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Sammanfattning    

 

Postoperativ shivering (PAS) definieras som en serie ofrivilliga muskelrörelser som 

ökar den metabola värmeproduktionen i kroppen. Förekomsten av postoperativ 

shivering är ett problem inom den perioperativa vården. Det finns flera orsaker till 

shivering. Termoregulativa och icke termoregulativa. PAS förekommer i ca 5-65% av 

alla anestesier, men frekvensen har under åren minskat.  Det är tidigare känt att anestesi 

sätter termoregulationen ur spel. Konsekvenserna kan leda till vårdlidande för patienten 

och högre kostnader för samhället. Syftet med studien är att undersöka orsaken till 

shivering. Arbetet utgår från en kvantitativ metod. I samarbete med SÄS utarbetades ett 

datainsamlingsformulär. Studien som genomfördes på tre sjukhus i västra delen av 

Sverige inkluderade 350 patienter >18 år. Materialet analyserades i SPSS, version 19. 

Resultatet visade att ålder, kön, operationstid (knivtid) och vissa typer av 

operationsingrepp (öron- ögon- hals- käk- näs- och endoskopisk kirurgi), hade 

signifikans för uppkomsten av PAS. Övriga variabler som undersöktes (anestesimetod, 

temperatur och övriga undersökta operationsingrepp) hade ingen signifikans. Resultatet 

talar delvis emot tidigare forskning, som visar att anestesimetod har betydelse för 

uppkomsten av PAS. Studien överensstämmer med tidigare forskning gällande 

signifikans för kön, ålder, operationstid och temperatur. Genom identifiering av olika 

faktorer, som kan leda till postoperativ shivering, kan vi, som anestesisjuksköterskor, 

förebygga fenomenet och ge patienten en trygg och säker vård samt minska vårdlidande. 

 

  

Nyckelord: Postoperative shivering, PAS, Anesthesia, Hypothermia, Anesthetic drugs, 
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INLEDNING 

Förekomsten av postoperativ shivering (PAS) är ett problem inom den perioperativa 

vården som kan leda till ogynnsamma konsekvenser för patienten, men det är också ett 

hälsoekonomiskt problem. Konsekvenserna av shivering kan leda till längre vårdtider 

och högre kostnader. Anestesisjuksköterskans aktiva åtgärder för att förhindra shivering 

perioperativt är av stor betydelse. Detta kan bland annat innebära aktiv värmning för att 

förhindra hypotermi. Anestesisjuksköterskans ansvar är att förhindra det vårdlidande 

PAS innebär och genom det minska antalet vårdskador. Enligt 3 kap, §2 i 

patientsäkerhetslagen skall vårdaren vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att 

patienten drabbas av vårdskador (dvs t ex komplikationer efter kirurgi).  Lagen 

definierar vårdskada som är bestående och inte ringa eller som har givit patienten ett 

väsentligt ökat vårdbehov eller om patienten avlidit (Svensk Författningssamling, 2010). 

Denna definition innefattar konsekvenserna av de eventuella komplikationer, som kan 

följa efter PAS (sårruptur, hjärtinfarkt, förhöjt intrakraniellt tryck).  För att kunna 

förebygga PAS, är kännedom om vilka faktorer som kan bidra till uppkomst av PAS, 

därför av stor vikt för anestesisjuksköterskan. 

 

BAKGRUND 

 

Postoperativ shivering definieras som en serie ofrivilliga muskelrörelser som ökar den 

metabola värmeproduktionen i kroppen. Det är en av de vanligaste och mest obehagliga 

komplikationerna i den postoperativa perioden. Det förekommer hos patienter som är 

hypoterma, men även hos de som har en normal kroppstemperatur. Forskning talar för 

ett samband mellan mekanismen för termoregleringen i CNS, blockering av spinala 

impulser, perifer vasodilataion, effekten av ventilationstekniker, kirurgisk stress och 

hypotermi. Incidensen av PAS varierar i litteraturen mellan 5% och 65%. På senare år 

har frekvensen minskat, möjligen beroende på kunskap om utlösande faktorer. Genom 

dessa kunskaper har fenomenet kunnat förebyggas (Charuluxananan et al. 2009; De 

Witte & Sessler, 2002; Bhattacharya, Batacharya, Jain & Agarwal, 2003; Horn et al. 

1998; Kranke, Eberhart, Roewer & Tramér, 2002; Halldin & Linddahl 2005; Rytter-

ström, 2009). 

 

 

Temperaturreglering och uppkomst av shivering 
 

Temperaturregleringen styrs från hypothalamus och sker reflektoriskt. Denna mekanism 

är viktig för att vi ska kunna bibehålla en normal fysiologi och en adekvat metabol 

funktion perioperativt. Kroppen strävar alltid efter att hålla en jämn temperatur. Perifera 

och centrala receptorer (termoreceptorer) skickar impulser till hypothalamus som 

reagerar på signalerna och initierar kompensationsmekanismer (Halldin & Lindahl 2005; 

Wagner, 2006; Buggy & Crossley, 2000; Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad & Toverud, 1998; 

De Witte & Sessler, 2002). 

Termoreceptorerna finns bland annat på huden, i ryggmärgen och i centrala bukorgan. 

Perifert finns receptorer både för värme och kyla, men köldreceptorerna är över-
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representerade och de är 10 ggr fler. Impulserna skickas till hjärnbarken och gör 

personen medveten om att han är kall. Oftast genererar detta en åtgärd, t ex att personen 

hämtar en tröja eller förflyttar sig till en varmare omgivning. Vid anestesi är denna 

medvetna åtgärd självklart satt ur spel (Halldin & Lindahl 2005; Wagner, 2006; Buggy 

& Crossley. 2000; Bjålie et al. 1998). 

Det intervall, som ej ger några impulser (vare sig värme eller kyla) kallas termoneutrala 

zonen. Denna zon brukar normalt beräknas till 0,2-0,4 grader (en kärntemperatur mellan 

36,7-37,1), men kan förskjutas kraftigt vid t ex anestesi. Förutom anestesins påverkan 

på termoregleringen påverkas den termoneutrala zonen även av olika fysiska faktorer t 

ex ålder, kondition, endokrina sjukdomar och läkemedel (Halldin & Lindahl, 2005; 

Buggy & Crossley, 2000). 

Då hypothalamus får signal om att kroppstemperaturen är låg startas en neuroendokrin 

respons. Hypothalamus släpper ut TSH som påverkar thyroidea att frisätta T4. Detta 

påverkar i sin tur binjurarna som fristätter adrenalin i blodbanan. Adrenalinet verkar 

som vasopressor, stimulerar frisättning av glucosdepåer i levern och påverkar 

sympatiska nervsystemet att öka muskeltonus och förbereda sig på shivering (Wagner, 

2006). 

Kompensationsmekanismerna sker i tur och ordning. Först inträder vasokonstriktion 

perifert, sedan följer en icke-huttrande värmebildning (via ökad thyroideafunktion). 

Detta är en muskelaktivitet i vävnaden som ej ger upphov till synliga rörelser utifrån. 

Sist inträder en kompensatorisk skyddsmekanism (när de två första mekanismerna inte 

lyckas upprätthålla temperaturen) i form av huttring, shivering. Detta syftar till att öka 

värmebildningen genom rytmiska muskelsammandragningar, men är ej särskilt effektiv 

i sitt värmeproducerande syfte (De Witte & Sessler, 2002; Halldin & Lindahl, 2005; 

Buggy & Crossley, 2000). 

Äldre patienter har mindre muskelmassa och lägre muskeltonus vilket ger dem ökad 

tröskel för shivering. PAS är således vanligare hos yngre patienter. Brännskadade 

patienter har förlorat sin hudtäckning, vilket inte bara innebär förlust av viktiga termo-

receptorer på hudytan, utan ger också ökad förlust av vätska/värme via huden. Båda 

dessa faktorer gör dem mer benägna att drabbas av hypotermi och shivering (Halldin & 

Lindahl, 2005; Buggy & Crossley, 2000). 

Shivering kan emellertid inträffa postoperativt även utan att patienten drabbats av 

hypotermi. Det finns goda belägg för att det finns andra orsaker till shivering än 

temperaturrelaterade. Litteraturen anger olika orsaker till detta. Några studier förklarar 

att det kan bero på ohämmade spinala reflexer, smärta, sänkt sympatikusaktivitet, 

binjurebarksinsufficiens, respiratorisk alkalos, och frisättning av kroppsegna pyrogener 

(Horn et al. 1998; Kranke et al. 2002; De Witte et al. 2002; Pawaar, Suri, Kaul, Lad & 

Khan, 2010). 

 

Konsekvenser av postoperativ shivering  
 

Postoperativ shivering leder till en rad negativa konsekvenser. Förekomsten av PAS gör 

att patientens risk för att drabbas av komplikationer postoperativt ökar (De Witte & 

Sessler, 2002; Piper et al. 2008; Kranke et al. 2002; Halldin & Lindahl 2005; Wagner 

2006). I litteraturen beskrivs att metabolismen ökar med mellan 100-600%, vilket ställer 
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stora krav på hjärta och lungor att tillgodose behovet av O2 utan att vävnaden drabbas 

av kaloribrist och hypoxi. Kardiell påverkan med myokardischemi är som störst första 

timman efter kirurgi. Litteraturen går isär om ischemin orsakas av hypoxi pga shivering 

eller om ischemin uppkommer pga katekolaminfrisättning, som uppkommer vid 

hypotermi (De Witte & Sessler, 2002; Piper et al. 2008; Kranke et al. 2002; Halldin & 

Lindahl 2005). 

 

Det är även beskrivet i litteraturen, att PAS höjer det intrakraniella och det intraockulära 

trycket, vilket naturligtvis är mycket ogynnsamt för vissa patientgrupper (Kranke, 

Eberhart, Roewer & Tramér, 2004; De Witte & Sessler, 2002; Halldin & Lindahl 2005). 

 

Patienten kan pga PAS drabbas av sårkomplikationer i form av postoperativ blödning 

och sårruptur pga den dragning på vävnaden som uppstår i samband med shivering. PAS 

påverkan på vävnaden ger även mer postoperativ smärta, vilket inte bara är en otrevlig 

upplevelse för patienten utan också är ogynnsamt avseende sympatikuspåslagets 

negativa inverkan på myokardiet (Halldin & Lindahl 2005; De Witte & Sessler 2002; 

Kranke et al. 2002). 

 

Anestesins påverkan på patienten 
 

Under anestesi påverkas kroppen genom att de olika anestesiläkemedel som används 

slår ut kroppens normala funktioner.  Både intravenös- och inhalationsanestetika medför 

en minskad värmebildning och ökad värmeförlust. Detta leder i sin tur till sjunkande 

kroppstemperatur. Anestesiläkemedel sänker också tröskeln för PAS och vid användning 

av muskelrelaxerande läkemedel tar man helt bort funktionen shivering för patienten 

(Halldin & Lindahl 2005). 

 

Generell och regional anestesi 

 

Generell anestesi påverkar den termoneutrala zonen. Kroppens kompensations-

mekanismer, som normalt inträder vid ca 0,2 graders sänkning, startar först då 

temperaturen sjunkit ca 2-2,5 grader. Anestesimedlen dämpar metabolismen och även 

värmebildningen (Halldin & Lindahl 2005). 

Det är beskrivet i flertalet studier att kärntemperaturen hos patienten sjunker under 

anestesi. Initialt sjunker den under första timman ca 0,5-1,5 grader. Denna hastiga 

sänkning förklaras genom att värme från de centrala delarna redistribueras till de 

perifera. ”Kall” cirkulation från perifera delar cirkulerar tillbaka och kyler ner 

kärntemperaturen. Detta orsakas av vasodilatation vid anestesistarten. Denna 

redistribution kan påverkas av olika fysiska faktorer. Obesa patienter påverkas t ex 

mindre av redistributionen, medan de som har låg andel kroppsfett påverkas i högre 

grad och sjunker mer i temperatur (Wagner, 2006; Buggy & Crossley, 2000). Nästa steg 

i temperatursänkningen är långsammare och denna fas varar vanligen i 2-3 timmar. 

Efter 3-5 timmar inträffar platå-fasen och patienten har nu nått steadystate vad gäller 

värmeförlust och värmeproduktion (Wagner, 2006; Buggy & Crossley, 2000). 

Regional anestesi påverkar den termoneutrala zonen och ökar denna 3-4 gånger. De 

processer, som leder till central hypotermi vid regional och generell anestesi liknar 

varandra. I båda fallen är den initiala hypotermin ett svar på redistribution av kropps-
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värme från centrala till perifera delar. Orsakerna till den regionala anestesins påverkan 

på den termoneutrala zonen är ännu oklara, men litteraturen beskriver, att det kan bero 

på en felaktig afferent information från perifera termoreceptorer. Sympatikusblockaden i 

området ger vasodilatation och kompensationsmekanismen shivering är upphävd av 

blockaden i området (Halldin & Lindahl, 2005; Hovind, 2005; Bhattacharya et al. 2003). 

Under regionalanestesi upplever patienten inte känslan av kyla på samma sätt, utan 

patienten upplever oftast värme av vasodilatationen perifert istället. Därför är det 

särskilt viktigt med kärntemperaturmätning på denna patientgrupp för att förhindra 

hypotermi, som kan leda till postoperativ shivering (Buggy & Crossley, 2000). Pantzer 

et al. (1999) kommer fram till att viss shivering i samband med epiduralanestesi är av 

icke termoregulativ inverkan och att istället smärta och vasokonstriktion hos patienten 

är starka prediktorer för shivering. 

 

Farmakologiska orsaker till PAS 

I en studie gjord av Horn visas, att användning av anestesigaser ökar risken för 

patienten att drabbas av postoperativ shivering. Efter inhalationsanestesi uppträder PAS 

såväl hos patienter som är nedkylda som hos patienter med normal kroppstemperatur. 

Emellertid förekom shivering mer frekvent hos de patienter som var hypoterma (Horn et 

al. 1998). Intravenös anestesi med Propofol och Remifentanil har blivit allt mer populärt 

som alternativ till inhalationsanestesi för en snabbare och mer kvalitativ återhämtning 

(Halldin & Lindahl 2005; Röhm, Reichmann, Boldt, Suttner & Piper, 2006).  Röhm 

(2006) visar att PAS förekom mer frekvent hos patienter som erhöll anestesi med 

Propofol och Remifentanil än hos patienter som fick anestesi med Desfluran och 

Fentanyl. I studien ingick totalt 53 patienter. Av de patienter som fick anestesi med 

intravenös anestesi drabbades knappt 2/3 av patienterna av PAS. Endast 1/3 av 

patienterna som fick inhalationsanestesi drabbades. (Röhm et al. 2006). Horns (1998) 

och Röhms (2006) studier talar för olika orsaker till shivering, Horn beskriver 

anestesigaser som utlösande faktor och Röhm fann att patienter som får intravenös 

anestesi drabbas oftare av PAS. Slutsatsen kan vara att anestesiläkemedel generellt 

orsakar shivering.  

   

Vi fann två studier som påvisade en ökad incidens av PAS efter användandet av 

Remifentanil (Nakasuji et al. 2010; Komatsu et al. 2007). Nakasuji et al. (2010) 

beskriver att postoperativ shivering, PAS, efter anestesi med Remifentanil inte är 

orsakad av hypotermi, då det inte fanns någon signifikant skillnad i temperatur mellan 

de båda grupperna han undersökte. Enligt Nakasuji et al. (2010) kan PAS efter 

Remifentanil bero på tre saker. Den första troliga orsaken till shivering är att under 

anestesi påverkas den termoneutrala zonen av opioider. Shivering uppstår inte då 

tröskeln för shivering är höjd. Då Remifentanil har kort halveringstid, återkommer 

patientens tröskel för shivering direkt efter avslutad infusion snabbare än vad patienten 

hinner återfå sin normala temperatur. Detta resulterar i att patienten drabbas av PAS. 

Som andra möjlighet till icke hypotermirelaterad shivering beskriver litteraturen 

fenomenet smärta som en utlösande faktor (Nakasuji et al. 2010; Guignard et al. 2000). 

Redan 1991 framhöll Sessler (1991) smärta som en trolig orsak till uppkomsten av post-

operativ shivering. 

Den tredje och troligaste orsaken förklarar Nakasuji et al. (2010) och Guignard et al. 

(2000) med att PAS efter Remifentanil beror på akut oipiodtolerans. Detta menar 
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Nakasuji (2010) styrks av att Ketamin, som är en NMDA-antagonist, har visat sig kunna 

förebygga PAS. Nakasuji (2010) förklarar detta genom att litteraturen beskriver, att 

dessa NMDA-receptorer har en stor roll i utvecklingen av opioidtolerans. Även Vinik 

och Kissin (1998), som studerade Remifentanil i slutet av 90-talet, såg att den 

smärtstillande effekten på patienterna efter tre timmars infusion av Remifentanil endast 

var en fjärdedel av den ursprungliga smärtstillande effekten. Detta orsakat av akut 

tolerans mot läkemedlet. 

Det finns ett stort material som styrker teorin att PAS orsakas av icke-termoregulativ 

påverkan och att det är valet av läkemedel vid anestesin som kan ha betydelse för 

uppkomsten av postoperativ shivering (Horn et al. 1998; Nakasuji et al. 2010; Guignard 

et al. 2000; Röhm et al. 2006). Annan litteratur beskriver att postoperativ shivering kan 

uppkomma vid hypotermi perioperativt (Halldin & Lindahl 2005; Hovind 2005). 

Således är litteraturen inte samstämmig om temperaturens betydelse för uppkomsten av 

postoperativ shivering.  

 

Patienten i fokus 

Då patienten är under anestesi kan hon inte själv försvara sin kropp. Det är vårt ansvar 

som anestesisjuksköterskor att övervaka patientens kropp, hälsa och liv under ingreppet. 

Detta innebär att förhindra situationer, som kan orsaka komplikationer postoperativt 

relaterade till t ex hypotermi eller shivering.   

 

Vårdandets tre nivåer 

 

Enligt Lindwall och von Post (2008) är vårdandet en process i tre nivåer. Professionell 

naturlig vård, Grundvård och Specialvård. Den professionella naturliga vårdens mål är 

att få patienten att känna tillit, dvs att etablera en vårdrelation. Detta kan ske genom att 

ha ett professionellt, personligt och intresserat förhållningssätt. Grundvårdens mål är att 

inte utsätta patienten för faror under ingreppet. T ex att patientens kropp aldrig får 

blottas, kränkas, utsättas för tryckskador eller bli nerkyld vid de preoperativa 

förberedelserna. Anestesisjuksköterskans uppgift att hålla patienten normoterm 

perioperativt kan t ex förhindra att patienten drabbas av shivering. Specialvårdens mål 

är att utföra de anestesiologiska och kirurgiska ordinationerna på ett säkert sätt utan att 

patienten kommer till skada.  Att kontinuerligt övervaka sin patient med för ändamålet 

avsedd apparatur skapar förutsättning att eliminera händelser som kan vara 

ogynnsamma för patienten, såsom postoperativ shivering. Till exempel att övervaka 

patientens temperatur och vidta aktiva åtgärder (aktiv värmning med t ex Bare Hugger ) 

om det skulle vara indicerat. Detta för att tidigt kunna upptäcka förekomst av 

nedkylning hos patienten, att förhindra den genom omvårdnadsåtgärd (aktiv värmning) 

och därmed minska risken för postoperativa komplikationer och vårdlidande i form av 

shivering. Lindwall och von Post (2008) menar, att om man vid patientmötet inte lägger 

märke till patientens eventuella obehag av situationen (känsla av kyla preoperativt) kan 

man heller inte utvärdera om patientens känsla av obehag ökar (hypotermi perioperativt). 

En studie från 2010 visar, att aktiv värmning minskar patientens orosnivå och bidrar till 

ökad komfort (Leeth, Mamaril, Oman & Krumbach, 2010). Att patientens orosnivå 

sänks och patientens komfort ökar är precis det som Lindwall och von Post (2008) talar 
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om som grundvårdens mål. Sänkt orosnivå och ökad komfort är också en förutsättning 

för att patienten skall slippa uppleva vårdlidande vid det perioperativa vårdtillfället. 

 

Vårdlidande 

 

Vårdlidandet är det lidande som uppstår på grund av vårdandet och innebär att den 

lidande människan blir åsidosatt. Upplevelsen av kyla perioperativt kan skapa ökad oro 

hos patienten och leder till att patienten inte känner sig omhändertagen och trygg i 

vårdsituationen. Det kan också handla om att patienten inte bli sedd eller hörd, eller att 

patienten inte förstår det vårdandet som sker. Att inte förstå vårdandet som sker 

påverkar även patientens självkänsla negativt. Ofta uppstår vårdlidande på grund av ett 

omedvetet handlande från vårdaren, på bristande kunskap från vårdaren eller på grund 

av avsaknad av reflektion (Dahlberg & Segersten, 2010; Dahlberg 2002). Dahlberg 

(2002) beskriver ”att vara patient är att vara utanför sitt vanliga sammanhang”. 

Patienten behöver därför komma in i ett nytt sammanhang, ett vårdande sammanhang. 

För att kunna göra detta behöver patienten ta en aktiv del i sin egen hälsoprocess. Leeth 

(2010) visar att patienterna kände ett ökat välbefinnande och en lägre orosnivå av att 

själva kunna kontrollera den aktiva värmningen före operationen. Detta innebär att 

patienten själv kan känna en viss kontroll av situationen i den för patienten okända och 

hotande miljön på operationsavdelningen.  

 

Inom den perioperativa kontexten bör vi som anestesisjuksköterskor uppmärksamma 

patientens risk att drabbas av vårdlidande då stor del av den vården vi ger kan te sig 

obegriplig och svår att förstå sig på för patienten (mycket teknisk apparatur, språkbruk 

som ej patienten är bekant med, och en steril och ”kall” miljö). Eftersom upplevelsen av 

att inte förstå den vårdmiljö som man befinner sig i kan skapa ett vårdlidande bör vi 

bjuda in patienten till samtal, informera och förklara det som patienten verkar 

intresserad av att veta. Under anestesi då patienten är sövd har kroppens normala 

funktioner satts ur spel och det är vårt ansvar som anestesisjuksköterskor att vaka över 

patienten. Vi skall försäkra oss genom våra omvårdnadsåtgärder att patienten är säker på 

operationsbordet. Genom detta förhindras att patienten drabbas av vårdlidande, t ex i 

form av postoperativ shivering och hypotermi (Lindwall och von Post, 2008; Halldin & 

Lindahl 2005).   

 

Patientens upplevelse av postoperativ shivering 

 

Det finns relativt lite forskning om patientens egna upplevelser av PAS, även om det 

finns patienter som har beskrivit det synnerligen obehagligt. Vissa patienter tycker till 

och med att upplevelsen är värre än den kirurgiska smärtan (Halldin & Lindahl 2005; 

De Witte & Sessler 2002). I en uppsats från Linköpings Universitet beskriver 

patienterna PAS som att kylan var värre än sensationerna från operationsområdet. 

Känslan av kontroll saknades, vilket uppfattades mycket obehagligt. Patienterna kände 

oro över att något hade gått fel med operationen (Reuterswärd, 2000). Denna förlust av 

kontroll kan skapa en känsla av otrygghet. Enligt Dahlberg och Segersten (2010) finns 

det en ömsesidig relation mellan trygghet och hälsa. Upplever patienten otrygghet är 

detta ett hot mot hälsan. Även patienternas oro att något har gått fel under operationen 

kan påverka tryggheten negativt och därigenom inverka på livskraft och hälsa.   
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I Vogelsangs studie (1994) intervjuades 103 patienter om upplevelsen av PAS. Av dessa 

kom 42 ihåg att de drabbades av shivering och kunde redogöra för sina upplevelser. 

Patienterna beskrev händelsen som obehaglig, otrevlig och skrämmande. De beskrev en 

otroligt genomträngande känsla av kyla och ökad smärta pga skakningarna. Många 

beskrev också, att de var mycket rädda och att de inte hade kontroll över sin kropp. De 

uttryckte en rädsla inför att drabbas av PAS återigen i framtiden.   

 

Förebyggande och behandlande åtgärder 

 

Farmakologisk behandling kan användas både i preventivt och i behandlande syfte.   

Det finns fortfarande ingen evidens eller några framtagna riktlinjer som talar om vilken 

farmakologisk behandling, som är den mest framgångsrika. Internationell forskning 

visar, att flera läkemedel används behandlande mot PAS t ex Petidin, Clonidin (Cata-

pressan), Ketanserin (antihypertonika), Alfentanil, Fentanyl, Doxapram (internationellt 

respirationsstimulerande läkemedel), samt Magnesium, Ketamin och Tramadol. Dessa 

läkemedel används idag för att behandla PAS (Charaluxananan et al. 2009; Buggy & 

Crossley, 2000; Kranke et al. 2004; De Witte & Sessler, 2002; Heid et al. 2008; Seifi, 

Avestimehr & KamaliPour, 2008). Läkemedel som kan ges i förebyggande syfte kan t 

ex vara Magnesium, Hydrokortison och Ketamin (Gozdemir et al. 2010; Pawar et al. 

2010; Piper et al. 2008.). Enligt Kranke (2004) har profylaktisk behandling mot PAS 

med farmakologiska åtgärder möjligen klinisk effekt hos patienter med hög risk att 

drabbas av postoperativ shivering, t ex de patienter med förväntade stora värmeförluster 

peroperativt.   

 

Behandlande läkemedelsåtgärder 

 

Enligt Buggy och Crossley’s reviewartikel (2000) pekar flera studier på att Petidin är i 

särklass en enastående effektiv behandlingsmetod mot PAS. Även Morfin, Fentanyl och 

Alfentanil har liksom Petidin visat sig vara bättre än placebo i behandlingen mot 

postoperativ shivering (De Witte & Sessler, 2002). 

 

I en systematisk review av 20 randomiserade kontrollerade studier från 2002 kom 

Kranke fram till att det finns tre läkemedel som visat sig vara överlägsna när det gäller 

behandlingen av PAS, nämligen: Petidin, Ketanserin och Clonidin (Kranke et al. 2002). 

Charaluxananan et al. (2009) kommer i sin sammanställning av 32 randomiserade 

kontrollerade studier fram till att de tre bästa läkemedlen är Petidin, Ketansirin och 

Doxapram.  Resultaten av dessa studier pekar således mot att Petidin eller Ketanserin 

bör väljas i första hand vid behandling av postoperativ shivering. Buggy och Crossley 

(2000) undersökte läkemedlet Alfentanils effekter på behandling av PAS, men de menar 

att läkemedlet inte är lika bra som Petidin. Det finns andra studier som har jämfört 

Petidin och Tramadol som bästa behandling mot PAS och de har kommit fram till att 

Tramadol är överlägsen Petidin (Dhimar, 2007; Mohta et al. 2008; Zahedi, 2004).   

Litteraturen går således isär i ämnesvalet av bästa preparat. Charaluxananan et al. (2009) 

kommer dock fram till att Tramadol orsakar mer illamående och kräkningar än Petidin, 

varför eventuellt Petidin bör väljas som behandling mot PAS. 
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Förebyggande läkemedelsåtgärder 

 

Ketamin är en NMDA-receptor antagonist och används ofta internationellt för både 

prevention och behandling av postoperativ shivering (Nakasuji et al. 2011; Piper et al. 

2008; Kose, Dal, Akinci, Saricaoglu & Aypar, 2008; Dal et al. 2005).  Läkemedlet har 

även visat sig vara effektiv mot Remifentanil-inducerad shivering. Nakasuji et al. (2011) 

gav i en studie i preventivt syfte Ketamin innan anestesi med Remifentanil. Resultatet 

visade, att dessa patienter hade en lägre frekvens av PAS.  Ketamin reducerar både 

postoperativ shivering, illamående och kräkningar (Piper et al. 2008). Två studier visar 

även att Ketamin är överlägsen Petidin i förebyggandet av PAS. På grund av 

läkemedlets biverkningar (hallucinationer) begränsar detta dess användande (Kose et al. 

2008; Dal et al. 2005). 

 

Förebyggande omvårdnadsåtgärder 

 

Som beskrivits tidigare är PAS inte enbart hypotermiberoende, men många av 

patienterna som drabbas är hypoterma. Framgångsrik behandling mot shivering hos 

dessa patienter innebär även behandling mot hypotermi (Buggy & Crossley 2000). Då 

shivering kan uppkomma som en respons till hypotermi är det viktigt, att patientens 

kroppstemperatur behålls så normal som möjligt under operationen (Kranke et al. 2002). 

 

Det finns flera metoder för att behandla hypotermi hos operationspatienten och undvika 

uppkomsten av shivering. Alla värmningsmetoder förebygger PAS, men vissa metoder 

är effektivare än andra.  En metod är aktiv värmning med varmluft mot patientens hud, t 

ex Bare Hugger  (Buggy & Crossley, 2000). Andra metoder är värmetäcke eller 

värmemadrass (Ihn et al. 2008). Flera studier antyder, att aktiv värmning är den mest 

effektiva metoden för att behålla patienten normoterm under operation för att förhindra 

uppkomsten av PAS (D'Angelo Vanni, Cerquiera Braz, Pinheiro Módolo, Amorim & 

Rodrigues, 2003; Fossum, Hays & Henson, 2001; Ihn et al. 2008; Smith, Sidhu, Lukas, 

Mehta & Pinchak, 2007). Ihn et al. (2008)  jämför i sin studie tre olika 

värmningsmetoder. Den visade, att heltäckande varmluftstäcke är överlägsen andra 

värmningsmetoder. Samma studie visar även att intensiteten av PAS är signifikant lägre 

vid aktiv värmning med varmluftstäcke. 

 

Preventiv värmning, dvs värmning preoperativt tillsammans med intraoperativ värm-

ning har större effekt än enbart intraoperativ värmning i förebyggandet av hypotermi 

och PAS (D'Angelo Vanni et al. 2003). Dock avviker en studie där skillnad i 

kärntemperatur kunde påvisas mellan patienterna, men ingen skillnad i förekomsten av 

PAS (Fossum et al. 2001).  Således förekommer PAS även om patienten hålls 

normoterm perioperativt. Detta motiverar att undersöka om, och isåfall vilka, 

anestesimedel som bidrar till uppkomsten av postoperativ shivering. 

 

Presentation av anestesiläkemedel som användes i studien 
 

Sevofluran är ett inhalationsanestetika som används främst för underhållsanestesi. Det 

går även att använda som maskinduktionsmedel pga att det inte är luftvägsretande. 

Sevofluran har en relativt låg blod/gas fördelningskoefficient och hög fettlöslighet, 

vilket innebär att alveolarkoncentrationen snabbt ökar vid induktion och snabbt minskar 
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vid avstängning av gasen. Detta ger en relativt snabb återhämtning efter anestesi 

(Halldin & Lindahl 2005; FASS, 2012). 

 

Desfluran är ett inhalationsanestetika för underhållsanestesi som är olämpligt för 

maskinduktion pga luftvägsirriterande egenskaper. Blod/gas fördelningskoefficienten är 

låg och induktionstid och uppvaknande sker snabbt (Halldin & Lindahl, 2005; FASS, 

2012). 

 

Propofol är ett intravenöst hypnotikum lämpligt både för induktion och underhåll av 

anestesi. Det är mycket fettlösligt och passerar snabbt över biologiska membran. Det 

har snabb anslagstid (ca 30-40 sekunder). Då läkemedlet har mycket hög 

distributionsvolym krävs påfyllnad av dosen inom 4-10 minuter för att upprätthålla 

adekvat narkosdjup. Propofol har ett högt clearancevärde (23ml/min/kg), som gör det 

särskilt lämpligt för kontinuerlig infusion vid kirurgi (Halldin & Lindahl, 2005; FASS, 

2012; Harlid, 2010). 

 

Remifentanil är ett opioid-analgetikum, som används vid induktion eller vid underhåll 

av anestesi. Den har snabb anslagstid (ca 1 minut till full effekt) och mycket kort effekt-

duration. Remifentanil har låg context senitive halftime (ca 3 min efter 3 tim infusion), 

vilket gör den extra lämplig för kontinuerlig infusion. Som andra opioider kan den ge 

biverkningar i form av andningsdepression, muskelrigiditet, klåda, illamående och 

kräkningar, nedsatt gastrointestinal motilitet och urinretention. Högre frekvens av 

respirationsdepression och muskelrigidet förekommer än vid andra typer av opioider. 

Därför skall patienter som behandlas med Remifentanil alltid ha möjlighet till assisterad 

ventilation (Halldin & Lindahl, 2005; FASS, 2012; Harlid, 2010). 

 

Alfentanil är också en opioid-analgetikum som används vid induktion och underhåll av 

korta och medellånga ingrepp. Alfentanil har snabb anslagstid (ca 1 minut), men högre 

context sensitive halftime (3 timmar efter 3 timmars infusion) och lägre clearance än 

Remifentanil. Därför lämpar sig den bättre för korta och medellånga kirurgiska ingrepp 

än för långa. Även Alfentanil har den kända opioidbiverkningsprofilen och apné inträder 

ofta samtidigt som full effekt nås, dvs ca inom 1 minut (Halldin & Lindahl, 2005; FASS, 

2012; Harlid, 2010). 

 

Fentanyl är det opioid-analgetikum som är äldst av opioiderna ovan. Tiden till maximal 

effekt är ca 5 minuter och den andningsdeprimerande effekten sätter in först efter några 

minuter. Preparatet är olämpligt för kontinuerlig infusion pga ackumulering (Halldin & 

Lindahl, 2005; FASS, 2012; Harlid, 2010). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Postoperativ shivering är ett problem som förekommer inom den perioperativa vården. 

PAS kan ge upphov till ogynnsamma tillstånd och ev komplikationer för patienten, till 

exempel ökad metabolism, sårruptur och kardiovaskulära händelser postoperativt. De 

fysiska komplikationerna kan leda till längre vårdtider, ökade kostnader för samhället 

samt ett vårdlidande för patienten.  
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Tidigare forskning visar att val av anestesimetod har betydelse för uppkomsten av PAS. 

Det finns dock ingen klar evidens för vilken typ av anestesimetod som är att föredra för 

Att undvika problemet. Det finns flera studier som visar effekten av 

läkemedelsbehandling och omvårdnadsåtgärder mot PAS. Trots dessa kunskaper 

förekommer postoperativ shivering idag. Varför går fenomenet inte att helt undvika? 

Hur vanligt är det? Är det skillnad mellan män och kvinnor? Finns det andra faktorer 

som kan påverka förekomsten av postoperativ shivering?  Kunskap om de bakom-

liggande orsakerna till PAS kan hjälpa anestesisjuksköterskan att ytterligare förebygga 

PAS och vara beredd att snabbt behandla om patienten trots förebyggande åtgärder ändå 

skulle drabbas. 

 

 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka bakomliggande orsaker till PAS och olika 

anestesiformers betydelse för uppkomst av postoperativ shivering.   

 

 

METOD 

Arbetet utgår från en kvantitativ metod. Enligt Olsson & Sörensen (2011) utgår den 

kvantitativa forskningen i de flesta fall från en teori grundad på tidigare 

forskningsresultat. Ansatsen i arbetet har varit deskriptiv, dvs beskrivande av en viss 

population vid ett givet tillfälle och prevalens av en specifik händelse (PAS). Uppsatsen 

initierades av Centraloperation på SÄS och omfattar tre sjukhus i västra delen av 

Sverige. Ett datainsamlingsformulär utformades tillsammans med enheten. I samarbete 

med kliniken framtogs variabler, som kan förmodas ha betydelse för uppkomsten av 

shivering postoperativt. Tre olika datainsamingsformulär togs fram för att stämma 

överens med de olika anestesimetoderna på respektive sjukhus. De färgades i olika 

färger för att lätt kunna särskiljas inför analys (se Bilaga 1a-c).  

 

 

Urval 
 

Patienter som genomgick planerade och akuta operationer och som var >18 år som 

genomgick generell anestesi, med för studien preciserade läkemedel, inkluderades i 

studien. Patienter exkluderades om de genomgått anestesi med kombinerade 

anestesimetoder (t ex både intravenös och inhalationsanestesi). Totalt antal insamlade 

formulär var 374 st, varav 24 exkluderades. Således ingick formulär från 350 patienter i 

studien.   

 

Datainsamling 
 

Kontakt togs med berörda enheter ca 3 veckor före studiestart. Därefter utformades ett 

informationsbrev till berörda verksamhetschefer för underskrift (se bilaga 2A och 2B).  

Då dokumenten var underskrivna bokades möten med de olika enheterna för att 
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informera personalen om studien. Datainsamlingsformuläret skickades sedan ut till alla 

berörda enheter för granskning före studiestart.   

 

Datainsamlingsperioden var tre veckor och pågick i november/december år 2011 på de 

tre sjukhusens operations- och postop-avdelningar.   

 

Den övre delen av datainsamlingsformuläret fylldes i av anestesipersonal och den nedre 

delen av personal på postop. Formuläret följde patienten genom det perioperativa 

vårdtillfället. Därefter insamlades de i lådor på de postoperativa avdelningarna och 

tömdes av studieansvariga regelbundet. 

 

Som mätmetod för temperatur valdes örontermometer. Fabrikat på termometrarna var 

FirstTemp Genius och Genius 2. 

 

Operationsgrupper 

 

Operationskoderna som fylldes i av anestesipersonalen delades in i 19 grupper efter 

patientens placering på operationsbordet och förväntad värme/vätskeförlust ur 

operationssåret. Operationskoderna kategoriserades sedan in i 4 grupper för att göra 

analysen av materialet mer hanterbar. Denna kategorisering resulterade i op-grupp 1-4 

(se Tabell 1, Gruppering av operationsingrepp). 

 

Tabell 1: Gruppering av patienter efter operationsingrepp 

Op-grupp 1 Op-grupp 2 Op-grupp 3 Op-grupp 4 

 

Öppen 

bukkirurgi 

Laparoskopisk 

bukkirurgi 

Öron & 

Ögonkirurgi 

Gynekologisk kirurgi 

(vaginal) 

 Ortopedisk kirurgi 

(höft) 

Halskirurgi Gynekologisk kirurgi  

(lap.skopi+vaginal) 

 Ortopedisk kirurgi 

(rygg) 

Endoskopisk 

kirurgi 

Gynekologisk kirurgi 

(lap.tomi+vaginal) 

 Ortopedisk kirurgi 

(övrig) 

Näskirurgi Rektalkirurgi 

 Bröst & Axillkirurgi 

 

Käkkirurgi Urologisk kirurgi 

 Perifer kärlkirurgi 

 

 Peniskirurgi 

 Ljumskbråckskirurgi 

 

  

 

Anestesigrupper 

 

I studien sövdes patienterna med sex olika anestesimetoder (An-grupp 1-6), vilket 

anestesipersonalen specificerade på datainsamlingsformuläret. De patienter som sövdes 

med ”annan opioid” fick Alfentanil eller Fentanyl. Detta specificerade anestesi-

personalen för hand på formuläret. 
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 An-grupp 1. Propofol/ Remifentanil 

 An-grupp 2. Propofol/annan opioid 

 An-grupp 3. Sevofluran/Remifentanil 

 An-grupp 4. Sevofluran/annan opioid 

 An-grupp 5. Desfluran/Remifentanil 

 An-grupp 6. Desfluran/annan opioid 

  

Patienterna i anestesigrupperna delades därefter in i två grupper, på grund av att det i 

vissa grupper var få patienter per grupp, samt att det var ett ojämnt antal patienter i 

grupperna. De patienter som genomgick intravenös anestesi delades in i en intravenös 

grupp. Där ingick patienter från An-grupp 1-2. Patienterna som genomgick anestesi med 

inhalationsanestetika delades in en inhalationsgrupp, där ingick patienter från An-grupp 

3-6.  

 

Analys 

 
Analysen är utförd i IBM:s statistikprogram SPSS, version 19. Signifikansvärde valdes 

till 0,05. Då variablerna i materialet var snedfördelade utfördes Spearman’s 

korrelationstest (Wahlgren, 2008). 

 

Etiska överväganden 
 

Då studien var en observationsstudie innebar det inte någon förändrad handläggning av 

patienterna. Då patienterna ej heller riskerade att skadas fysiskt, psykiskt eller riskerade 

att bli integritetskränkta, beslutade överläkare på enheten (SÄS Borås), att patienterna ej 

behövde godkänna sin medverkan i studien (EPN 2012).  

 

 

RESULTAT 

Patienterna i studien var mellan 18-91 år, med en medelålder på 51 år. Av 

respondenterna var 42% män och 58% kvinnor.   

 

Patienterna i de 4 olika operationsgrupperna fördelade sig enligt nedan. Totalt 11 

enkäter saknade uppgift om op-kod. 

 

 Op-grupp 1: 7,7% (26/339, 11 missing) 

 Op-grupp 2: 49,9% (169/339, 11 missing) 

 Op-grupp 3: 13,6% (46/339, 11 missing) 

 Op-grupp 4: 28,9% (98/339, 11 missing) 

 

Patienternas operationstid varierade mellan 2-630 minuter. Median 55 min, 46 missing.  

 

Andelen patienter som hade EDA var 4,7% (14/296, 54 missing) och andelen patienter 

som hade spinal var 6,2% (19/305, 45 missing)   
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Temperaturen på patienterna varierade mellan 34,1-37,9 grader. Medeltemperaturen hos 

patienterna var 35,8 grader vid ankomst till post-op. Nitton datainsamlingsformulär 

saknade uppgift om temperatur. 

 

Patienterna fördelade sig enligt följande i de sex anestesigrupperna.  

 

 An-grupp 1 (Propofol & Remifentanil): 59,8%  (208/348, 2 missing) 

 An-grupp 2 (Propofol & annan opioid): 8,9% (31/348, 2 missing) 

 An-grupp 3 (Sevofluran & Remifentanil): 2,0% (7/348), 2 missing) 

 An-grupp 4 (Sevofluran & annan opioid): 15,2% (53/348, 2 missing) 

 An-grupp 5 (Desfluran & Remifentanil): 6,3% (22/348, 2 missing) 

 An-grupp 6 (Desfluran & annan opioid): 7,8% (27/348, 2 missing) 

 

Andelen patienter i anestesigrupp 1-2 (patienter som genomgick intravenös anestesi) var 

68,7% (239/348, 2 missing). Andelen patienter i anestesigrupp 3-6 (patienter som 

genomgick inhalationsanestesi) var 31,3% (109/348, 2 missing). Totalt två 

datainsamlingsformulär saknade uppgift om anestesimetod. 

 

Av undersökningsgruppen drabbades 16,9% (57/338, 12 missing) av PAS. Av dessa var 

70% (40/57, 0 missing) kvinnor och 30% (17/57, 0 missing) män. Hur patienterna 

fördelade sig mellan inhalationsgrupp och intravenös grupp visas i Tabell 2. 

 

 

Tabell 2: Fördelning av patienter med intravenös- respektive inhalationsanestesi samt 

förekomst av shivering 

 Patienter med 

intravenös anestesi 

Patienter med 

inhalationsanestesi 

Totalt antal 

patienter 

 239 

(139 kvinnor, 100 män) 

 109 

(48 kvinnor, 61 män) 

Patienter drabbade 

av PAS 

 44  13 

Antal kvinnor med 

PAS 

 32  8 

Antal män med 

PAS 

 12  5 

 

 

Av de 57 patienterna (16,9%) som dabbades av PAS, drabbades 84% (48/52, 5 missing) 

av PAS inom 30 minuter. Sexton procent (4/52, 5 missing) av patienterna startade shivra 

inom 31-60 min. Ingen patient drabbades av PAS efter 60 minuter (se Figur 1). Totalt 

saknades uppgift om start av PAS på 5 patienters formulär. Av dem som drabbades av 

PAS shivrade 40% (23/47, 10 missing) av patienterna mindre än 5 minuter.  Andelen 

patienter som shivrade i 6-10 minuter var 16% (9/47, 10 missing). Andelen patienter 

som shivrade i 11-15 minuter var 7% (4/47, 10 missing) och 19% (11/47, 10 missing) av 

patienterna shivrade >16 minuter (se Figur 2). Totalt saknades uppgift om hur länge 

patienten led av PAS på 10 patienters formulär. 
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Figur 1: Andelen patienter som startade           Figur 2: Andelen patienter som shivrade 

shivering inom 60 minuter efter kirurgi             mellan  0 till >16 minuter efter kirurgi 

 

   

Den vanligaste åtgärden mot PAS var läkemedel, 42% (19/57, 0 missing). De flesta 

patienterna fick Petidin, men även Alfentanil och Morfin användes. Andelen patienter 

som fick omvårdnadsåtgärd mot sin shivering var 31% (14/57, 0 missing). Hit räknades 

varma täcken, extra filtar, varm dryck och värmetak. Många patienter fick en 

kombination av de båda åtgärderna, 27% (12/57, 0 missing) (se Figur 3). 

 

 

 
Figur 3: Behandlingsåtgärder till patienter  

drabbade av PAS 

 

 

Analysen visade inget samband mellan temperatur och PAS eller mellan anestesimetod 

och PAS. Däremot sågs signifikans mellan PAS, vissa operationsingrepp (op-grupp 3), 

patienternas ålder, kön, operationstid (se Tabell 3). De patienter som ingick i op-grupp 3, 

dvs ögon- öron- hals- endoskopisk- näs- och käkkirurgiska patienter visade samband 

med shivering (p=0,05). Fler yngre patienter än äldre patienter drabbades av shivering 

(p=0,03). Kvinnor drabbades i större utsträckning än män (p=0,02). Längre operations-

tid (knivtid) ledde till att fler patienter drabbades av shivering (p=0,04). 

<30 min   
84% 

31-60 min   
16% 

>60 min   
0% 

<5 min   
40% 

6-10 min   
16% 

11-15 min   
7% 

>16 min   
19% 

Läkemedel   
42% 

Omv. åtgärd   
31% 

Läkemedel + 
omv. åtgärd   
27% 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka bakomliggande orsaker till PAS och olika 

anestesiformers betydelse för uppkomsten av postoperativ shivering genom en kvan-

titativ metod som arbetssätt. Det visade sig i denna studie att anestesiform inte hade 

betydelse för uppkomsten av postoperativ shivering, dock fann vi andra variabler som 

hade samband med PAS. De var ålder, kön och operationstid.  

 

Totalt exkluderades 24 datainsamlingsformulär då patienten erhållit flera olika 

anestesimetoder. Då tidsramen för studien enbart tillät att vi undersökte anestesier under 

tre veckor, ledde det till att andelen patienter som drabbades av PAS i materialet var 

relativt lågt. Patienterna var ojämnt fördelade i de olika anestesigrupperna. För att inte 

riskera eventuell påverkan på signifikansvärderna valdes därför att sammanslå dessa sex 

anestesigrupper till två grupper. I samråd med statistiker utfördes Spearman’s 

korrelationstest på materialet. Då många variabler har inkluderats i testen kan det finnas 

en viss risk för massignifikans. (Olsson & Sörensen 2011). Detta får tas i beaktande då 

resultatet tolkas. 

 

Svagheten i arbetet är att det ej fanns möjlighet att undersöka hur många patienter som 

hade kunnat inkluderas i studien. Arbetets tidsram möjliggjorde inte att granska alla 

opererade patienters journaler under undersökningsperioden. Detta gör att uppgift om 

bortfall saknas. Vi antar ändå att materialet är kliniskt applicerbart, då resultaten till viss 

del överensstämmer med tidigare forskning.  

 

Trots att enheterna hade fått möjligheten att godkänna formuläret före 

datainsamlingsstart, framkom vissa frågeställningar under studiens gång. Personalen 

ifrågasatte varför vissa variabler inte fanns med, såsom premedicinering, aktiv värmning 

och förekomst av isförband. Detta motiverades med att valet av variabler i formuläret 

skulle vara hanterbart att analysera inom tidsramen för arbetet samt att valet av 

anestesimetod stod i fokus. Då formuläret utformades i samarbete med studieansvarig 

överläkare på enheten styrde också dennes önskemål valet av variabler. I efterhand 

skulle vi eventuellt velat ha med fler variabler. Det hade t ex varit intressant och särskilt 

viktigt för anestesisjuksköterskan att undersöka om förekomst av aktiv värmning 

peroperativt hade något samband med uppkomsten av shivering postoperativt. Eller om 

valet av pre-medicinering hade något samband med PAS.  Om fler variabler hade tagits 

med i studien hade dock eventuellt risken för massignifikans ökat ytterligare. 

  

Flera datainsamlingsformulär saknade uppgift huruvida patienten hade EDA eller 

spinalanestesi (99 st). Orsaken till att dessa uppgifter förblev inkorrekt ifyllda på så 

många formulär är svår att svara på. Då datainsamlingsformuläret ej validerats i tidigare 

studier kan vi bara anta att frågorna vi ställde var relevanta och vi ansåg att de skulle 

svara mot syftet. Eventuellt borde vi ha testat formuläret på en testpanel före 

datainsamlingsstart. Reliabiliteten på datainsamlingen kan påverkas av personen som 

fyller i formuläret och tidsbrist i vårdsituationer kan antas spela in. En krävande 

vårdsituation kan påverka hur noggrant formuläret blir ifyllt. 
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Örontemperatur valdes som temperaturmätningsmetod, eftersom litteraturen visar att 

detta är en mätmetod som stämmer väl överens med kärntemperaturen (Stanhope, 2006) 

samt att det är en icke invasiv metod för patienten och lätt att använda för personalen. 

 

För att göra materialet mer hanterbart grupperades patienterna som genomgick kirurgi i 

4 grupper efter förväntad förlust av värme/vätska under operationen samt efter läge på 

operationsbordet. 

 

Resultatdiskussion 

 
Postoperativ shivering är ett fruktat tillstånd. Det kan leda till en rad negativa fysiska 

konsekvenser för patienten, eventuella komplikationer. Vårdtiden kan bli förlängd pga 

ovan nämnda komplikationer, viket leder till ökat vårdlidande för patienten och ökade 

kostnader för samhället (De Witte & Sessler, 2002; Piper et al. 2008; Kranke et al. 2002; 

Halldin & Lindahl 2005; Wagner 2006; Dahlberg & Segersten, 2010; Dahlberg 2002). 

Vår studie fann att det finns flera orsaker direkt kopplade till fenomenet. Faktorer som 

ökade frekvensen av PAS var kvinnligt kön, låg ålder och lång operationstid. Vissa typer 

av operationsingrepp visade sig också vara signifikant för shivering. Dessa var öron-

ögon-hals-näs-käk- och endoskopisk kirurgi. Någon klar slutsats till vad detta beror på 

kunde inte tas. Vidare forskning på patienter som genomgår dessa ingrepp anses 

indicerat.   

 
Tidigare forskning visar, att orsakerna till shivering kan vara en kombination av olika 

faktorer. PAS kan ha termoregulativ och icke-termoregulativ orsak (Charuluxananan et 

al. 2009; De Witte & Sessler, 2002; Kranke et al. 2002; Horn et al. 1998). Patienten 

befinner sig ofta i en utsatt position på operationssalen, både fysiskt och psykiskt. 

Genom t ex läge på operationsbordet, preoperativ desinfektion och operationsområdets 

storlek påverkar tillsammans med anestesin patientens förmåga att behålla normotermi 

perioperativt. Patientens utsatta psykiska situation kan lindras t ex genom att använda 

metoder som aktiv värmning. Detta minskar risken för hypotermi och eventuell 

shivering. Genom det minskas känslan av oro, och välbefinnandet hos patienten ökar 

(Lindwall & von Post 2008). 

 

I denna studie hade patienterna en medeltemperatur på 35,8 grader vid ankomst till 

postop. Gränsen för hypotermi är <36,0 grader, vilket betyder att de flesta patienter var 

hypoterma (Halldin & Lindahl 2005; Bjålie et al. 1998).  Ingen signifikant korrelation 

mellan temperatur och shivering sågs dock i studien. Detta stämmer väl överens med 

tidigare forskning, som också anger andra orsaker till PAS än hypotermi (Horn et al. 

1998; Kranke et al. 2002; De Witte & Sessle, 2002; Pawar et al. 2010; Nakasuji et al. 

2010). Operationstiden och anestesiformen hade inget samband med patientens 

temperatur som uppmättes vid ankomst till postop. Däremot drabbades patienter med 

längre operationstid i större utsträckning av PAS jämfört med patienter som genomgick 

kortare ingrepp. Även detta stämmer överens med tidigare litteratur (Halldin & Lindahl, 

2005).   
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Tidigare studier visar, att aktiv värmning är en bra metod för att förebygga PAS 

(D'Angelo Vanni et al. 2003; Fossum et al. 2001; Ihn et al. 2008; Smith et al. 2007). 

Patienterna upplever dessutom att värmningen påverkar dem positivt, både genom den 

ökade känslan av komfort och genom mindre oro (Fossum et al. 2001). Att minska 

patientens oro och öka komforten är något som vi bör tänka på dagligen i arbetet som 

anestesisjuksköterskor för att ge patienten en trygg och säker vård.  Det är vårt yttersta 

mål som anestesisjuksköterskor att få våra patienter lugna, komfortabla och trygga. 

Denna till synes enkla åtgärd som aktiv värmning innebär borde vara standard på alla 

opererande enheter. Patienterna i Vogelsang’s studie (1994) beskrev känslan av att 

drabbas av postoperativ shivering som en känsla av kontrollförlust över den egna 

kroppen. Denna kontrollförlust kan påverka patienten negativt vid kommande anestesier. 

Känslan av att inte kunna styra kroppen (som patienterna beskrev vid PAS) kan få dem 

att uppleva kroppen som pinsam och skämmas för att den egna kroppen inte beter sig 

som förväntat. Lindwall och von Post (2008) beskriver det som att patienten inte längre 

har tillgång till den egna kroppen, då hen ej kan kontrollera dess förehavanden. 

Dahlberg och Segersten (2010) menar, att trygghet och en känsla av kontroll stödjer 

patientens upplevelse av hälsa. Detta för att lindra effekterna av patientens eventuellt 

förekommande sjukdom.  

 

Låg ålder visade sig i studien ha ett samband med förekomst av PAS. Detta överens-

stämmer med tidigare forskning (Halldin & Lindahl 2005; Buggy & Crossley, 2000). 

Kunskapen om att unga patienter oftare drabbas av PAS bör bidra till en ökad beredskap 

för denna patientgrupp. Internationellt förekommer medicinska preventiva åtgärder, 

detta är något som kanske borde vara praxis för dessa patienter? Därigenom kan 

uppkomsten av shivering eventuellt förebyggas. 

 

Studien visade även att kön hade signifikans i relation till shivering. Kvinnor drabbades 

mer frekvent.  Detta stämmer till viss del med tidigare forskning, dock var det bara tre 

av våra bakgrundsartiklar som redovisade könsperspektivet (Zahedi, 2004; Kose et al. 

2007; Buggy & Crossley, 2000), vilket kan tyckas anmärkningsvärt. Av dessa visade två 

studier att män hade större risk för shivering (Zahedi, 2004; Buggy & Crossley, 2000) 

och en studie visade att kvinnor hade större risk att drabbas (Kose et al. 2007).  

 

Operationstidens längd hade betydelse för uppkomsten av PAS. Ju längre en operation 

pågår ökar så värmeförlusten och värmeproduktionen avtar (Wagner, 2006; Buggy & 

Crossley 2000). I verksamheterna, vid förväntad lång kirurgi, vidtas ofta aktiva åtgärder 

för att minska risken för hypotermi (som kan leda till PAS). Däremot slarvas det ofta 

med den aktiva värmningen vid förväntade korta ingrepp, trots kunskapen om att 

temperaturen sjunker upp till 1,5 grad under den första timman av kirurgi (Wagner, 

2006; Buggy & Crossley, 2000). Att förse patienten med aktiv värmning även vid 

planerat kortare ingrepp är något som anestesisjuksköterskan bör ha kunskap om och 

agera efter.  

 

I vårt material fanns inget samband mellan om patienten drabbades av PAS och vilken 

anestesimetod de fick.  Detta talar emot tidigare forskning, som har visat, att valet av 

anestesimetod är signifikant.  Röhm et al. (2006) fann, att patienter som erhöll 

intravenös anestesi drabbades mer frekvent av PAS. Komatsu et al. (2007) och Nakasuji 

et al. (2010) påvisade, att Remifentanil ökade uppkomsten av PAS. Vårt resultat kan 
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möjligen bero på att antalet patienter inkluderade i studien var få eller på att anestesi-

grupperna var för ojämna. 

 

Studien visade, att de första 30 minuterna efter kirurgi är de mest kritiska för patienten 

att drabbas av PAS. Detta är relevant kunskap och stämmer överens med tidigare 

forskning (Zahedi, 2004). Detta innebär, att personalen behöver ha en ökad uppsikt över 

patienten under den första postoperativa perioden för att snabbt kunna sätta in adekvat 

behandling. Tidigare studier förespråkade användandet av Tramadol, Petidin och 

Ketanserin som behandling mot PAS (Kranke et al. 2002; Charaluxananan et al. 2009; 

Buggy & Crossley 2000; Heid et al. 2008; Seifi et al. 2008). Dessa studier är 

internationella och vi har inte noterat användandet av alla ovan beskrivna läkemedel i 

vår studie. I studien var den vanligaste läkemedelsbehandlingen Petidin, men även 

Alfentanil och Morfin förekom. Det skiljde sig mellan de olika sjukhusen vilket 

preparat som användes mest frekvent. I studien sågs att Tramadol inte används som 

behandlingsmetod trots att preparatet enligt tidigare studier (Dhimar, 2007; Motha et al. 

2008; Zaheidi, 2004) uppvisat fördelar internationellt gentemot övriga preparat. Detta 

kan tyckas anmärkningsvärt, då enheterna bör arbeta evidensbaserat. Charluxanananas 

studie från 2009 kommer fram till att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 

Petidin och Tramadol i behandlingen mot PAS. Tramadol ger dock mer illamående och 

kräkningar än Petidin. Kanske är detta en av orsakerna till att Tramadol inte används på 

våra studerade enheter? 

 

Då patienter i riskgrupp är relativt lätta att identifiera (låg ålder, kvinnligt kön, lång 

operationstid och vissa operationsingrepp), borde personalen runt patienten vidta 

åtgärder i förebyggande syfte mot dessa patientgrupper. T ex preventiv behandling med 

läkemedel (som förespråkas internationellt). Flera studier visar att Ketamin har en god 

preventiv effekt på postoperativ shivering (Naksuji et al. 2011; Piper et al. 2008; Kose 

et al. 2008; Dal et al. 2005). En annan typ av prevention är aktiv värmning, som med 

fördel startas preoperativt för att minska risken för PAS (D'Angelo Vanni et al. 2003). 

Denna metod är en icke invasiv och enkel metod att utföra och minskar patientens 

orosnivå inför kirurgin och ger patienten en ökad komfort. 

 

Som anestesisjuksköterskor har vi ett ansvar för patientens säkerhet under operationen. 

Det förutsätter att vi arbetar evidensbaserat. Det är vår skyldighet enligt 

Patientsäkerhetslagen att utföra vårt arbete i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet och arbeta patientsäkert. Vi bör kontinuerligt och aktivt söka ny 

evidens i området om hur vi bäst kan förebygga postoperativ shivering. Socialstyrelsen 

får, om de anser att sjukvården inte uppfyller kraven om ett patientsäkert arbete i 3:e 

kap (vilket förutsätter evidensbaserad vård), belägga enheten med ett vite (Svensk 

Författningssamling, 2010). Patientens säkerhet under operationen innefattar också att 

undvika vårdlidande för patienten. Detta innebär att inte utsätta patienten för lidande 

orsakat av våra egna åtgärder, eller brist på åtgärder. Att inte objektifiera patienten utan 

se hela personen och dennes livsvärld. Det är också viktigt att bjuda in patienten till 

mötet, och visa ett genuint intresse för det personen har att berätta. Att vara lyhörd för 

tecken till förändringar hos patienten, i dennes tonfall och agerande, för att kunna agera 

och motverka lidande (Lindwall & von Post 2008; Dahlberg, 2010). 
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Slutsats och kliniska implikationer 
 

I studien framkom att anestesimetod inte har någon betydelse för uppkomsten av 

postoperativ shivering. Däremot fann vi att andra faktorer hade betydelse för upp-

komsten av PAS (låg ålder, kvinnligt kön, lång operationstid och vissa 

operationsingrepp). Dock finns tidigare forskning som talar för andra samband med 

PAS, t ex manligt kön och låg temperatur. Detta bör beaktas i den perioperativa 

vårdprocessen. Genom kunskaper om dessa faktorer som i tidigare studier och även i 

denna studie, visat samband med PAS kan vi som anestesisjuksköterskor identifiera 

patienter som är i riskzonen att drabbas. Aktiva omvårdnadsåtgärder för att förhindra 

tillståndet kan t ex vara aktiv värmning eller läkemedelsprevention och -behandling. 

Studien gav kunskap om att de första 30 minuterna efter kirurgi var de mest kritiska för 

patienten att drabbas av PAS. Detta innebär, att personalen runt patienten behöver ha en 

ökad beredskap runt patienten vid ankomst till den postoperativa avdelningen. Med 

förebyggande åtgärder mot postoperativ shivering kan anestesisjuksköterskan lindra 

patientens vårdlidande och ge patienterna en tryggare och bekvämare känsla vid det 

perioperativa vårdtillfället. 

 

 

Vidare forskning 
 

Då detta är en observationsstudie som kan visa tendenser behövs vidare forskning inom 

området, men då bör med fördel en större patientgrupp undersökas. Vi föreslår framtida 

forskare att undersöka om det finns skillnad i frekvens av shivering på patienter som 

sövs med intravenös- eller inhalationsanestesi. Det är också viktigt att få kunskap om 

det är män eller kvinnor som oftast drabbas, eller om hypotermi har betydelse då 

forskare har delade uppfattningar om detta. Det är även angeläget att undersöka vidare 

om det finns evidens för omvårdnadsåtgärder som behandling mot PAS, då studien 

visade att 31% av patienterna behandlades med detta.  
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