerad luft-värmning fann forskarna ingen signifikant skillnad utan 

båda interventionerna var effektiva i att öka kroppstemperaturen (Egan et al., 2011). Perl 

et al. (2012) påpekade att madrassen var kostnadseffektiv då det inte krävdes något 

engångsmaterial för användning och kostnaderna för underhåll och energikonsumtion var 

relativt låga. Användningen av värmemadrassen i kombination med ett täcke för 

isolering, har visat sig innebära en statistiskt signifikant skillnad i att öka patientens 

perioperativa kroppstemperatur och motverka hypotermi (Perl et al., 2012). 

En resistiv värmemadrass kunde ställas in på 43° C. En jämförelse mellan forcerad 

luft-värmning och värmemadrass visade att forcerad luft-värmning var snabbare i 

att öka patientens kroppstemperatur men de båda interventionerna hade likvärdig 

effekt i undvikandet av hypotermi (Röder et al., 2011). 

5.1.7 Värmning med strålning 

Kadam, Moyes och Moran (2009) observerade att värmning via strålning hade bra effekt 

på att öka kroppstemperaturen. En apparat som utstrålade värmestrålar placerades 40 

centimeter ovan huvudet på patienten så att strålarna täckte patientens panna. Efter 

anestesiinduktion startades apparaten och ställdes in på 41° C, enligt 
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fabriksrekommendationer till vuxna patienter. En hudsensor fästes på patientens panna 

för att övervaka att hudtemperaturen nådde, och ej överskred, önskad måltemperatur. 

Sedan värmde apparaten patientens hud till önskad temperatur och avtog i styrka när 

måltemperaturen uppnåtts. Interventionen hade god effekt i att öka kroppstemperaturen 

och att motverka hypotermi (Kadam, Moyes, & Moran, 2009). 

5.2 Passiv värmning 

Passiva värmningsmetoder syftar till att bevara patientens kroppstemperatur genom att 

skapa förutsättningar för att förhindra värmeförlust (Lee et al., 2018). 

5.2.1 Varma eller isolerande plagg 

En termisk dräkt har framtagits för att motverka oavsiktlig hypotermi under anestesi och 

operation. Patienten klär på sig den preoperativt så tidigt som möjligt för att bevara 

kroppens egna värme. Dräkten har flera dragkedjor på olika ställen för att kunna 

exponera endast det som behöver exponeras för anestesi eller operation, vilket gör att den 

kunde justeras under det perioperativa förloppet och onödig exponering av patientens 

hudkostym kunde undvikas. Kostymen var i tre lager, yttersta lagret var små vävda 

mikrofiber, mellanlagret var ett vattentätt lager som andas och det innersta lagret är gjort 

av mikrofleece. Studien har inte kunnat visa på några skillnader i kroppstemperaturen 

större än 0,5 °C i jämförelse med kontrollgruppen (Lauronen et al., 2017). 

 

Lee et al. (2018) undersökte effekten av varma sockor värmda till 55° C. Sockorna bars 

av patienten under hela det perioperativa förloppet. Resultatet visade att sockorna hade 

god effekt. Interventionsgruppen upprätthöll normotermi under hela observationsfasen, 

medan kontrollgruppen sjönk under normal kroppstemperatur efter 180 minuters 

observation (Lee et al., 2018). 

 

Shao et al. (2012) observerade att varma filtar var effektiva i att undvika 

perioperativ hypotermi, när den interventionen använts i kombination med andra 

interventioner. Ett exempel på en kombination som hade största effekt i att bibehålla 

kroppstemperaturen och motverka hypotermi var varma filtar och inlindning av 

patientens kroppsdelar (Shao et al., 2012) 

 

Soysal et al. (2018) applicerade polarfiltar minst 20 minuter innan avfärd till 

operationssalen på en av interventionsgrupperna. Den typen av passiv värmning var 

effektiv i att upprätthålla kroppstemperaturen, men var mindre effektiv än en aktiv 

värmningsintervention (Soysal et al., 2018). 

5.2.2 Ventilatorinterventioner 

Positivt slutexpiratoriskt tryck (PEEP) har visat sig kunna ha en inverkan på 

kärntemperaturen eftersom PEEP ökade det intratorakala trycket, vilket i sin tur kan leda 

till en ökad vasokonstriktion av perifera kärl (Seo et al., 2018). Seo et al. (2018) har dock 

inte kunnat påvisa någon statistisk signifikant skillnad, varken i bibehållandet av 

kroppstemperatur eller undvikandet av hypotermi. 

5.2.3 Läkemedel 
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Två läkemedel som har visats sig kunna ha inverkan på att upprätthålla 

kroppstemperaturen under operation var aminofyllin (Kim et al., 2014) och 

dexmedetomidin (Jo, Lee, Park, Kim & Lee, 2018). Aminofyllin reducerade 

förändringarna i kärn- och hudtemperaturen och gavs som infusion och bidrog till att 

upprätthålla normotermi. Det tog längre tid för interventionsgruppens deltagare som 

erhållit aminofyllamininfusioner att börja sjunka i kroppstemperatur jämfört med 

kontrollgruppens deltagare som erhållit natriumkloridinfusion. Interventionsgruppens 

kroppstemperaturer var också signifikant högre än kontrollgruppens (Kim et al., 2014). 

Dexmedetomidin gavs som en infusion om 2 mikrogram/ml, 50 ml, och infunderades i 

10 minuter efter hudincision. Dosen påverkade de perifera kärlen till att kontrahera och 

bidrog därför till att kärntemperaturen upprätthölls i större utsträckning under anestesi i 

jämförelse med kontrollgruppen (Jo et al., 2018). 

5.2.4 Högre temperatur i operationssalen 

Temperaturen i interventionsgruppens operationssal ställdes in på 24° C och 

kontrollgruppens operationssal ställdes in på 17° C. Båda grupperna erhöll intraoperativt 

forcerad luft-värmning. Ingen signifikant skillnad i kroppstemperatur kunde ses mellan 

grupperna perioperativt och interventionen var ineffektiv i att motverka hypotermi (Deren 

et al., 2011). I en liknande studie av Rowley et al. (2015) jämfördes forcerad luft-

värmning mot höjd salstemperatur, vilket visade att höjd salstemperatur inte var effektiv i 

att motverka hypotermi. 

5.3 Resultatsammanfattning 

De inkluderade studiernas resultat visar att aktiva och passiva värmningsinterventioner har 

påverkan på förekomsten av hypotermi men i olika grad. Forcerad luftvärmning visade sig 

ha högst effekt på ökandet av kroppstemperaturen, framför allt vid användning pre- och 

intraoperativt. Höjning av operationssalens temperatur hade minst effekt på att motverka. 

Kombinationer av flera värmningsinterventioner ökade effekten på att motverka hypotermi 

eller ökandet av kroppstemperaturen samt värmning i flera faser till exempel pre- och 

intraoperativt. Värmning perioperativt har visat sig kunna ske på många olika sätt men att 

aktivt tillföra värme för att öka kroppstemperaturen har visat sig vara mer effektivt i att 

förebygga hypotermi än att endast passivt isolera för att bibehålla kroppstemperaturen (se 

tabell 2).  

5.4 Evidensgrad  

Baserat på SBU:s handbok (Statens beredskap för medicinsk och social utvärdering, 2017) 

anses litteraturstudien uppnå medelhög evidensgrad, då samtliga artiklar bedömdes vara av 

minst medelhög kvalitet, och artiklar som bedömdes ha låg kvalitet exkluderades. 

Majoriteten av de inkluderade artiklarna var randomiserade kontrollerade studier, vilket 

enligt SBU:s handbok ökar graden av evidens för litteraturstudien. De kvasiexperimentella 

studierna som inkluderades ansågs ha högt bevisvärde då försöksgruppernas 

bakgrundsfaktorer tydligt redovisades, och grupperna var homogena trots avsaknad av 

randomisering. De inkluderade artiklarnas resultat är i stora drag samstämmigt, vilket ökar 

litteraturstudiens trovärdighet. Studiernas stora spridning över hela världen ger en stark 

representerbarhet och överförbarhet (Statens beredskap för medicinsk och social 

utvärdering, 2017).  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Design 

En systematisk litteraturöversikt genomfördes, vilket var ett passande sättet att 

evidensbaserat fastställa de mest effektiva åtgärderna för prevention av hypotermi, 

enligt Galvão, Marc, Sawada och Clark (2009). Den deskriptiva designen som användes 

var passande då syftet var att beskriva, vilket också var anledningen till att en 

systematisk litteraturöversikt utfördes (Whittemore & Knalf, 2015). Att beskriva de 

preventiva åtgärderna som fanns hade eventuellt varit svårt med en empirisk studie, 

främst då arbetet hade en snäv tidsplan. 

6.1.2 Urval 

Syftet hade kunnat avgränsas mer till att fokusera på ett visst ingrepp, åldersgrupp eller 

en speciell typ av intervention i jämförelse med en annan intervention. Det fanns en risk 

att det då gett en mindre mängd data, vilket hade kunnat ha fördelar som mindre att gå 

igenom, men samtidigt nackdelar som att missa relevant data. Åldersgruppen 

begränsades till patienter över 18 år, med intentionen att få en så homogen grupp som 

möjligt, då till exempel barn har en annorlunda termoregulatorisk förmåga. Det är en 

faktor som även har observerats hos patienter >85 år och därför skulle åldersgruppen 

kunnat avgränsas ytterligare. Urvalet hade kunnat begränsas till artiklar publicerade inom 

de senaste fem åren, för att få ett mindre och mer uppdaterat resultat. Det hade dock 

exkluderat en stor den av de data som inkluderats och på så sätt riskerat att gå miste om 

relevant data. Att endast beskriva hypotermi under generell anestesi kan ses som en 

styrka då det bidrog till en homogen grupp där resultatet blir mer generaliserbart, vilket 

var författarnas mål. I och med exkluderingen av artiklar som studerade kombinerade 

anestesiformer, har deltagare med generell anestesi i viss mån exkluderats, vilket kan ses 

som en svaghet. Det var en styrka att begränsa studien med exkludering av köldskadade, 

gravida och traumapatienter, då denna grupp har en annan behandlingsstrategi och det 

var viktigt att få en homogen grupp att applicera resultatet på. Exkluderingen av 

terapeutisk hypotermi var befogat då den typen av hypotermi inte är anestesiinducerad 

och passade därför inte till litteraturöversikten. 

 

Initialt planerades sökningen att begränsas till artiklar med “peer review”. Den 

begränsning förekommer dock endast i Cinahl, varpå författarna då beslutade att 

begränsningen inte skulle användas utan att alla studier som inkluderas ska vara etiskt 

godkända, vilket kontrollerades i samband med kvalitetsgranskningen. Inga artiklar 

exkluderades på grund av att de ej var etiskt godkända. 

6.1.3 Datainsamling 

Datainsamlingens olika steg baserades på Whittemore och Knalf’s (2005) artikel, vilket 

gav en tydlig mall att följa. Det fanns dock flera olika källor som hade kunnat tillföra den 

struktur Whittemore & Knalf, (2005) gjorde, och det var ett strategiskt val, vilket kan ses 

som en svaghet. 
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Det första steget i datainsamlingen utfördes i högläsning och alla beslut fattades 

gemensamt angående vidare läsning. Då abstrakten delades upp mellan författarna för 

genomgång, och bedömningarna gjordes individuellt, efter relevans till syftet och 

inklusions- och exklusionskriterier, fanns det en risk att författarnas bedömningar skiljde 

sig från varandra. På grund av det har varje exkludering noga följt exklusionskriterierna. 

Samtliga artiklar var lästa av båda författarna i sin helhet och exkludering var, i det 

skedet, ett gemensamt beslut, vilket var en styrka. Det förekom dubbletter/tripletter i 

databaserna, vilket kan tyda på att sökningen hade precision. 

6.1.3.1 Sökstrategi 

Sökningarna har skett i flera databaser, vilket har lett till en omfattande mängd data. 

Databaserna valdes ut strategiskt då det var känt för författarna att dessa innehöll 

omvårdnads- och medicinsk forskning. Sökningarna i PubMed och Web Of Science 

skedde genom fritextsökning men i efterhand framkom det information om att MeSH-

termer hade kunnat användas, vilket hade kunnat göra sökningen mer relevant och exakt. 

Det här kan ses som sökningens största svaghet. Istället har Pubmed sökningarna baserats 

på de ord som söktes på i Cinahl, vilka var baserade på Cinahls indexlistor och termer 

från Svenska MeSH. Databasen Medline användes inte, eftersom den är en subsektor av 

PubMed. Förutom de meningsbärande orden som utvanns ur syftet söktes det efter 

nyckelord i bakgrundens artiklar för att få fler sökord och därigenom försöka mätta 

sökningen. I kombination med trunkering av sökorden, Svenska MeSH och databasernas 

egna indexlistor kunde sökningen breddas och omfattande mängd data genereras, vilket 

stärker studiens sökning. För att översätta alla nyckelord och sökord användes Svenska 

MeSH i första hand men även webbaserat lexikon vid behov, då engelska inte är 

författarnas modersmål. Anestesi har använts som sökord, vilket kan ha varit anledningen 

till att artiklar med regional anestesi framkommit i sökningarna. Dock kan artiklar med 

generell anestesi ha benämnts som endast anestesi, och att inte använda det ordet skulle 

kunnat leda till att vissa inkluderade artiklar inte funnits. 

6.1.3.2 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen utfördes med Nilsson´s granskningsmallar för Örebro Universitet 

som är delvis baserade på SBU´s granskningsmallar. Enligt Polit och Beck (2016) har 

kvalitativa artiklar en tendens att inte förse läsaren med studiens svagheter och 

begränsningar fullt ut, därför är kvalitetsgranskning ett hjälpmedel för att som läsare 

kunna göra en egen värdering. 

 

Kvalitetsgranskningen delades upp mellan författarna och utfördes individuellt för att 

sedan kontrolleras av motsvarande författare för validering. Endast artiklar av medelhög 

eller hög kvalitet inkluderades, vilket ökar studiens trovärdighet. Gränserna för 

värderingen räknades ut procentuellt av författarna innan granskningen påbörjades och 

det var förankrat i Mårtensson och Fridlund (2017). Två artiklar exkluderades på grund av 

låg kvalitet. De svagheter i de artiklarna som ledde till den bedömningen kan delvis ses i 

andra studier som kvalitetsgranskats. I de två exkluderade studierna förekom det dock så 

många svagheter att författarna tillsammans gjorde bedömningen att exkludera artiklarna 

för att säkerställa vetenskaplig kvalitet på litteraturöversikten (Mårtensson & Fridlund, 

2017). 
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Under kvalitetsgranskningen uppmärksammades att Andrzejowski et al. (2010), hade 

skrivit fel siffror i procentuell beräkning av deltagarnas kön. Kvalitetsgranskning av den 

artikeln har ändå uppnått godkänt resultat, men det var värt att uppmärksamma 

misstaget. I Hart et al.’s studie (2011) försökte de att kartlägga riskfaktorer för att 

utveckla perioperativ hypotermi, men de finner att det saknas evidens. Studien har trots 

det inkluderats i bakgrunden, då riskfaktorer är relevant för ämnet, och författarna har 

varit medvetna om den låga evidensen om riskfaktorerna och diskuterat det. 

6.1.4 Dataanalys 

Alla artiklarna har lästs av båda författarna i sin helhet. Data har sedan extraherats 

individuellt av författarna och förts över till ett nytt dokument där författarna tillsammans 

har diskuterat subkategorier och kategorier, vilket kan ses som en styrka. Att använda 

integrerad analys kan ses som en styrka eftersom författarna har följt Whittemore och 

Knalf’s (2005) tydliga beskrivning om att göra analysen stegvis, vilket minskar risken för 

feltolkning och felaktiga resultat. 

6.2 Resultatdiskussion 

Huvudfynden i resultatet har beskrivit aktiva och passiva värmningsinterventioner, 

vikten av att värma patienten per- och intraoperativt samt att effekten blir bättre vid 

kombination av olika interventioner. Det framkommer från resultatet att det finns många 

olika interventioner som har samma mål men olika effekter. Därför är det viktigt att som 

anestesisjuksköterska, med ett perioperativt ansvar, vara medveten om detta och ha ett 

kritiskt förhållningssätt till interventionerna och när de ska användas. 

6.2.1 Aktiv och passiv värmning 

Resultatet har beskrivit många olika interventioner, som kan delas in i aktiva eller passiva 

interventioner, för att förebygga hypotermi under generell anestesi. Aktiv värmning var 

signifikant mer effektiv än passiv värmning, vilket kan beror på att anestesiläkemedlen 

stör kroppens termoreglerande centrum. McSwain et al. (2015) påpekade att samtliga 

anestesiläkemedel som användes för att underhålla generell anestesi kommer att försämra 

den autonoma temperaturregleringen i kroppen. Eftersom anestesiläkemedlen också 

orsakar en vasodilatation spelade det mindre roll att isolera patienten med täcken och 

filtar, eftersom denne ändå kommer att tappa värme under redistrubitionsfasen (Diaz & 

Becker, 2010; Hart et al., 2011; Lenhardt, 2010). Aktiv värmning kommer därför att vara 

mer effektivt eftersom värme tillförs till en patient som själv inte kan upprätthålla 

kärntemperaturen (Lee et al., 2018). 

 

En fördel med att värma med passiva interventioner var att de ofta var lättillgängliga. 

Filtar, strumpor och andra textilier var saker som ofta fanns att tillgå och var enkla att 

använda, något som resultatet visar på. Det fanns också en ekonomisk aspekt i att 

använda de passiva metoderna då de oftast var kostnadseffektiva (Horosz & Malec-

Milewska, 2014). Den största nackdelen var dock att passiva värmningsinterventioner 

har visat sig resultera i stora temperaturskillnader, låga kroppstemperaturer och hög 

incidens av hypoterma patienter (Shaw, Steelman, DeBerg & Schweizer, 2017). En 

annan nackdel var att anestesisjuksköterskan tenderade att använda mer material på 

grund av den dåliga effektiviteten, vilket istället kan öka kostnaden. En lösning kan vara 
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att kombinera en aktiv värmningsintervention med en passiv värmningsintervention för 

att tillföra värme aktiv och sedan passivt isolera den tillförda värmen (Koenen, Passey & 

Rolfe, 2017). 

 

I jämförelse med andra interventioner har forcerad-luftvärmning visat sig vara en av de 

mest frekvent använda och mest effektiva metoderna. En annan studie utförd av Okoué, 

Calabrese, Nzé, Msika & Keita (2018), styrker detta genom att påvisa att forcerad luft-

värmning är den mest effektiva metoden för perioperativ värmning, vilket John et al. 

(2016) också visar i sitt resultat när forcerad luft-värmning jämförs med 

kolpolymermadrass. John et al. (2016) saknar dock en kontrollgrupp, vilket gör att 

interventionernas effektivitet ej har kontrollerats. I Rowley et al. (2015) användes en 

kontrollgrupp med olika fabrikat, vilket kan ha varit orsaken till att studien inte kunde 

påvisa någon signifikant skillnad i att motverka hypotermi. Däremot i en studie av 

Rohrer et al. (2017) visade resultatet att cirkulerande vatten-värmning var mer effektivt 

än forcerad-luftvärmning i att öka kroppstemperaturen. Rohrer et al. påpekar också att 

förebyggandet av hypotermi är mest effektivt när flera interventioner kombineras. 

Sammantaget råder det meningsskiljaktigheter och interventionen har gett varierande 

resultat, vilket kan bero på att det finns flera olika modeller och leverantörer av forcerad-

luftvärmare. 

 

Choi et al. (2016) påpekade att varma vätskors förmåga att förebygga perioperativ 

hypotermi troligtvis var relaterat till den mängd vätska patienten erhåller, vilket kunde 

vara en förklaring till att resultaten från studier kring interventionen skiftade. 

 

Salstemperaturen visade sig spela mindre roll som en åtgärd mot hypotermi. Vid justering 

av salstemperaturen till det högre har resultatet visat att interventionen bör kompletteras 

med ytterligare minst en metod. Bara att höja temperaturen inne på operationssalen 

resulterade i att patienten ändå blev hypoterm, även om patientens kroppstemperatur 

sjönk något långsammare, vilket kan ses i Deren et al.’s studie (2011). Med tanke på de 

risker, som omnämns i bakgrunden, för personalen med att öka salstemperaturen samt den 

högre grad effektivitet från aktiv värmning bör inte rumstemperaturen vara i fokus inom 

hypotermiprevention. I Horosz & Malec-Milewska’s (2014) studie diskuterades 

arbetsmiljö och komfort för personalen i förhållande till att undvika nedkylning av 

patienten på grund av rumstemperatur. Det finns många olika åsikter, bland annat om en 

varm omgivning orsakar infektioner i högre utsträckning, och genom åren har åsikterna 

förändrats men ingen enlighet har framkommit (Horosz & Malec-Milewska, 2014). 

 

6.2.2 Vikten av preoperativ värmning 

Flera forskare poängterar också att intraoperativ värmning inte var tillräckligt för att 

motverka hypotermi och för att upprätthålla patientens kroppstemperatur normalt. När 

preoperativ värmning har applicerats har deltagarna i mycket högre utsträckning bevarat 

normal kroppstemperaturtemperatur. Detta bekräftas av Lau et al. (2018) som funnit att 

preoperativ värmning i minst 30 minuter med forcerad luft-värmning minskar effektivt 

intraoperativ hypotermi. Även om redistribution fortfarande sker, trots pre- och 

intraoperativ värmning, så är kombinationen mer effektiv i att bevara och öka 

kroppstemperaturen hos patienten. Dessutom, vid kortare ingrepp, hinner inte 

intraoperativa värmningsinterventioner kompensera för patientens värmeförlust vid 

anestesiinduktion.  
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Preoperativ värmning kan minska risken för att patienten anländer till operationssalen 

kall och blir hypoterm vid kortare ingrepp (Lau et al., 2018). Adriani och Moriber (2013) 

motsäger effekten av preoperativ värmning. I studien har dock olika fabrikat på 

värmefiltarna använts i intervention- och kontrollgruppen, vilket kan ha påverkat 

resultatet. Galvão, Marc, Sawada & Clark (2009) beskriver att värmning av patienten 

innan anestesiinduktion minskar värmeredistributionen från de kroppens centrala delar 

till de perifera delarna. Både aktiva och passiva interventioner kan användas 

preoperativt. Flera studier påvisar vikten av att välja den mest effektiva 

värmningsinterventionen och det valet bör baseras på de olika interventionernas fördelar 

och nackdelar, potentiella risker och dess kostnader (Galvão, Marc, Sawada & Clark, 

2009). 

6.2.3 Anestesisjuksköterskans ansvar: personcentrerad omvårdnad 

Hypotermi medför risker för patientens välmående. Enligt FN’s rapport (2008) om 

mänskliga rättigheter så har varje individ rätt till hälsa, välbefinnande och hälsovård samt 

trygghet i samband med sjukdom. Därför är det viktigt att anestesisjuksköterskan, med sin 

betydelsefulla roll i utförandet av perioperativ omvårdnad, har tillgång till undersökningar 

och utvärderingar av effektiviteten av olika värmningsinterventioner, vilka kan inhämtas 

från tidigare publicerad forskning (Galvão, Marc, Sawada & Clark, 2009). Det är också 

viktigt att arbeta personcentrerat för att ge individuell och god omvårdnad (Nilsson & 

Jaensson, 2016). 

 

En anestesisjuksköterska är ofta självständig i utförandet av anestesiinduktion och -

underhåll i den perioperativa fasen. Huvuduppgiften är att hålla kontakten med och vaka 

över patienten samt vara steget före. Att hålla kontakten med patienten är kärnan i 

personcentrerad vård. Det är viktigt att främja patientens delaktighet genom att låta 

denne vara en del av sin vård och behandling. Under anestesi är patienten oförmögen att 

ta hand om sig själv och att uppmärksamma sin omgivning vid till exempel obehag. För 

att respektera patientens delaktighet är det därför viktigt att anestesisjuksköterskan 

tillgodoser de behoven patienten har, uttalade eller underförstådda sådana, när den själv 

inte kan tillgodose dem och att inge tillitsfullhet för patienten inför operationen, så att 

denne är bekväm med och kan lita på att anestesisjuksköterskan tar hand om den enskilde 

under sövningen (Nilsson & Jaensson, 2016). 

 

Anestesisjuksköterskan behöver ta ansvar för att arbeta proaktivt och implementera 

omvårdnadsåtgärder för att förebygga hypotermi. Denne kan utgå ifrån den preoperativa 

bedömningen för att arbeta tillsammans med patienten, med målet att uppehålla eller öka 

dennes kroppstemperatur (Paulikas, 2008). Riskfaktorer för hypotermi bör identifieras 

innan operation för att optimera den preventiva vården för att patienten inte ska drabbas 

av hypotermi perioperativt (Hart et al., 2011). Det kan vara svårt eftersom det saknas 

evidens för riskfaktorer, något som Hart et al. (2011) diskuterade i sin studie. 

 

En anestesisjuksköterska bör sätta patientens autonomi och individuella behov i fokus 

under den perioperativa vården. Därför är det viktigt att vara uppmärksam och 

tillgänglig för patientens situation och mångfald. Respektera och bevara patientens 

självbestämmanderätt, samt dennes och anhörigas rätt till information (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). 
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Oavsiktlig hypotermi påverkade patientens komfort och, i slutändan, tillfredsställelse 

med vården (Hart et al., 2011; Leeth, Mamaril, Oman & Krumbach, 2010). The 

American Society of PeriAnaesthesia Nurses rekommenderar att anestesisjuksköterskor 

bluder in patienten till delaktighet och efterfrågar patientens subjektiva termiska 

komfort, både pre- och postoperativt. Detta också för att känslan av att frysa kan bidra 

till ökad oro kring olika aspekter av kirurgi. Det fanns ett signifikant samband mellan 

termiskt obehag och oro (Leeth et al., 2010). 

 

Conway, (2016) och Drugs & Therapy Perspectives, (2002) beskriver att patienter som 

har upplevt anestesiinducerad hypotermi och shivering upplevde det värre än den 

postoperativa smärtan. Detta bekräftas av Sessler, (2014) som påpekade att även om 

postoperativt termiskt obehag inte var livshotande så har patienter återberättat att känslan 

av att frysa postoperativt var den värsta upplevelsen av kirurgi. Därför är det viktigt att 

vårdpersonalen behandlar och förebygger hypotermi perioperativt (Sessler, 2014), samt 

värnar om patienten upplevelse av kyla, eftersom det annars kan orsaka onödigt lidande 

för individen. Det har visat sig att termiskt obehag kan upplevas trots att patienten har en 

normal kroppstemperatur (Hoffer, 2011). 

 

Det är viktigt att hitta en balans mellan individuell omvårdnad och rättvis fördelning av 

tillgångar. Utifrån patientens behov bör anestesisjuksköterskan systematiskt leda, 

prioritera och reevaluera vårdarbetet, samt bidra till ett effektivt resursutnyttjande 

(Svensk sjuksköterskeföreing, 2012). Att arbeta balanserat bidrar till att främja de 

socioekonomiska faktorerna för patienten genom att till exempel undvika onödigt lång 

vårdtid eller sjukskrivning (Conway, 2016). Samtidigt måste hänsyn tas till att arbetet 

utförs miljövänligt, för att spara på jordens resurser och effektivt använda ekonomiska 

medel. 

7. Slutsats 

Det finns många olika interventioner för att förebygga hypotermi under generell anestesi. 

Dessa kan sorteras i två huvudgrupper: aktiv och passiv värmning. Interventionerna har 

visat sig ha olika effekt och därför är det viktigt att som anestesisjuksköterska välja 

effektiva och passande interventioner för att undvika perioperativ hypotermi. 

Kombination av flera olika interventioner tillsammans har visat sig ha bättre effekt i 

förebyggandet av perioperativ hypotermi. Det är viktigt att anestesisjuksköterskan 

arbetar personcentrerat och preventivt med hypotermi under generell anestesi för att 

patienten inte ska behöva utstå onödigt lidande och som ett led i att förebygga de 

komplikationer som hypotermi kan leda till. 

8. Kliniska implikationer 

Perioperativ hypotermi är vanligt förekommande och kan leda till allvarliga 

komplikationer som i sin tur kan orsaka stort lidande för patienten. Därför bör 

anestesipersonal vara uppdaterade och utbildade i förebyggandet av tillståndet. Den här 

litteraturöversikten sammanställde information för att göra det lättillgängligt för personal 

att kunna hålla sig informerade och uppdaterade om vilka interventioner som finns och 

vilken effekt de har. Att arbeta preventivt med hypotermi under generell anestesi ska inte 

vara svårt, utan information och hjälpmedel bör finnas lättillgängligt och enkelt att 

använda. Med en bredare kunskap om de olika interventionerna är det möjligt att det blir 

lättare för anestesisjuksköterskan att arbeta personcentrerat och preventivt mot hypotermi 
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eftersom de då kan designa en omvårdnadsplan efter individens behov. I och med det blir 

arbetet inte slentrianmässigt utan sätter hela tiden anestesisjuksköterskan i en utmanande 

situation där hela kompetensen behöver användas och ständigt uppdateras. 

9. Förslag till fortsatt forskning 

Enligt Hart et al. (2011) har riskfaktorer för hypotermi under generell anestesi ingen stadig 

förankring i evidens, vilket är ett viktigt ämne att forska vidare på. Istället för en systematisk 

litteraturstudie hade en metaanalys kanske kunnat ge mer kunskap i ämnet, eftersom det 

viktigaste med en metaanalys är att mäta effekten av all sammanställd tidigare forskning 

objektivt (Polit & Beck, 2016). Då den här studien hade en snäv tidsplan, var det inte 

aktuellt att utföra en metaanalys. Ett liknande syfte skulle dock kunnat användas för det 

ändamålet, då en metaanalys skulle vara passande för att beskriva preventiva åtgärder och 

dess effekt. 

Resultatet har gett en bild av att kombinationer av olika interventioner har bra effekt i 

förebyggandet av hypotermi under generell anestesi. Det är något som skulle behöva 

undersökas ytterligare för att styrkas. 
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Preoperativ temperatur över 37,5. 
 
Urvalsförfarande: Förslutna kuvert. 
 
Datainsamlingsmetod: Tympanisk och 

esofagal temperaturmätning 
 
Analys: SPSS 20.0. Kolmogorov-

Smirnov test. Student t-test. Mann-

Whitney U-test. Paride t- test. Wilcoxon 

t-test. Fisher’s exact test. Chi- square 

test. 

Styrkor: Tydligt 

beskriven 

datainsamlingsmetod, 

problemformulering 

och syfte. Forskarna 

redogör för studiens 

svagheter samt ger 

förslag på fortsatt 

forskning. 
 
Svagheter: Oklart om 

studien var blindad. 

Exkludering och 

bortfall behöver 

utvecklas. 
 
Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

Grupp 1: Överkroppsfilt 

med forcerad luft- 

värmning. Grupp 2: 

Underkroppsfilt, med 

forcerad luft-värmning. 
 
Ingen signifikant skillnad i 

temperatur och båda hade 

god effekt i att motverka 

hypotermi. 
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Andrzejowski, J. 

C., Turnbull, D., 

Nandakumar, 

A., Gowthaman, 

S., & Eapen, G. 

2010. 
A randomised 

single blinded study 

of the 

administration of 

pre-warmed fluid 

vs active fluid 

warming on the 

incidence of peri-

operative 

hypothermia in 

short surgical 

procedures. 
Journal of The 

association of 

Anaesthetists of 

Great Britain and 

Ireland. 942-945 

Storbritannien. 

Syftet med studien var att undersöka 

skillnaden i kärntemperaturer hos 

patienter efter leverering av en liter 

förvärmd intravenös vätska tagen från 

ett värmeskåp i jämförelse med 

levereringen av en liter vätska via en 

kommersiell i kö värmare. 

Studiedesign: Randomiserad 

singelblindad studie 
 
Design: Randomiserad, 

kontrollerad, enkelblindad 

studie 
 
Population: 76 patienter. 
 
Inklusionskriterier: ASA I-II. Vuxna 

patienter som var planerade för 

generell anestesi dagkirurgi <30 min. 
 
Exklusionskriterier: Laparoskopisk 

kirurgi. Kirurgi som involverar 

spoldropp. Kirurgi med en förväntat 

blodförlust > 200 ml. 
Medicinering med nitrater, ACE-

hämmare eller 

kaliciumkanalblockerare. 
 
Urvalsförfarande: Randomisering med 

hjälp av datorteknik. 
 
Datainsamlingsmetod: Tympanisk 

och esofagal temperaturmätning och 

gradering av shivering. 
 
Analys: Data var analyserad med SPSS 

version 
15. Variationsanalys med ANOVA 

genom post hoc-analys. Chi-square test. 

Styrkor: Artikeln 

beskriver tydligt 

anledningen till 

upplägget, 

datainsamlingen och 

interventionen. Det finns 

en tydlig diskussion av 

resultaten och dess 

uppkomst. 
 
Svagheter: Information 

om eventuell 

intressekonflikt saknas, 

räknat fel procentuellt på 

deltagarnas kön. Oklart 

vem som gjort vad av 

forskarna. Studien är 

endast singelblindad. 

Forskarna har inte 

diskuterat studiens 

begränsningar/svagheter. 
 
Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

Deltagarna delades in i tre 

grupper. En grupp erhöll 

rumstempererad intravenös 

vätska. En grupp erhöll 39 

°C intravenös vätska och 

en grupp som erhöll 41°C 
intravenös vätska. 
Gruppen med 39 °C vätska 

administrerades vätska via 

en droppslangsvärmare som 

värmde vätskan. Gruppen 

som erhöll 41 °C vätska 

administrerades vätska som 

förvärmts i minst 8 timmar i 

ett värmeskåp. 
 
Ingen signifikant skillnad i 

esofagal kroppstemperatur 

mellan de båda grupperna 

som erhållit värmd vätska. 

Deltagarna i grupperna som 

erhållit varm vätska hade 

lägre incidens av hypotermi 

postoperativt än 

kontrollgruppen, dock 

förekom hypotermi i samtliga 

grupper intraoperativt. 
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Brandes, I. F., Jipp, 

M., Popov, A. F., 

Seipelt, R., Quintel, 

M., & Bräuer, A. 

2011. 
Intensified 

thermal 

management 

for patient 

undergoing 

transcatheter 

aortic valve 

implantation 

(TAVI). 
Journal of 

Cardiothorasic 

Surgery. 117-

121. 
Tyskland. 

Syftet med studien var att jämföra 

förvärmning med forcerad-luft med 

ingen förvärmning hos patienter som 

genomgår TAVI-TA (transapikalt 

tillvägagångssätt). 
 
Design: Randomiserad, kontrollerad 

studie med jämförande design. 
 
Population: 39 deltagare. 

Inklusionskriterier: Ej beskrivet 

Exklusionskriterier: Ej beskrivet 

Urvalsförfarande: Ospecificerad 

teknik. 

Datainsamlingsmetod: 

Temperaturmätning tympaniskt 

och i urinblåsan. 
 
Analys: Shapiro-Wilks test. Student t-

test. Mann-whitney U-test. ANOVA 

med post hoc- test. Fisher´s exact test. 

Styrkor: Vetenskaplig 

relevans och redlighet 

är väl beskrivet. 

Utfallsmått är väl 

beskrivet samt resultat 

och kritiskt 

förhållningssätt. 
 

Svagheter: Urval, 

intervention / 

exponering och bortfall 

är dåligt beskrivet. 
 
Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

Forcerad luft-värmning gavs 

till vaken patient i 

interventionsgruppen och 

höll på tills induktion av 

anestesi var klar. Sedan 

användes en cirkulerande 

vatten-filt under patienten 

och FLV underkropps filt 

samt varm infusionsvätska. 
 
Interventionen var signifikant 

mer effektiv i att motverka 

hypotermi jämfört med 

kontrollgruppen. 
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Choi, J-W., Kim, 

D-K., Lee, S-W., 

Park, J-B., & Lee, 

G- H. 2016. 
Efficacy of 

intravenous fluid 

warming during 

goal- directed fluid 

therapy in patients 

undergoing 

laparoscopic 

colorectal surgery: 

a randomized 

controlled trial. 
Journal of 

International 

Medical 

Research. 605-

612. Republiken 

Korea 

Syftet med studien var att jämföra 

effekterna av kärntemperatur med 

antingen varma iv vätskor eller iv 

vätskor med rumstemperatur hos 

patienter som genomgår laparoskopisk, 

kolorektal kirurgi där målinriktad 

vätsketerapi integreras. 
 
Design: Prospektiv, 

randomiserad, kontrollerad, 

dubbelblindad studie 
 
Population: 51 deltagare. 
 
Inklusionskriterier: 18-65 år. ASA I-II. 

Elektiv laparoskopisk resektion för 

kolorektalcancer under generell anestesi 

>2h. 
 
Exklusionskriterier: Tympanisk 

temperatur över >37,9 °C eller <35,4 

°C. Preoperativ användning av 

vasodilatorer eller mediciner som 

påverkar termoregleringen. 
 
Urvalsförfarande: Randomisering med 

hjälp av datateknik. 
 
Datainsamlingsmetod: Tympanisk och 

esofagal temperaturmätning 
 
Analys: SPSS 18.0. Unparied t-test. 

Fisher’s exact test or pearson x2 test. T-

test eller Mann-Whitney U-test. 

Styrkor: Artikel 

beskriver tydligt, 

randomiseringen 

datainsamlingen och 

interventionen. Det 

finns en tydlig 

diskussion av resultatet 

och de svagheter och 

begränsningar som kan 

ha påverkat. 

Dubbelblindad (alla 

utom ansvarig 

anestesiolog var 

blindade). 
 
Svagheter: Oklart om 

deltagarna utöver 

interventionen, hade 

behandlats likadant. 

Väldigt litet bortfall. 
 
Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

Intravenös vätska levereras 

via en apparat som värmer 

droppslangen till 42 °C och 

efter att vätskan färdats fram 

till patientens venkateter är 

vätskan ungefär 38-39 °C. 

 
Interventionen har visat sig 

innebära en signifikant 

skillnad i kroppstemperatur i 

jämförelse med deltagare som 

erhöll rumstempererad vätska 

utan vätskevärmare. 
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Deren, M. E., 

Macham, J. T., 

Digiovanni, C. W., 

Ehrlich, M. G., & 

Gillerman, R. G. 

2011. 
Prewarming 

operating rooms for 

prevention of 

intraoperative 

hypothermia during 

total knee and hip 

arthroplasties. 
The Journal of 

Arthroplasty. 

1380-1386. 
USA 

Syftet med studien var att undersöka 

effekten av förvärmda operationssalar 

på kärntemperaturen under knä och 

höft artroplastier. 
 
Design: Oblindad, prospektiv, 

randomiserad, kontrollerad studie. 
 
Population: 66 deltagare. 
 
Inklusionskriterier: Över 18 år. ASA I-

II. Ryggläge med generell anestesi. 
 
Exklusionskriterier: Oförmåga ge 

informativt medgivande. En eller flera 

samsjukligheter som kan påverka 

patientens temperaturreglering. 

Metabola sjukdomar. Oförmåga att mäta 

esofagal kärntemperatur. 
 
Urvalsförfarande: Randomisering med 

hjälp av datorteknik. 
 
Datainsamlingsmetod: Esofagal 

temperaturmätning 
 
Analys: SAS 9.2. 

Styrkor: Artikel 

beskriver tydligt 

motivering till 

utförande av 

studien, 

randomiseringsmeto

den 

datainsamlingen 

och interventionen. 

Det finns en tydlig 

diskussion av 

resultatet och de 

svagheter och 

begränsningar som 

kan ha påverkat 

resultatet. Forskarna 

tar hänsyn till inter-

/ 

intrabedömarreliabil

iteter. 
 

Svagheter: Oblindad 

studie. 

Intressekonflikt 

beskrivs ej och kan 

således ej uteslutas. 
Oklart vad varje 

forskare bidragit 

med. Flödesschema 

kring inkludering 

och exkludering 

saknas. Andelen 

deltagare som 

fullföljde studien 

<80%. Syfte ej 

väldefinierat. 
 
Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

Kontrollgruppens 

operationssal ställdes in på 

17 °C. 

Interventionsgruppens 

operationssal ställdes in på 

24 °C 15 minuter innan 

patienten anlände till salen. 
 
Ingen signifikant skillnad 

mellan intervention- och 

kontrollgruppen har kunnat 

ses i kroppstemperatur 

perioperativt. 
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Egan, C., 

Bernstein, E., 

Reddy, D., Ali, 

M., Paul, J., 

Yang, D., & 

Sessler, D. I. 

2011. 
A randomized 

comparison of 

intraoperative 

PerfecTemp and 

forced-air warming 

during open 

abdominal surgery. 
Anesthesia & 

Analgesia. 

1076-1081. 
USA och Kanada. 

Syftet med studien var att jämföra om 

ett resistivt värmningssystem under 

patienten i kombination med ett 

forcerad luft-värmesystem över 

patienten hade en påverkan på 

intraoperativ kärntemperatur i distala 

esofagus hos patienter som genomgick 

större, öppen bukkirurgi under generell 

anestesi. 
 
Design: En randomiserad studie utan 

kontrollgrupp med jämförande design. 
 
Population: 71 deltagare. 
 
Inklusionskriterier: Dagkirurgisk öppen 

större bukkirurgi under generell 

anestesi, duration minst 2 timmar. BMI 

under 36 kg/m2. 18-75 år. ASA I-III. 

Ryggläge med eller utan litotomi 
. 
Exklusionskriterier: Preoperativ feber 

eller allvarliga posteriora hudlesioner. 
 
Urvalsförfarande: Randomisering med 
hjälp av datateknik samt koder i 

förslutna kuvert. 
 
Datainsamlingsmetod: Oral och esofagal 

temperaturmätning. 
 
Analys: ANOVA. One-Tailed two 

sample t- test. SAS 9.2. R software 

2.8.1. 

Styrkor: Tydligt 

beskrivet vad varje 

enskild forskare bidrog 

med. Tydligt beskriven 

metod, datainsamling 

och redovisning av 

resultat. 
 
Svagheter: Syfte ej 

väldefinierat. Oklart 

om studien var 

blindad. Bortfall ej 

beskrivet. 
Forskarna redogör inte 

för studiens 

begränsningar eller 

svagheter. Förslag på 

fortsatt forskning 

saknas. 
 
Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

En madrass med resistivt 

värmningssystem lades på 

operationsbordet och 

ställdes in på 40°C 15 

minuter innan patienten 

anlände. Systemet var 

täckt med en filt. Systemet 

värmde hela baksidan av 

överkroppen på en patient 

i ryggläge. Patientens 

överkropp täcktes med en 

bomullsfilt. 
 
Det fanns en sensor på dynan 

som fungerade som 

värmningssystemets 

servostyrning. Studie fann att 

vid olika positioneringar av 

patienten kunde sensorn 

hamna så högt upp som vid 

huvudet på patienten och 

påverka funktionen. 
 
Det var ingen 

signifikant skillnad när 
interventionen 

jämfördes med 

forcerad luftvärmning. 
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Horn, E. P., Bein, 

B., Böhm, 
R., Steinfath, M., 

Sahili, N., & 

Höcker, J. 2012. 
The effect of short 

time periods of pre-

operative warming 

in the prevention of 

peri-operative 

hypothermia. 

Anaesthesia. s. 612-

617 Tyskland 

Syftet med studien var att utvärdera 

effekten av olika durationer av aktiv 

preoperativ hudytsvärmining 

(förvärmning) för att förebygga 

perioperativ hypotermi och postoperativ 

shivering. 
 
Design: Randomiserad, kontrollerad 

studie. Population: 200 patienter. 

Inklusionskriterier: Friska vuxna 

patienter planerade för elektiv kirurgi 

under generell anestesi: 

Laparoskopisk kolecystektomi, 

ljumskbråck-reparation, bröstkirurgi, 

mindre ortopediska ingrepp, ÖNH 

kirurgi. >30 - <90 min. 
 
Exklusionskriterier: Under 18 år. ASA 

>II eller planerad för kombination 

regional / generell anestesi 
 
Urvalsförfarande: Rulla en modifierad 

tärning till fyra grupper med lika många 
sidor som testgrupper. 

 
Datainsamlingsmetod: 

Tympanisk 

temperaturmätning 
 
Analys: VAS och blindade 

utredare som bedömde 

patientens shivering på en 

fyrgradigskala. 

Styrkor: Tydlig 

redovisning av syfte, 

randomisering, 

intervention och 

resultat. De som 

utförde interventionen 

var blindade. 
 
Svagheter: Etiskt 

resonemang saknas. 

Oklart vad varje 

forskare bidragit med. 

Studie deltagarna och 

forskarna var ej 

blindade. Bortfall och 

exklusion ej beskrivet. 

Studiens 

generaliserbarhet ej 

beskriven. Förslag på 

fortsatt forskning 

saknas. 
 
Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

Deltagarna delades in i fyra 

grupper med preoperativ 

värmning. Grupp 1 hade 

ingen aktiv värmning. Grupp 

2 värmdes i 10 minuter med 

en forcerad- luftvärmning 

preoperativt. 
Grupp 3 värmdes i 20 

minuter preoperativt. Grupp 4 

värmdes i 30 minuter 

preoperativt. Värmen var 

inställd på 44 grader och var 

femte minut tillfrågades 

deltagare om de kände sig 

överhettade. Om så var fallet 

sänktes temperaturen ned till 

40°C. Signifikant skillnad 

mellan den passiva gruppen 

och de aktiva grupperna. 
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Jo, Y. Y., Lee, K. 

C., Park, H. Y., 

Kim, J. H., & Lee, 

J. Y. 2018. 
Antishivering 

effect of 

dexmedetomidine 

on patients 

undergoing video-

assisted 

thoracoscopic 

wedge resection. 
Iranian Red 

Crescent Medical 

Journal. 1-7. 

Sydkorea. 

Syftet med studien var att utvärdera 

effekterna av dexmedetomidin på 

incidensen och intensiteten av shivering 

och kärntemperatur efter generell 

anestesi. 
 
Population: 40 deltagare. 
 
Design: Prospektiv, randomiserad, 

dubbelblindad, placebo-kontrollerad, 

klinisk studie. 
 
Inklusionskriterier: 18-60 år. ASA I. 

Pneumothorax. 
 
Exklusionskriterier: Feber (över 37,5 

°C). Misstänkt infektionssjukdom. 

Anamnes på allergisk reaktion 

dexmedetomidin. Medicinering på grund 

av medicinska orsaker. 
 
Urvalsförfarande: Randomiserad lista 

på Excel 2007. 
 
Datainsamlingsmetod: Tympanisk och 

esofagal temperaturmätning och 

gradering av shivering. 
 
Analys: SPSS 18.0. Kolmogorov-

Smirnov test. Independent t-test eller 

Chi-square test. Kruskal-Wallis test med 

Bonferroni-korrektion. ANOVA. 

Kappa-statistik. 

Styrkor: Tydlig 

redovisning av 

kunskapsområde, 

exkludering, 

intervention, 

randomisering, 

dubbelblindning, 

datainsamlingsmetod 

och resultat. 
 
Svagheter: Oklart hur 

och när deltagarna 

tillfrågades delta. 

Etiskt resonemang 

saknas. diskussion 

kring inter- och 

intrabedömningsreliab

ilitet, 
 
Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

Deltagarna delades in i två 

grupper. Den ena gruppen 

erhöll dexmedetomidin 2 

mikrogram/ml, 50 ml, och den 

andra gruppen erhöll 

natriumklorid 50 ml. 
 

Det var en signifikant skillnad 

mellan grupperna angående 

esofagal och tympanisk 

temperatur, där 

interventionsgruppen 

upprätthöll en högre 

kroppstemperatur än 

kontrollgruppen. . 
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John, M., Crook, D., 

Dasari, K., Eljeani, 

E., El-Haboboy, A., 

& Harper, C. M. 

2016. Comparison of 

resistive heating and 

forced-air warming 

to prevent 

inadvertent 

perioperative 

hypothermia 
British Journal of 

Anaesthesia 249-

254. 

Storbritannien. 

Syftet var att jämföra 

värmningskapaciteten av forcerad-

luft-värmning (FLV) med andra 

alternativ. 
 
Design: Randomiserad, okontrollerad 

studie med jämförande design. 
 
Population: 120 patienter som 

genomgår elektiv operation under 

generell anestesi där anestesiologen 

bedömer att värmning är passande. 
 
Inklusionskriterier: Ej beskrivet. 

 
Exklusionskriterier: 18 år eller yngre. 

Akuta operationer. 
 
Urvalsförfarande: 

Randomisering genom 

datorgenererade koder. 
 
Datainsamlingsmetod: 

Temperaturmätning 
 
Analys: SPSS 16.0 för Mac. 

Unparied T-test. Mann-Whitney U-

test. Chi Square. Fisher’s exact. 

Styrkor: Tydlig 

redovisning av 

kunskapsområdet, syfte, 

vad varje forskare 

bidragit med, 

exkludering, bortfall, 

datainsamling, resultat, 

studiens 

svagheter/begränsningar. 

Studiens 

generaliserbarhet och 

kliniska implikationer är 

väl beskrivna. 
 
Svagheter: Etiskt 

resonemang 
saknas. Okontrollerad 

studie. Otydligt hur 

deltagarna rekryterats. 
 
Värdering: Hög kvalitet. 

Interventionsgruppen erhöll 

en kolpolymermadrass att 

ligga på eller forcerad- luft-

värmning inställd på 43 °C. 

Patienterna som låg på 

kolpolymermadrassen 

började värmas så snart de la 

sig på operationsbordet. De 

deltagare som värmdes med 

FLV började värmas så snart 

operationsdraperingen var 

applicerad. Ingen skillnad 

mellan 

interventionsgrupperna i 

initial kroppstemperatur 

eller vid knivstart. Däremot 

var medeltemperaturen 

intraoperativt signifikant 

högre i FLV gruppen och 

incidensen av hypotermi i 

FLV gruppen var signifikant 

lägre i jämförelse med 

kolpolymermadrassen. 
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Kadam, V. R., Moyes, 

D., & Moran, J. L. 

2009. 
Relative 

efficacy of two 

warming 

devices during 

laparoscopic 

cholesystectomi. 
Anaesthesia and 

Intensive Care. 464-

468. 
Australien. 

Syftet med studien var att jämföra 

effektiviteten av en 

strålningsvärmare med en forcerad-

luftvärmare i förebyggandet av 

hypotermi hos patienter som 

genomgår laparoskopisk 

kolecystektomi med duration 
>60 minuter. 
 
Design: Randomiserad, 

okontrollerad studie med 

jämförande design. 
 
Population: 29 deltagare. 
 
Inklusionskriterier: 18-75 år. Elektiv 

laparoskopisk kolecystektomi över 

60 minuter. 
 
Exklusionskriterier: Öppen eller akut 

kolecystektomi. Antipyretika 

behandling. Anamnes på malign 

hypertermi. Preoperativ på 
>37,5 °C eller <35,5 °C. 

 
Urvalsförfarande: Randomisering via 

förslutna ogenomskinliga kuvert och 

numrerade kort. 
 
Datainsamlingsmetod: 

Tympanisk och esofagal 

temperaturmätning. 
 
Analys: T-test. Fisher’s exact test. 

Styrkor: 

Kunskapsområdet, 

syftet, inkluderingen, 

exkluderingen och 

resultatet är väl 

beskrivet. Forskarna 

redovisar tydligt 

begränsningar/svagheter, 

generaliserbarhet och 

kliniska implikationer. 
 

Svagheter: Oklart om 

blindad. Bortfallsanalys 

saknas. Intressekonflikt 

ej beskrivet. Oklart vad 

varje forskare bidragit 

med. 
 
Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

En grupp som erhöll ett 

forcerad- luftvärmningssystem 

med filt som fixerades med 

tejp precis under bröstvårtorna 

och värmdes med varm luft 

som ställts in på 46 
°C. Den andra gruppen erhöll 

värmning med en 

strålningsvärmare. Apparaten 

levererar värmestrålning på 

patientens panna. Värmen 

ställs in på 41 °C. 

 
Båda interventionerna hade 

liknande effekt i 

upprätthållandet av 

kroppstemperatur och 

undvikandet av hypotermi. 
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Kim, Dw., Lee, Ja., 

Jung, 
Hs., Joo, JD., In, 

Jh., Jeon, 
Ys., Chun, Gy., & 

Choi, JW. 2014. 

Aminophylline 

Partially Prevents 

the Decrease of 

Body 

Temperature 

during 

Laparoscopic 

Abdominal 

Surgery. 
Journal of Korean 

Medical Science 

2014 29(8) 1161- 
1165 
Republiken av 

Korea. 

Syftet var att undersöka om 

aminofyllamin reducerar sänkningen 

av kroppstemperatur under 

laparoskopisk vaginal hysterektomi 

som kräver pneumoperitoneum. 
 
Design: Randomiserad, kontrollerad, 

blindad prospektiv studie. 
 
Population: 50 deltagare 
 
Inklusionskriterier: Kvinnor som ska 

genomgå laparoskopisk hysterektomi 

mellan 40-60 år. ASA I-II 
 
Exklusionskriterier: Hjärt- och 

kärlsjukdomar, sköldkörtelsjukdomar, 

dysautonomi, feber, blodtransfunderad 

eller tagit aminofyllamin dagen innan 

operation. 
 
Urval: Randomiserade till två grupper 

via datorstyrd randomiseringslista. 
 
Datainsamlingsmetod: Pekfinger och 

esofagal temperaturmätning. 
 
Analysmetod: Paired t-test eller 

Chi-square test. 

Styrkor: Tydlig 

redovisning av 

kunskapsområde, 

syfte, Inklusions och 

exklusion, 

intervention, 

randomiseringsmetod, 

datainsamling och 

resultat. Blindade 

studiedeltagare. 
 
Svagheter: Etiskt 

resonemang saknas. 

Behandlare / prövade ej 

blindade. Bortfall ej 

beskrivet. oklar vad 

varje forskare bidrog 

med. Oklart när och hur 

deltagarna tillfrågades 

delta. Poweranalys 

saknas. 
Interbedömarreliabiliteter 

och studiens 

generaliserbarhet 

diskuteras ej. 
 
Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

Aminofyllamin är ett 

metylxantine som kan 

framkalla termogenes och 

köldtolerans. 
Studien visade att det delvis 

reducerar förändringar i kärn- 

och hudtemperatur under 

laparoskopisk bukkirurgi. 
 
Deltagarna i 

interventionsgruppen fick 

aminofyllamininfusioner och 

deltagarna 
i kontrollgruppen fick 

natriumkloridinfusioner. 
 
Under observationstiden var 

kroppstemperaturen signifikant 

högre hos interventionsgruppen 

än hos kontrollgruppen. Det tog 

längre tid för kroppstemperaturen 

att börja sjunka hos de deltagare 

som erhållit aminofyllamin, än 

för de deltagare som erhållit 

koksaltlösning. 
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Kim, Y. S., Jeon, 

Y. S., Lee, 
J. A., Park, W. 

K., Koh, H. S., 

Joo, J. D., In, J. 

H., & Seo, K. 

W. 2009. 
Intra-operative 

warming with 

forced-air warmer 

in preventing 

hypothermia after 

tourniquet 

deflation in elderly 

patients. 
Journal of 

International 

Medical 

Research. 

1457- 
1464. 
Sydkorea. 

Syftet med studien var att utvärdera 

huruvida forcerad-luft-värmning med 

en överkroppsfilt var effektiv i att 

förebygga perioperativ hypotermi 

orsakad generell anestesi och 

tourniquetdeflation hos äldre patienter. 
 
Design: Randomiserad, 

kontrollerad, singelblindad 

studie. 
 
Population: 24 deltagare. 
 
Inklusionskriterier: Över 65 år. 

Planerade för unilateral total 

knäersättning artroplasti. 
Generell anestesi. 

 
Exklusionskriterier: Ej beskrivet 
 
Urvalsförfarande: Ospecificerad 

randomiseringsteknik. 
 
Datainsamlingsmetod: 

Esofagal 

temperaturmätning 
 
Analys: SPSS 12.0. Independent 

samples t- test. 

Styrkor: Deltagare 

blindade. 

Kunskapsområde, 

syfte, intervention, 

datainsamlingsmetod 

och resultat. 
 
Svagheter: Forskare 

och utförare 

oblindade. Bortfall ej 

beskrivet. Oklart vad 

varje forskare bidragit 

med. Etiskt 

resonemang saknas. 

Oklart när deltagarna 

tillfrågades delta. 

Randomiseringsmetod 

ej beskriven. 

Diskussion kring 

studiens 

generaliserbarhet 

saknas. 
 
Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

Alla patienter fick en 

bomullsfilt men själva 

värmningen av patienten 

startade inte förrän efter 

anestesiinduktion. Sedan 

värmdes patienterna ända till 

slutet av operationen. Filten 

fästes strax ovanför naveln 

och uppåt för att värma 

överkroppen. Värmen 

ställdes in på 43 °C initialt, 

sedan sänktes värmen till 38 
°C. Interventionen 

jämfördes med en 

kontrollgrupp som inte fick 

någon intraoperativ 

värmning. 
 
Det var en signifikant skillnad 

i kroppstemperatur i slutet av 

observationstiden mellan 

interventionsgruppen och 

kontrollgruppen där 

interventionsgruppens 

kroppstemperatur var 

signifikant högre. 
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Lauronen, S.-L., 

Kalliomäki, M.L., 

Aho, A. J., 
Kalliovalkama, J., 

Riikonen, 
M. J., Mäkinen, M.-

T., Leppikangas, H.-

M., & Yli- Hankala, 

A. M. 
2017. 
Thermal suit in 

preventing 

unintentional 

intraoperative 

hypothermia during 

general anaesthesia: a 

randomized controlled 

trial. 
Anaesthesiologica 

Scandinavica. 

1133-1141 

Finland 

Syftet med den här prospektiva, 

randomiserade, kontrollerade studien 

var att undersöka om användningen 

av T-Balance termisk kostym, 

förutom vår institutions preventiva 

åtgärder mot oavsiktlig perioperativ 

hypotermi, är välgörande under 

robotassisterad laparoskopisk total 

prostatektomi under generell anestesi. 
 
Studiedesign: Randomiserad 

kontrollerad studie 
 
Population: 100 deltagare 
 
Inklusionskriterier: 18-90 år. ASA 

I-III och bokad för RALP. 
 
Exklusionskriterier: Nedsatt mental 

förmåga, neuromuskulära sjukdomar, 

Raynaud’s fenomen och instabila 

koronararteriella sjukdomar. 
 
Urvalsförfarande: Randomisering med 

hjälp av datorteknik. 
 
Datainsamlingsmetod: 

Temperaturmätning tympaniskt, 

esofagalt, på vänster långfingers 

mittersta led, i vänster axillar och 

vänster fotrygg. 
 
Analys: T-test och Mann-Whitney. 

Paried t- test 

Styrkor: Tydligt 

beskrivet 

urvalsförfarande och 

intervention. 
 
Svagheter: Oblindad 

studie. Ej beskrivit 

bortfall. 

Intressekonflikt ej 

beskrivet. 
 
Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

Interventionsgruppen erhöll 

en termisk dräkt. Förutom att 

ena gruppen erhöll 

interventionen så erhöll alla 

deltagare standardprotokollet 

för att motverka hypotermi. 
 
Dräkt är framtagen för att 

motverka oavsiktlig 

hypotermi under operation. 

Det är en dräkt med flera 

dragkedjor på olika ställen. 

Det gör att den kan användas 

till många olika sorters 

operationer. Patienten klär på 

sig kostymen innan 

operationen. Dräkten är i tre 

tunna lager, yttersta lagret är 

små vävda microfiber, 

mellanlagret är ett vattentätt 

andades lager och innersta 

lagret är microfleece. 
 
Studien har inte kunnat visa 

på några skillnader större än 

0,5 °C. 
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Lee, H. Y.,  

Kim, G., & Shin, Y. 

2018. 
Effects of perioperativ 

warm socks-wearing in 

maintaining core body 

temperature of patients 

undergoing spinal 

surgery 
Journal of 

Clinical 

Nursing.1399-

1407. Korea. 

Syftet med studien var att undersöka 

huruvida värmning av fötterna med 

strumpor skulle kunna förebygga 

hypotermi hos patienter som 

genomgår spinalkirurgi. 
 
Design: Kvasiexperimentell design. 

Population: 72 deltagare. 

Inklusionskriterier: 20 år eller över 

med diagnos lumbal diskbråck eller 

spinalstenos planerade för 

diskektomi eller fusionskirurgi. 

ASA I-II. Generell anestesi över 1 

timme men under 5 timmar. 
 
Exklusionskriterier: Nedsatt 

kognitiv funktion eller skador på 

centrala nervsystemet som kunde 

påverka temperaturregleringen. 
Oplanerade akuta patienter. 
 
Urvalsförfarande: Ospecifikt. 
 
Datainsamlingsmetod: 

Tympanisk och esofagal 

temperaturmätning, gradering 

av shivering samt gradering av 

subjektiv termisk komfort 
 
Analys: ANOVA. Mauchly´s test. 

Styrkor: Tydligt 

beskrivet 

kunskapsområde, syfte, 

metod, intervention, 

resultat, diskussion. 

Studiens 

svagheter/begränsningar 

diskuterade. 
Förslag ges på fortsatt 

forskning. 
 
Svagheter: 

Ospecificerad 

randomiseringsmetod. 

Oklart om studien var 

blindad. Ej beskrivet 

bortfall eller 

intressekonflikter. 

Oklart vad varje 

forskare bidragit med. 

Oblindad studie. Ej 

randomiserad. 
 
Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

Deltagarna delades upp i 

två grupper, intervention- 

och kontrollgrupp. Båda 

grupperna fick ett förvärmt 

täcke i 55 grader på benen. 

Interventionsgruppen fick 

även 55 
°C förvärmda sockor. 

Sockorna stannade på tills 

patienten återgick till sitt 

sjukhusrum efter att ha 

observerats på den 

postoperativa avdelningen. 

Båda grupperna erhöll 

forcerad- luftvärmning när 

deras kroppstemperatur sjönk 

under 36 °C. 

 
Kontrollgruppen sjönk 

under gränsen för 

hypotermi efter 180 

minuter. 
Interventionsgruppen 

upprätthöll normotermi 

under hela 
observationstiden. 
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Monterio, F. L. J., 

Halpern, H., 

Bortoli, F., 

Kataoka, L., 

Marumo, C., 

Ribeiro, M., 

Castellassi, M., 

Mendes, C., 

Wolosker, N. 

(2017). 
Forced-air 

warming in 

patients 

undergoing 

endovascular 

procedures 

comparison 

between 2 thermo 

blanket models 

Annals of 

Vascular surgery, 

98-103. 
Brasilien. 

Syftet med studien var att jämföra 

effektiviteten mellan två modeller av 

termiska filtar: den övre filten och 

underkroppsfilten i värmandet av 

patienter och hypotermiprevention 

under endovaskulär kirurgi för att 

reparera abdominala aortaaneurysm 

och angioplastik i nedre lemmar. 
 
Design: Prospektiv, randomiserad 

studie utan kontrollgrupp med 

jämförande design. 
 
Population: 48 deltagare. 
 
Inklusionskriterier: 18 år eller 

äldre. ASA II- IV. 
 
Exklusionskriterier: Gravida. 

Anestesi- kirurgisk duration <45 

minuter. Öppen teknik. 
. 
Urvalsförfarande: Randomisering via 

slutna kuvert. 
 
Datainsamlingsmetod: Esofagal 

temperaturmätning. 
 
Analys: Mann-Whitney U-test. 

Chi-square eller Fisher´s exact 

test. Student t-test 

Styrkor: Tydlig 

redovisning av 

kunskapsområde, 

syfte, metod, 

inklusion- och 

exklusionskriterier, 

datainsamling, 

resultat, och slutsats. 
 
Svagheter: Oklart vad 

varje forskare bidragit 

med. Bortfall och 

studiens 

begränsningar/svagheter 

ej beskrivet. Förslag på 

fortsatt forskning 

saknas. 
 
Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

Deltagarna delades in i två 

grupper, där ena gruppen 

erhöll överkroppsfilt och 

andra gruppen erhöll 

helkroppsfilt som placerades 

under patienten. Båda filtarna 

ställdes in på 43°C och 

rumstemperaturen hölls 

mellan 18- 21 °C hela tiden 

 
Överkroppsfilten var effektiv i 

att öka kroppstemperaturen 

och motverka hypotermi 

medan deltagarna som erhållit 

helkroppsfilten sjönk i 

temperatur under den 

intraoperativa fasen och 

hypotermi förekom vid 

operationsslut. 
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Park, S., Yoon, S. - 

H., 
Youn, A. M., 

Song, S. H., & 

Hwang, J. G. 

2017. 
Heated wire 

humidification 

circuit attenuated 

the decrease of 

core temperature 

during generell 

anesthesia in 

patients 

undergoing 

arthroscopic hip 

surgery. 
Korean Journal 

of 

Anesthesiology. 

619-625. 

Korea. 

Syftet med studien var att uppskatta 

effekten av värmning och befuktning 

av luftvägen med en uppvärmd 

ledningsbefuktningskrets för att dämpa 

sänkningen av kärntemperaturen och 

förebygga hypotermi hos patienter som 

genomgår artroskopisk höftkirurgi 

under generell anestesi. 
 
Design: Randomiserad, kontrollerad 

studie med jämförande design. 
 
Population: 56 deltagare. 

Inklusionskriterier: 20-65 år. 

ASA I-II. 

Exklusionskriterier: Kroppstemperatur 

över 37,5 °C eller under 36,0 °C en 

timme innan operation. Okontrollerad 

hypertension eller diabetes. Konversion 

till öppen kirurgi eller tidigare 

diagnostiserad lungsjukdom. 
 
Urvalsförfarande: Ospecificerad 

randomiseringsteknik. 
 
Datainsamlingsmetod: 

Esofagal 

temperaturmätning. 
 
Analys: Independent t-test. MedCalc 

program. Kolmogorov-Smirnov test. 

Mann-Whitney U- test- Chi-square test. 

ANOVA. Post Hock analys. Bonferroni 

metod. 

Styrkor: Vetenskaplig 

relevans och redlighet 

är väl beskrivet. 

Utfallsmått är väl 

beskrivet samt resultat 

och kritiskt 

förhållningssätt. 
 

Svagheter: Urval, 

intervention / 

exponering och 

bortfall är dåligt 

beskrivet. 
 
Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

En interventionsgrupp som 

erhöll en en-vägskrets med 

värme kopplad till 

munstycket på 

endotrakealtuben. Värmen 

var inställd på 39°C. 

Kontrollgruppen hade en 

vanlig värme och fuktväxlare 

utan extra tillförd värme. I 

övrigt ställdes ventilatorn in 

på 8-12 andetag per minut. 
 
Efter 120 minuter av 

observation var det en 

signifikant skillnad i 

kroppstemperatur mellan 

intervention- och 

kontrollgruppen. 
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Perez-Protto, S., 

Sessler, D. I., 

Reynolds, L. F., 

Backri, 
M. H., Mascha, E., 

Cywinski, J., 

Parker, B., & 

Argalious, M. 

2010. Circulating-

water garment or 

the combination of 

a circulating-water 

mattress and 

forced-air cover to 

maintain core 

temperature during 

major upper- 

abdominal surgery. 
British 

Journal of 

Anaesthesia. 

466-470. 

USA. 

Syftet med studien var att undersöka 

om kombination av cirkulerande-

vatten-madrass och forcerad-luft-

värmning förebygger sänkning av 

kärntemperatur under större 

bukkirurgi minst lika effektivt som 

cirkulerande-vattenplagg. 
 
Design: Randomiserad, kontrollerad 

studie med jämförande design. 
 
Population: 50 deltagare. 
 
Inklusionskriterier: 18-85 år. 
 
Exklusionskriterier: Temperatur över 

38 °C. Kombinationsingrepp. 

Kontraindicerad till forcerad-luft-

värmning eller cirkulerande- vatten-

värmning. Pågående encefalopati eller 

graviditet. Förväntat behov av venös 

till venös by-pass. 
 
Urvalsförfarande: Randomisering via 

datagenererade koder som lades i 

förslutna kuvert. 
 
Datainsamlingsmetod: Esofagal 

temperaturmätning 
 
Analys: One-tailed student t-test. One-

tailed t- test. Two-tailed student t-test. 

SAS 9.2. 

Styrkor: Vetenskaplig 

relevans och redlighet 

är väl beskrivet. 

Utfallsmått är väl 

beskrivet samt resultat 

och kritiskt 

förhållningssätt. 
 

Svagheter: Urval, 

intervention / 

exponering och 

bortfall är dåligt 

beskrivet. 
 
Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

Deltagarna delades in i två 

grupper. Den ena erhöll 

cirkulerande vattenplagg runt 

sig medan den andra erhöll 

cirkulerande vattenmadrass 

att ligga på. 
 
Vid jämförelse av de båda 

typerna kunde ingen 

signifikant skillnad mellan 

effekterna av dessa 

interventioner. Båda 

interventionerna var effektiva 

i att öka kroppstemperaturen 

och motverka hypotermi. 
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Perl, T., Peichl, L. 

H., Reyntjens, K., 

Deblaere, I., 

Zaballos, J. M., & 

Bräuer, A. 2014. 
Efficacy of a 

novel prewarming 

system in the 

prevention of 

perioperative 

hypothermia. A 

prospective 

randomized 

multicenter study. 
Minerva 

Anestestiologica. 

436-443 
Nederländerna. 

Syftet med studien var att fastställa 

effektivitet av en ny 

förvärmningsmetod som kan uppnå 

högre kärntemperaturer vid slutet av 

kirurgi och reducera incidensen av 

perioperativ hypotermi under generell 

anestesi. 
 
Design: Randomiserad, kontrollerad 

studie med jämförande design. 
 
Population: 90 deltagare. 

 
Inklusionskriterier: 18-70 år. ASA I-

III. BMI 20-30. Elektiv kirurgi under 

generell anestesi med duration 30 - 

120 minuter. 
 
Exklusionskriterier: Preoperativ 

kärntemperatur över 38 °C eller under 

35 °C. Graviditet eller anamnes på 

sköldskörtelsjukdom. 
 
Urvalsförfarande: Randomisering med 

hjälp av datateknik. 
 
Datainsamlingsmetod: Sublingual och 

esofagal temperaturmätning 
 
Analys: Fisher´s exact test. 

Kolmogorov- smirnov test. Student t-

test. Mann-Whitney U- test. ANOVA. 

Post hock Scheffé´s test. 
STATISTICA programmet. 

Styrkor: Vetenskaplig 

relevans och redlighet 

är väl beskrivet. Urval 

är bra beskrivet. 

Utfallsmått är väl 

beskrivet samt resultat 

och kritiskt 

förhållningssätt. 
 

Svagheter: 

Intervention / 

exponering och 

bortfall är dåligt 

beskrivet. 
 
Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

Interventionen var en tunn 

dräkt som täcker patienten 

från halsen till fötterna med en 

mjuk inre yta och en 

reflekterande yttre yta för att 

minska värmeförlust via 

strålningsvärme från huden. 

Den kan aktivt värmas med en 

forcerad-luft- värmningsenhet 

som blåser in varm luft i 

dräkten. 
 
Deltagarna i kontrollgruppen 

var övertäckta preoperativt, 

enligt lokala standarden, med 

ett sjukhustäcke. Deltagarna i 

den passivt förvärmda 

gruppen täcktes preoperativt 

med dräkten. Deltagarna i den 

aktivt förvärmda gruppen 

täcktes med samma dräkt 

preoperativ men värmdes 

aktivt med forcerad-luft-

värmning.  
 
Kärntemperaturen hos de 

aktivt förvärmda deltagarna 

var signifikant högre än hos 

de övriga grupperna från 

anestesiinduktion till 75 

minuter in i operationen, vid 

operationsslut och vid 

ankomst till postoperativa 

enheten. Incidensen för 

hypotermi var signifikant 

lägre hos den aktivt 

förvärmda gruppen jämfört 

med kontrollgruppen. 

Kontrollgruppen och den 

passivt förvärmda gruppen 

sjönk ej signifikant i 

kroppstemperatur, vilket kan 

härledas till god preoperativ 

isolering. Mellan kontroll- 

och passivt förvärmda 

gruppen upptäcktes inte 

några statistiskt signifikanta 

skillnader, därav har inte 

någon effekt av det 

reflekterande materialet 

kunnat utvärderas. 
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Perl, T., Rhenius, 

A., Eich, 
C. B., Quintel, M., 

Heise, D., & 

Bräuer, A. 2012. 

Conductive 

warming and 

insulation reduces 

perioperative 

hypothermia. 

Central European 

Journal of 

Medicine. 284-

289. Tyskland. 

Syftet med studien var att testa 

hypotesen att användning av ett nytt 

konduktivt värmningssystem i 

kombination medisolering är bättre på 

att reducera incidensen av hypotermi 

under och efter huvud och nackkirurgi 

än bara isolering. 
 
Design: Randomiserad, kontrollerad 

studie med jämförande design. 
 
Population: 40 deltagare. 
 
Inklusionskriterier: 18-75 år. 

ASA I-III. Duration mellan 90-

180 minuter. 
 
Exklusionskriterier: BMI under 20 

eller över 30 kg/m2. Preoperativ 

temperatur över 38 °C eller under 35 

°C. Graviditet eller anamnes 

sköldkörtelsjukdom. Operationstid 

under 60 minuter eller över 180 

minuter. 
 
Urvalsförfarande: Randomisering med 

hjälp av datorteknik. Identifierades på 

operationsschemat. 
 
Datainsamlingsmetod: Sublingual och 

esofagal temperaturmätning 
 
Analys: Fischer’s exact test. 

Kolmogorov- Smirnov test. Student t-

test- Mann-Whitney U- test. ANOVA. 

Posthock Scheffé’s test. 
STATISTICA. 

Styrkor: Vetenskaplig 

relevans och redlighet 

är väl beskrivet. Urval 

är bra beskrivet. 

Utfallsmått är väl 

beskrivet samt resultat 

och kritiskt 

förhållningssätt. 
 

Svagheter: 

Intervention / 

exponering och 

bortfall är dåligt 

beskrivet. 
 
Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

Ledande värmemadrass 190,5 

cm x 50,8 cm placerades på 

operationsbordet. Patienterna 

lindades sedan in i ett 

sjukhuslakan 188 cm x 122 

cm fylld med 100 % 

polyester. Sedan ställdes 

värmen in på 40,5 °C tills 

esofagustermometern visade 

37,5 °C då systemet stängdes 

av. Kontrollgruppen erhöll 

standard omvårdnad. All 

vätska som tillfördes var 

rumstempererade.. 
 
Signifikant högre 

kroppstemperaturer och lägre 

incidens av hypotermi hos 

interventionsgruppen jämfört 

med kontrollgruppen. 
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Pu, Y., Cen, G., 

Sun, J., 
Gong, J., Zhang, 

Y., Zhang, 
M., Wu, X., 

Zhang, J., Qiu, 

Z., & Fang, F. 

2014. 
Warming with an 

underbody 

warming system 

reduces 

intraoperative 

hypothermia in 

patients 

undergoing 

laparoscopic 

gastrointestinal 

surgery: A 

randomized 

controlled study. 
Internation 

Journal of 

Nursing 

Studies. 181-

189. Kina. 

Syftet med studien var att utreda om 

genomförbarheten och effektiviteten av 

intraoperativ kutan värmning med ett 

underkroppsvärmningssystem under 

laparoskopisk gastrointestinal kirurgi. 
 
Design: Randomiserad, kontrollerad 

studie med jämförande design. 

Population: 110 deltagare.  

 

Inklusionskriterier: Ej beskrivet  

 

Exklusionskriterier: 

Kroppstemperatur vid ankomst till 

operation över 37,5 °C eller under 

36 °C. Akuta operation. Morbid 

obesitas. ASA III-V 
 
Urvalsförfarande: Randomisering med 

hjälp av datateknik. 
 
Datainsamlingsmetod: 

Nasofaryngeal 

temperaturmätning 
 
Analys: SPSS. Student t-test. One 

way ANOVA. Chi-square test och 

Fisher´s exact test. 

Styrkor: Vetenskaplig 

relevans och redlighet 

är väl beskrivet. Urval 

är bra beskrivet. 

Utfallsmått är väl 

beskrivet samt resultat 

och kritiskt 

förhållningssätt. 
 

Svagheter: 

Intervention / 

exponering och 

bortfall är dåligt 

beskrivet. 
 
Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

En engångsfilt som kopplades 

till ett forcerad luft-

värmningssystem. Deltagarna i 

interventionsgruppen erhöll 

aktiv värmning med forcerad 

luft medan deltagarna i 

kontrollgruppen erhöll en icke-

förvärmd filt. 

 
Interventionen hade 

signifikant större effekt i att 

motverka hypotermi jämfört 

med kontrollgruppen. 
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Rowley, B., Kerr, 

M., Van Poperin, 

J., Everett, C., 

Stommel, M., & 

Lehto. R. H. 2015. 
Perioperative 

warming in 

surgical patients: a 

comparison of 

interventions. 

Clinical Nursing 

Research, 432-

441. 
USA. 

Syftet med studien var att undersöka hur 

användning av en perioperativ forcerad 

luft-värmare och justering av 

operationssalens omgivande temperatur 

kan bidra till prevention av oplanerad 

perioperativ hypotermi. 
 
Design: Randomiserad, kontrollerad 

studie med jämförande design. 
 
Population: 220 deltagare. 
 
Inklusionskriterier: 18 

eller äldre. 

Operationsduration > 60 

minuter. 
 
Exklusionskriterier: BMI över 30kg/m2. 

Febril (över 38 °C). Komorbiditeter till 

exempel försämrad respiratorisk 

funktion, vaskulära sjukdomar. 
 
Urvalsförfarande: Intervju inför kirurgi 

eller vid ankomst till preoperativa 

enheten. 
 
Datainsamlingsmetod: 

Temperaturmätning över 

temporalartären i pannan 

 
Analys: G*Power 3.1. Poweranalys. 

ANOVA. STATA 12.0. 

Styrkor: Vetenskaplig 

relevans och redlighet 

är väl beskrivet. 

Utfallsmått är väl 

beskrivet samt resultat 

och kritiskt 

förhållningssätt. 
 

Svagheter: Urval, 

intervention / 

exponering och bortfall 

är dåligt beskrivet. 
 
Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

Deltagarna delades in i fyra 

grupper. Grupp 1 - 

kontrollgrupp och erhöll 

ingen intervention. 
Grupp 2 -forcerad-luft-

värmningsfilt. Grupp 3 
- forcerad luft-värmningsfilt 

samt justering av 

salstemperaturen. Grupp 4 - 

justering av salstemperaturen 

endast. 
 
Ingen statistiskt signifikant 

skillnad i kroppstemperatur 

mellan de fyra grupper 

postoperativt. 
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Röder, G., Sessler, 

D. I., 
Roth, G., Shoppar, 

C., Mascha, E. J., & 

Plattner, O. 2011. 
Intra-operative 

rewarming with 

Hot Dog resistive 

heating and forced-

air heating: a trial 

of lower-body 

warming. 
Anaesthesia. 667-

674. Österrike. 

Syftet med studien var att undersöka 

om HotDog resistiv värmefilt och ett 

forcerad luft- värmningssystem värmer 

hypoterma patienter i jämförelsebara 

resultat. 
 
Design: Randomiserad, kontrollerad 

studie med jämförande design. 
 
Population: 28 deltagare. 

Inklusionskriterier: Ej beskrivet 

Exklusionskriterier: Reynaud´s 

sjukdom. Sköldkörteldysfunktion. 

Insulinberoende diabetes. ASA >III 
 
Urvalsförfarande: Randomisering med 

hjälp av datateknik och förslutna kuvert. 
 
Datainsamlingsmetod: 

Temperaturmätning i urinblåsan, på 

fingertopparna och underarmen 
 
Analys: One-Tailed t-test. Two-Tailed 

unpaired t-test. Wilcoxon rank sum 

test. SAS. 

Styrkor: Vetenskaplig 

relevans och redlighet 

är väl beskrivet. Urval 

är bra beskrivet. 

Utfallsmått är väl 

beskrivet samt resultat 

och kritiskt 

förhållningssätt. 
 
Svagheter: 

Intervention / 

exponering och 

bortfall är dåligt 

beskrivet. 
 
Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

1000 ml värmd vätska av 

Hartmann’s lösning gavs 

långsamt till alla deltagare. 

När kroppstemperaturen 

sjönk till 35,0 °C erhöll de 

antingen interventionen eller 

inte. 
Interventionen var 

underkroppsfilt och 

kontrollgruppen erhöll en 

värmemadrass. Båda ställdes 

in på 43 °C. Värmningen 

pågick tills 

kroppstemperaturen nått 37 

°C. 

 
Forcerad luft-värmare hade en 

avsevärt snabbare men 

likvärdig effekt jämfört med 

värmemadrassen 
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Santa Maria, P. 

L., Santa Maria, 

C., Eisenried, A., 

Velasquez, N., 

Kannard, B., 

Ramani, A., 

Kahn, D., 

Wheeler, A., & 

Brock-Utne, J. 

2017 
A novel thermo 

compression device 

for perioperative 

warming: A 

randomized trial for 

feasibility and 

efficacy. BMC 

Anesthesiology. 1-

13. USA. 

Syftet med studien var att undersöka om 

en prototyp apparat som förser poplitala 

fossan och fotsulorna med värme 

tillsammans med kompression av nedre 

delen av benet är möjlig och kommer att 

ha effektivitet i att upprätthålla 

perioperativa temperaturer bättre än 

nuvarande vårdstandard. 
 
Design: Randomiserad, kontrollerad 

studie. Population: 36 deltagare. 

Inklusionskriterier: : Generell 

anestesi med esofagal monitoriering 

och duration >30 min, tillgänglighet 

till benen och möjlighet att få plats 

med benen i apparaten. Deltagarna 

fick inte ha några kontraindikationer 

för benvärmning eller -kompression. 
 
Exklusionskriterier: Ej beskrivet. 
 
Urvalsförfarande: Randomisering med 

hjälp av 1:1 ratio block-dataprogram. 
 
Datainsamlingsmetod: 

Tympanisk och esofagal 

temperaturmätning 
 
Analys: STATA version 13. Two-tailed 

paired t-test med post hock Bonferroni 

korrektion. Pearson’s chi-square test. 

Pearson’s korrelaktionskoefficient. 

Styrkor: Tydligt 

beskrivet urval, 

datainsamling, 

intervention, resultat 

och vad varje forskare 

bidragit med. 
 
Svagheter: Syftet ej 

väldefinierat. Inter- 

och 

intrabedömarreliabilitet 

beskrivs ej. Kliniska 

implikationer framgår 

ej.  

 

Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

Studien undersökte om en 

kompressionsapparat med 

värmning över patientens 

ena vad hade effekt på att 

undvika oavsiktlig 

hypotermi. Ena 

interventionsgruppen fick 

värmedynor på fotsulan och 

den andra 

interventionsgruppen hade 

värmedynor i knävecket. 
Kontrollgruppen hade inga 

värmedynor. Signifikant 

skillnad på 

kroppstemperaturen i 

interventionsgrupperna i 

jämförelse med 

kontrollgruppen. 
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Seo, H., Do Son, J., 

Lee, H- 
C., Oh, H-M., Jung, 

C-W., & Park, H-P. 

2018. 
Effects of positive 

end- expiratory 

pressure on 

intraoperative 

core temperature 

in patients 

undergoing 

posterior spine 

surgery: 

prospective 

randomised trial. 
Journal of 

International 

Medical Research. 

984-995. Sydkorea. 

Syftet med studien var att undersöka 

effekterna av positivt slutexpiratoriskt 

tryck på intraoperative kärntemperatur 

hos patienter som genomgår posterior 

spinal operation. 
 
Design: Randomiserad, 

kontrollerad studie med jämförande 

design. 
 
Population: 37 deltagare. 
 
Inklusionskriterier: ASA I-II. 

Spinalkirurgi i bukläge. 
 
Exklusionskriterier: Obesitas. 

Sjukdomar i tyreoidea. Perifer vaskulär 

sjukdom. Diabetes. Okontrollerad 

hypertension eller KOL. 
 
Urvalsförfarande: Randomisering med 

hjälp av datateknik. 
 
Datainsamlingsmetod: 

Temperaturmätning över 

temporalartären i pannan och 

esofagal temperaturmätning 
 
Analys: Mann-Whitney U-test. 

Student’s t-test. Chi-square t-test eller 

fisher’s exact test. 

Styrkor: Vetenskaplig 

relevans och redlighet 

är väl beskrivet. 

Urval och bortfall är 

bra 

beskrivet.  Utfallsmått 

är väl beskrivet samt 

resultat och kritiskt 

förhållningssätt. 
 

Svagheter: 

Intervention / 

Exponering är 

dåligt beskrivet. 
 
Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

En interventionsgrupp erhöll ett 

PEEP om 10cmH2O och en 

kontrollgrupp som inte fick 

något PEEP alls på 

ventilatorinställningen PEEP 

används för att öka det 

thorakala trycket som leder till 

en ökad vasokonstriktion och i 

och med det bibehållandet av 

kroppstemperaturen. 
 
Intraoperativ kärntemperatur 

skiljde sig inte mellan de två 

grupperna. 
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Shao, L., Zheng, 

H., Jia, F-J., 
Weng, H-Q., Liu, 

L., Sun, 
Q., An, M-Y., 

Zhang, X-H., 
Wen, H., & 

Cheng, S. 2012. 

Methods of 

patient warming 

during abdominal 

surgery. PLoS 

ONE. 1-7 
Kina. 

Syftet med studien var att utvärdera 

effekten av lågkostnads, lågenergi 

värmningsmetoder för att upprätthålla 

normotermi hos bukkirurgi patienter. 
 
Design: Randomiserad, kontrollerad 

studie med jämförande design. 
 
Population: 160 deltagare. 
 
Inklusionskriterier: 18-60 år. ASA I-

II. Tre dagar av normotermi 

preoperativt. 
Kombination av intravenös och 

inhalations anestesi. Ryggläge. 

Patienter som tolererar NPH-temp 

och rektaltemp. <5 timmar operation. 
 
Exklusionskriterier: Systemmetabola 

sjukdomar. Infektion. Onormal 

kroppstemperatur tre dagar före operation. 

Kirurgiinducerad hypotermi eller chock. 

Avbrott av intraoperativ värmning. 
 
Urvalsförfarande: Ospecifik 

randomiseringsmetod. 
 
Datainsamlingsmetod: 

Rektal 

temperaturmätning 
 
Analys: ANOVA. Post hoc-

jämförelse. Tukey´s test. 

Styrkor: 

Vetenskaplig 

relevans och 

redlighet är väl 

beskrivet. 

Utfallsmått är väl 

beskrivet samt 

resultat och kritiskt 

förhållningssätt. 
 

Svagheter: 

Urval och 

bortfall är dåligt 

beskrivet. 
 
Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

Åtgärder som kräver låg eller 

ingen energi för användning, 

med låg kostnad, som är 

lättillgängliga, alternativa 

värmningsmetoder. 
 
Fem faktorer som kan påverka 

perioperativ hypotermi 

inkluderas i studien: Blod- 

och vätskevärmare, inlindning 

av deltagarnas kroppsdelar, 

värmda fuktiga förband, varm 

hudtvätt och varma filtar. 
 
De olika faktorerna bidade 32 

olika kombinationer av vilka 

de följande tre visade sig vara 

mest effektiva. Den mest 

effektiva var inlindning av 

patientens kroppsdelar i 

kombination med värmda 

filtar. Den näst mest effektiva 

kombinationen var inlindning 

av deltagarnas kroppsdelar i 

kombination med värmda 

filtar och värmda fuktiga 

förband. Den tredje mest 

effektiva kombinationen var 

inlindning av patientens 

kroppsdelar i kombination 

med värmda filtar, värmning 

av hudtvätten och värmda 

fuktiga förband 
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Shin, K. M., Ahn, J. 

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

Kang, S. S., Hong, S. 

J., Chung, H. M., & 

Lee, H. J. 2015. 
The efficacy of pre-

warming on 

reducing 

intraprocedural 

hypothermia in 

endovascular 

coiling of cerebral 

aneurysms. 
BMC 

Anesthesiology. 

s. 1849-1857 
Sydkorea. 

Syftet med studien var att utvärdera 

effekten av hudytvärmning genom 

användandet av en forcerad-luft-

värmefilt i 30 minuter före induktion 

av anestesi för att förebygga den 

sänkningen i kärntemperaturen som 

sker vid endovaskulär spolning av 

cerebralt aneurysm och även sänka 

incidensen av hypotermi. 
 
Design: Randomiserad, kontrollerad 

studie med jämförande design. 
 
Population: 72 patienter. 
 
Inklusionskriterier: 20 - 80 år. Elektiv 

eller akut endovaskulär spolning som 

behandling av celebralt aneurysm med 

generell anestesi. 
 
Exklusionskriterier: Pågående 

infektion, intag av antipyretika 24 

innan anestesiinduktion. 
BMI >35kg/m2. Preoperativ 

kroppstemperatur 
>37,2 grader. Allvarliga 

neurokirurgiska tillstånd. 
 
Urvalsförfarande: Randomisering med 

slutna kuvert. 
 
Datainsamlingsmetod: 

Tympanisk och esofagal 

temperaturmätning 
 
Analys: SPSS 19.0. Självständigt t-

test. Chi- square test eller Fisher’s 

exact test. Mann- Whitney U-test. 

Styrkor: Vetenskaplig 

relevans och redlighet 

är väl beskrivet. 

Bortfall är väl 

beskrivet. Utfallsmått 

är väl beskrivet samt 

resultat och kritiskt 

förhållningssätt. 
 

Svagheter: Urval är 

dåligt beskrivet. 

Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

Interventionsgruppen 

erhöll forcerad luft- 

värmning i 30 minuter 

innan anestesiinduktion. 

Värmen var inställd på 

38°C. Kontrollgruppen 

erhöll två lager 

bomullsfiltar i 

rumstemperatur. 
 
Kärntemperaturen var 

signifikant högre hos 

interventionsgruppen jämfört 

med kontrollgruppen under 

stor av den intraoperativa 

fasen. Efter 40 min blev 

kontrollgruppens deltagare 

hypoterma jämför med 

interventionsgruppens 

deltagare som blev 

hypoterma efter 80 minuter. 

Det var signifikant skillnad i 

antal deltagare som blev 

hypoterma i respektive 

grupp, där samtliga deltagare 

i kontrollgruppen blev 

hypoterma under 

observationstiden. 
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Shu-Fen, S., & 

Hsioa-Chi, N. 

2018. 
Efficacy of 

forced-air 

warming for 

preventing 

perioperative 

hypothermia and 

related 

complications in 

patients 

undergoing 

laparoscopic 

surgery: A 

randomized 

controlled trial. 

International 

Journal of 

Nursing Practice 

24(5). sidor? 
Taiwan. 

Syftet var att undersöka effektiviteten av 

FLV i förebyggande perioperativ 

hypotermi och relatera komplikationer 

hos patienter som genomgår 

laparoskopisk operation. 
Studiedesign: Randomiserad, 

kontrollerad dubbelblindad studie. 
 
Population: 127 deltagare som ska 

genomgå laparoskopisk operation. 
 
Inklusionskriterier: >20 år. 

Laparoskopisk thorakal eller 

bukoperation med anestesi >1h. 

Normoterm innan operation. ASA I-II. 
 
Exklusionskriterier: Kroppstemperatur 

<36 °C 

eller >37,5 °C. Akuta operationer. 

Gravida. Hypotyreos. 

Hemodynamiskt instabila. 
 
Urvalsförfarande: Randomisering med 

hjälp av datorteknik. 
 
Datainsamlingsmetod: Esofagal 

temperaturmätning 
 
Analys: Paried t-test. Chi-

square test. Oberoende t-test. 

Styrkor: Tydligt 

beskrivet syfte, 

intervention, 

datainsamling och 

bortfall. 

Dubbelblindad 

studie. 

Komplikationer 

rapporterade. 

Förslag på fortsatt 

forskning. 
 
Svagheter: 

Oklart vad 

varje forskare 

bidragit med. 
 
Värdering: Hög 

kvalitet. 

Deltagarna delades in i två 

grupper där 

interventionsgruppen erhöll 

forcerad luft-värmning pre- 

och intraoperativt, inställd på 

43°C och kontrollgruppen 

erhöll värmda bomullsfiltar 

preoperativt och forcerad 

luft-värmning intraoperativt. 
 
Interventionsgruppen hade 

signifikant högre 

kroppstemperatur efter 60 

minuter jämfört med 

kontrollgruppen. 
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Soysal, İlçe, & 

Erkol. 2018. Effect 

of ”An innovated 

Technology” 

Active warming 

and Passive 

warming on 

Unplanned 

Hypothermia 

During 

Perioperative 

Period: A Clinical 

Trial. 
Theraputic 

Hypothermia and 

Temperature 

Management. 216-

224. 
Turkiet. 

Syftet med studien var att undersöka 

effekten av aktiva och passiva 

värmningsmetoder vid oplanerad 

hypotermi, applicerad på patienter 

under den perioperativa perioden. 
 
Design: Randomiserad, kontrollerad 

studie med jämförande design. 
Population: 90 deltagare. 

Inklusionskriterier: 18-45. ASA I-

III. BMI 
>18,5 <40. Planerad för bukkirurgi. 

Kommunicerar verbalt. 
 
Exklusionskriterier: Ej beskrivet. 
 
Urvalsförfarande: Randomisering med 

hjälp av datateknik. 
 
Datainsamlingsmetod: 

Temperaturmätning över 

temporalartären i pannan 
 
Analys: SPSS 20.0. 

Envägsvariationsanalys. Kruskall-

Wallis test. 

Styrkor: Vetenskaplig 

relevans och redlighet 

är väl beskrivet. 

Utfallsmått är väl 

beskrivet samt resultat 

och kritiskt 

förhållningssätt. 
 

Svagheter: Urval 

och bortfall är 

dåligt beskrivet. 
 
Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

För aktiv värmning användes 

ett resistivt värmningssystem 

med en kolfibermadrass, som 

kunde ställas in på 38-40 °C. 

Som passiv värmning 

användes polarfiltar, mössor 

och strumpor. 
Den ena interventionsgruppen 

fick aktiv värmning i form av 

en resistiv kolfibermadrass. 

Hos de som var hypoterma 

preoperativt ställdes 

värmesystemen in på 40°C och 

de som var normoterma 

preoperativt ställdes 

värmesystemen in på 38°C. 

Den aktiva värmningen pågick 

under hela den perioperativa 

perioden. 
Den andra 

interventionsgruppen erhöll 

passiv värmning under minst 

20 minuter innan färd till 

operation och användes tills 

patienten kom in på 

operationssalen. 
Kontrollgruppen fick ingen av 

interventionerna. 
 
En kontinuerlig minskning i 

kroppstemperatur sågs hos 

samtliga av grupperna. Gruppen 

med aktiv värmning höll normal 

kroppstemperatur längre. 
Signifikant färre deltagare med 

aktiv värmning som blev 

hypoterma någon gång under 

operationen jämfört med 

deltagare som fick passiv 

värmning och deltagare som 

inte fick någon värmning alls. 
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Tekgul, Z. T., 

Pektas, S., Yildirim, 

U., Karaman, Y., 

Cakmak, M., 

Ozkarakas, H., & 

Gonullu, M. 2015. 
A prospective 

randomized 

double-blind study 

on the effects of the 

temperature of 

irrigation solution 

on 

thermoregulations 

and postoperative 

complications in 

percutaneous 

nephrolithotomy. 
Journal of 

Anesthesia. 165- 

169. 
Turkiet. 

Syftet med studien var att undersöka 

effekterna av spolvätska administrerad 

vid antingen 21 eller 37 grader vid 

perkutan nefrolitotomi på hypotermi 

och relaterade postoperativa 

komplikationer så som sen uppkomst 

och sen återhämtning från anestesi, 

shivering, laktal acidos och överdriven 

blödning. 
 
Design: Randomiserad, kontrollerad 

studie med jämförande design. 
 
Population: 60 deltagare. 
 
Inklusionskriterier: 20-60 år. ASA 

I-II. BMI 18,5-30 kg/m2. 
 
Exklusionskriterier: - 

Urvalsförfarande: Tärning. 

Datainsamlingsmetod: Dermal och 

esofagal emperaturmätning 
 
Analys: Independent paired t-test. 

Chi-square t-test. SPSS 18.0. 

Styrkor: Vetenskaplig 

relevans och redlighet 

är väl beskrivet. 

Utfallsmått är väl 

beskrivet samt resultat 

och kritiskt 

förhållningssätt. 
 

Svagheter: Urval 

och bortfall är 

dåligt beskrivet. 
 
Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

Varm vätska gavs till 

patienterna via en droppump 

och en värmeslinga för att 

säkerställa att värmen bibehölls 

hela vägen fram till patientens 

venkateter. Vätskan förvärms i 

en autoklav till 37 °C innan 

den administreras till patienten. 
 
Resultatet visade att 

droppsslangsvärmning var lika 

effektiv som att värma 

droppåsen i ett värmeskåp i att 

öka kroppstemperaturen och 

motverka hypotermi. Jämfört 

med kontrollgruppen var 

värmning av vätskor effektiv i 

att motverka hypotermi. 
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Torossian, A., Van 

Gerven, E., 

Geertsen, K., Van 

de Velde, M., & 

Raeder, J. 
2016. 
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, 34 

547-554. 

Tyskland 

Målet med den nuvarande studien var 

att jämföra den nya aktiva 

självvärmande filten med en passiv 

värmeisolering och för att undersöka 

dess genomförbart sin en 

perioperativ uppvärmningsstrategi. 
 
Design: Randomiserad, kontrollerad 

studie med jämförande design. 
 
Population: 277 patienter som ska 

genomgå ortopedisk-, 

gynekologisk-, ÖNH- eller 

thorakala operationer. 
 
Inklusionskriterier: 18-90 år. ASA 

I-III. 30- 120 minuter långa 

operationer. 
 
Exklusionskriterier: Ej beskrivet 

 
Urvalsförfarande: Randomisering med 

hjälp av datorteknik. 
 
Datainsamlingsmetod: 

Tympanisk 

temperaturmätning. 
 
Analys: T-test och Fisher’s exact test, 

SAS-software. Intention-to-treat. 

Styrkor: Vetenskaplig 

relevans och redlighet är 

väl beskrivet. Bortfall 

och utfallsmått är väl 

beskrivet samt resultat 

och kritiskt 

förhållningssätt. Urval är 

bra beskrivet. 
 

Svagheter: 

Interventionen/exponering 

är ej väl beskrivet. 
 
Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

En grupp blev värmda under 

hela perioperativa perioden 

med kemisk filt. Filten 

genererar värme genom att 

oxidera, en exoterm kemisk 

reaktion, vid kontakt med 

luft när förpackningen bryts. 

I filten finns 12 förslutna 

fickor där dynor med den 

kemiska lösningen ligger i. 

Det tar 30 minuter för filten 

att uppnå maximal värme på 

42 °C och värmen räcker 

sedan i 10 timmar. 
 
Filten packades upp och tillät 

värmas i 30 minuter innan 

den applicerades på patienten 

minst 30 minuter innan 

anestesistart. 
 
Kontrollgruppen erhöll 

sjukhuset standardregler för 

värmning under operation 

med varma bomullsfiltar. 

Om (interventionsgruppen) 

och när (kontrollgruppen) 

kroppstemperaturen föll till 

35,5 °C intraoperativt 

vidtogs åtgärder i form av 

forcerad luft-värmning. 
 
Interventionsgruppen hade 

signifikant lägre incidens av 

hypotermi postoperativt. 
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Yi, J., Leeang, H., 

Song, R., Xia, H., & 

Huang, Y. 2018. 

Maintaining 

intraoperative 

normothermia 

reduces blood loss in 

patients undergoing 

major operations: A 

pilot randomized 

controlled clinical 

trial. 
BMC 

Anesthesiology. 

- 

Storbritannien. 

Syftet med studien var att utvärdera 

objektivt om AV reducerar blödnings 

hos patienter som genomgår öppen, 

thorakal operation eller 

höftersättningsoperationer. 
 
Design: Randomiserad, kontrollerad 

studie med jämförande design. 
 
Population: 62 deltagare. 
 
Inklusionskriterier: 18-80 år. ASA I-

III. Total höftplastik. 

Lunglobektomi, esofagektomi. 
 
Exklusionskriterier: Tidigare större 

blödning, infektion och feber 4 

veckor innan operation. Olika 

koagulationsstörningar. Raynaud´s 

sjukdom. Sjukdom i tyreoidea. 

Obehandlad, insulinberoende 

diabetes eller blodsocker över 

250mg/dL, Preoperativ temperatur 

över 37,5°C eller <36°C. 

 
Urvalsförfarande: Randomiserade 

nummer i förslutna kuvert. 
 
Datainsamlingsmetod: Tympanisk 

temperaturmätning. 
 
Analys: Chi-square eller Fisher´s exact 

test. Unpaired t-test. Icke parametrisk 

analys. 

Styrkor: Vetenskaplig 

relevans och redlighet 

är väl beskrivet. 

Bortfall och 

utfallsmått är väl 

beskrivet samt resultat 

och kritiskt 

förhållningssätt. 
 

Svagheter: Urval är 

dåligt beskrivet. 

Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

Ett aktivt värmesystem med en 

forcerad-luft- värmare i form 

av en generator som kopplas 

till en filt, i vilken varmluften 

sedan strömmar med en 

förinställd temperatur. 
 
Interventionsgrupp i studien 

erhöll underkroppsfilt, inställd 

på högsta temperaturen 43°C. 

Filten placerades på 

operationsbordet innan 

patientens ankomst till salen. 

Kontrollgruppen erhöll endast 

en icke- förvärmd bomullsfilt. 
 
Deltagarna i 

interventionsgruppen 

upprätthöll normotemperatur 

under den intraoperativa fasen, 

medan 71,8 % av 

kontrollgruppens deltagare blev 

hypoterma. 
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Syftet med studien var att utvärdera 

effektiviteten av externt 

värmningssystem i lindring av 

köldstress och hypotermi hos patienter 

vilka undergick omfattande kirurgiska 

procedurer. 
 
Design: Randomiserad, 

kontrollerad studie med 

jämförande design. 
 
Population: 30 deltagare. 

Inklusionskriterier: Ej beskrivet 

Exklusionskriterier: Ej beskrivet 

Urvalsförfarande: Ospecificerad 

randomiseringsteknik. 
 
Datainsamlingsmetod: 

Temperaturmätning på hand, fot 

och esofagalt. 
 
Analys: Shapiro-Wilk’s test. Student's 

t- test. Mann-Whitney U-test. 

Kruskall-Wallis test. 

Styrkor: Vetenskaplig 

relevans och redlighet 

redovisas på ett 

acceptabelt sätt. 

Utfallsmåtten är 

relevanta samt 

validerade. Resultatet 

är begripligt och 

kritiskt förhållningssätt 

är välbeskrivet. 
 
Svagheter: Urval är 

dåligt beskrivet. 

Bortfall och följsamhet 

är dåligt beskrivet. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier ej 

beskivna. 
 
Värdering: Medelhög 

kvalitet. 

Värmemadrassen har en 

huvudenhet som genererar 

varm luft som cirkulerar i 

madrassen under patienten. 
 
Hälften av studiens deltagare 

erhöll värmemadrassen som 

intervention. Resterande 

deltagare blev kontrollgruppen 

utan intervention. 
 
Deltagarna i 

interventionsgruppens 

kroppstemperaturer började 

inte förändras signifikant 

förrän 120 minuter in i 

operationen till skillnad mot 

kontrollgruppens deltagare, 

vars kroppstemperatur sjönk 

stadigt under hela 

observationstiden, med en 

sluttemperatur som var 

signifikant lägre än hos 

interventionens deltagare. 
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