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Sammanfattning 

Oavsiktlig hypotermi är ett ämne som hamnat i skymundan i den hektiska intraoperativa 

fasen för anestesisjuksköterskan. Patientens nedkylning påbörjas redan vid de 

preoperativa förberedelserna. En salstemperatur under 22˚C är den vanligaste orsaken 

till hypotermi hos patienterna och deras kroppstemperatur bör inte understiga 36,5˚C. 

Förebyggande åtgärder som att använda värmefiltar, salstemperatur på 22˚C-23˚C, 

varma infusioner i blodvärmare, inte exponera mer hud än nödvändigt samt 

postoperativt använda sig av värmetak. Kroppstemperaturen bör övervakas vid 

operationer längre än 30 minuter. Genom ökat fokus på kroppstemperaturen i den 

intraoperativa fasen kan postoperativa komplikationer minskas samt förkorta vårdtiden. 

Kan påverkbara faktorer under den intraoperativa fasen påverka och minska risken för 

oavsiktlig hypotermi? Fokus ligger på utvärdering av metod och mätinstrument. Syftet 

med den randomiserade pilotstudien är att undersöka patienter som drabbas av 

oavsiktlig hypotermi som genomgår hysterektomi med generell anestesi. Metoden är en 

kvantitativ pilotstudie med randomiserat urval samt en litteraturgranskning för 

förbättring av instrumentutveckling. Antalet deltagare i studien var 15 stycken, inga 

generella slutsatser kan dras. Mild hypotermi har 60 % av deltagarna redan innan 

operationsstart. Tio av 15 patienter uppnår ej 37°C under de första 30 minuterna oavsett 

bair hugger eller ej. Temperaturtagning 30 minuter efter ankomst till 

postoperativaavdelningen är mellan 35,4°C-37,2˚C. För att få ett heltäckande formulär 

om den perioperativa vården utförs en instrumentutveckling inför kommande 

primärstudie. Anestesisjuksköterskan är ansvarig för att förebygga och åtgärda 

hypotermi i enlighet med vad som är bäst för patienten. Vårdtagaren ska alltid stå i 

centrum och hypotermi är något som lätt kan åtgärdas bara medvetandet inom 

kunskapsområdet ökar. 

Nyckelord: forced-air warming, generell anesthesia, hypotermia, patient safety, 

intraoperative care, hysterectomy.  
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INLEDNING 

Oavsiktlig hypotermi är ett ämne som hamnat i skymundan i den hektiska intraoperativa 

fasen för anestesisjuksköterskan. Mycket i operationssalen påkallar 

anestesisjuksköterskans uppmärksamhet och kräver att åtgärder vidtas. Övervakning av 

patientens kroppstemperatur görs i liten utsträckning och sker främst under längre 

ingrepp. Hysterektomi är en operation som varar mellan 1,5-3,5 timmar och medför 

såväl värme- som vätskeförluster. Hypotermi är ett stort problem i dagens operativa 

verksamhet och ansvaret ligger på anestesi- och operationssjuksköterskan. I enbart en 

delstat i USA påvisas att 50-90 %, det vill säga ungefär 14 miljoner kirurgiska patienter 

drabbas av oavsiktlig hypotermi varje år. Kombinationen av detta operativa ingrepp 

tillsammans med undersökning av hypotermi är av intresse, eftersom konsekvenserna av 

en oavsiktlig hypotermi medför inte bara fysisk utan även psykisk skada för patienten 

samt merkostnader för sjukhuset i stort. 

BAKGRUND 

Hypotermi och normaltemperatur 

För att patienten ska få en lämplig och anpassad vård är övervakning och monitorering 

en central del i den perioperativa vården. Bevakningen utförs genom 

anestesisjuksköterskans kliniska observationer samt med hjälp av 

övervakningsutrustning. Patientens sjukdomstillstånd och specifika behov avgör vilken 

typ av övervakning som är lämpligast. Temperaturkontrollen kan utföras på flera olika 

sätt utifrån ingreppets art (Hovind 2013, s. 199). Normal kroppstemperatur är runt 37 °C 

vid mätning med oral-, rektal-, axillär- eller örontermometer. För var fjärde millimeter 

in i kroppen där mätningen utförs ökar temperaturen med 1°C. Mätinstrument avgör vad 

normaltemperaturen uppskattas till, ju närmare hjärtat mätningen utförs desto högre 

temperatur. För att på ett adekvat sätt mäta kroppstemperaturen är det önskvärt att den 

mäts så centralt som möjligt. Kvinnor har normalt högre medeltemperatur än män, dock 

sjunker den efter menopaus (Lynch, Dixon,  Leary &  Holm 2010, s. 555). För att 

motverka värmeförluster i den intraoperativa fasen är det av stor vikt att snarast 

övervaka patientens kroppstemperatur med det mätinstrument som planerats. 

Hypotermi bekräftas genom mätning av kroppstemperaturen. Detta innebär en sänkning 

av kroppstemperaturen < 35C° och kan bero på flera olika orsaker, till exempel: 

endogen, symtomatisk, iatrogen och accidentell. Endogen hypotermi innebär att 

kroppen ej kan upprätthålla kroppstemperaturen utan specifik orsak. Symtomatisk 

sänkning av kroppstemperaturen kan ha sin orsak från exempelvis sepsis och endokrina 

rubbningar. Iatrogen hypotermi kan uppkomma vid långa operationer eller 

läkemedelinducerad nedkylning. Accidentell sänkning av kroppstemperaturen är sådant 

som trauma, intoxikationer, drunkning, olyckor vintertid och oavsiktlig köldskada med 

nedsatt känsel. Invasiv mätning (blås-, arteriell-, pulmonaliskateter, esofagussond) ger 

den mest tillförlitliga informationen. Andra mätinstrument som används är rektal-, oral- 

eller örontermometer som ger tillräcklig information för att fastställa hypotermi 

(Internetmedicin 2013). Vid terapeutisk inducerad hypotermi sänks kroppstemperaturen 

till 32˚C-35˚C, detta förekommer bland annat efter hjärtstillestånd, hos nyfödda med 
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syrebrist under förlossningen för att förebygga hjärnskador samt under behandling av 

svåra sjukdomar eller skador och stora ingrepp (Nationalencyklopedin 2014a). 

Enligt Hovind (2013, s. 301) kan hypotermi delas in i följande svårighetsgrader: 

- Mild hypotermi: 36˚C-34˚C. 

- Måttlig hypotermi: 34˚C-30˚C. 

- Svår hypotermi: Under 30˚C. 

Kroppstemperaturen är förhållandevis konstant och ligger hos en frisk människa under 

morgonen runt 37,0˚C ± 0,5˚C (rektalt). Under förmiddagarna ligger 

kroppstemperaturen något lägre jämfört med kvällen, mellan dessa skiljer knappt en 

grad (Nationalencyklopedin 2014c). Barn och äldre klarar av kyla sämre, 

salstemperaturen på operation är ofta för låg och stora kroppsytor blottas. Barn förlorar 

mycket värme genom strålning och deras kroppsvolym är mindre än deras kroppsyta, 

har lite underhudsfett, huden är tunn och väl genomblödd. Äldre har svårare att klara av 

syrebrist, har svårare att termoreglera vid lägre omgivningstemperaturer och tröskeln för 

huttring är lägre. Äldre har mindre muskelmassa och muskeltonusen är lägre vilket gör 

att deras värmebildning är sämre (Halldin 2005, ss. 361, 483, 554, 556). 

Vid kroppstemperaturer under 36˚C påverkas de muskelrelaxerande läkemedel som ges 

vid operativt ingrepp och får en förlängd effekt. Koagulationsrubbningar kan uppstå, 

vilket leder till ökad blödningsrisk samt att muskelkraften kan minska. Under 35˚C 

minskar syretillförseln till vävnaderna på grund av vasokonstriktionen, vilket medför 

förhöjd infektionsrisk postoperativt samt sämre sårläkning. En postoperativ shivring 

(huttring) ger ett ökat syrgasbehov vilket kan ge myokardischemi, mentala störningar 

och hypoxi (Halldin 2005, ss. 483-484). Vid en temperatur på 32˚C avtar shivringen, 

medvetandet sänks, förvirring och hallucinationer uppstår, minskad muskelkraft och 

reflexbortfall inträffar. Även hjärtat påverkas med stigande blodtryck som därefter 

sjunker samt låg puls. Vid 25˚C-28˚C inträffar dödliga hjärtrubbningar, långsammare 

andning och minskad ämnesomsättning (Nationalencyklopedin 2014a). 

Kroppsliga förändringar vid olika temperaturer: 

- 37°C: Normal temperatur. 

- 36°C: Metabolismen ökar. 

- 35°C: Maximal huttring, gränsen för hypotermi. 

- 33°C: Huttring avtar, abnormt EEG. 

- 32°C: Hjärtarytmier, J våg, förvirring. 

- 31°C: Blodtrycket är knappt mätbart. 

- 30°C: Minskad andningsfrekvens, 5–10/min. Semikomatös. 

- 28°C: Bradykardi, ventrikelflimmer kan uppstå vid yttre stimuli. 

- 27°C: Viljemässiga rörelser upphör, senreflexer försvinner, ingen pupillreaktion. 

- 26°C: De flesta personer är nu medvetslösa, andningsfrekvens 4–7/min. 

- 25°C: Spontant ventrikelflimmer eller asystoli kan uppträda. 

- 20°C-19°C: EEG visade ingen aktivitet. 

(Socialstyrelsen 2003). 
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Enligt Halldin (2005, ss. 204, 361) börjar patientens nedkylning redan vid 

förberedelserna inför operationen på vårdavdelningen. En salstemperatur under 22˚C 

rekommenderas inte då det är den vanligaste orsaken till låg kroppstemperatur, vilken 

inte bör understiga 36,5˚C. Förebyggande åtgärder mot sänkt kroppstemperatur är 

viktigt. Detta kan göras genom användning av värmefiltar, en salstemperatur på 22˚C-

23˚C, varma infusioner i blodvärmare, inte exponera mer hud än nödvändigt samt 

postoperativt använda värmetak. Enligt Lynch et al. (2010, s. 554) bör 

kroppstemperaturen övervakas vid längre operationer, det vill säga över 30 minuter. 

Perioperativ vård 

Perioperativ vård är de vårdhandlingar som utförs i samband med operation, och den 

delas in i tre olika faser: pre-, intra- och postoperativ. Den preoperativa fasen startar när 

patienten får beskedet om den planerade operationen, till dess att överflyttningen till 

operationsbordet sker. Därefter påbörjas den intraoperativa fasen, när vårdtagaren 

befinner sig på operationsbordet och avslutas vid transport till den postoperativa 

avdelningen. Den postoperativa fasen inkluderar vård på uppvakningsavdelningen, 

transport till vårdavdelning och den avslutas inte förrän patienten inte längre är i behov 

av vård. För anestesisjuksköterskan och patienten är det av stor vikt att uppnå god vård 

genom delaktighet och därmed undvika vårdskada (Lindwall & von Post 2008, ss. 82-

94). En vårdskada innebär lidande fysiskt och psykiskt eller sjukdom som kan undvikas 

om patienten får rätt vård. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, § 5, § 6) 

inträffar en allvarlig vårdskada när skadan blir bestående, patienten har fått ett ökat 

vårdbehov eller avlidit. 

Alla faser är viktiga och kan påverka patientens upplevelse av hälsa och ohälsa. För 

hälso- och sjukvården är målet hälsa och adekvat vård för varje enskild individ utifrån 

samma förutsättningar. Vården ska ges med hänsyn till patienters lika värde och unika 

behov. Den som har det största behov av hälso- och sjukvård ska prioriteras (SFS 

1982:763, 2§). Hälsa involverar hela människan och kan förstås utifrån sundhet, friskhet 

och välbefinnande, eller känslan av sammanhang (Wiklund 2003, ss. 78-84). Ett bra 

bemötande där patientens behov prioriteras och där individen möts i sitt lidande/ohälsa 

främjar inte bara upplevelsen av god vård utan även återhämtningen blir kortare. Att 

möta människan där den befinner sig berör inte enbart en del av personen utan hela 

dennes existens. Allt i den perioperativa vården hänger ihop. Om inte patienten är i 

fokus under alla tre faserna kan inte bara vårdtiden förlängas utan även lidandet främjas 

utifrån oavsiktlig hypotermi. Att uppmärksamma outtalade behov från patienten bidrar 

inte bara till att minska lidandet utan även till att öka förtroende och trygghet. 

Upplevelsen av närvaro och förståelse från personalen när det är jobbigt för patienten är 

viktigt för vårdrelationen (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 211-215). Önskvärt är att den 

behandlande anestesisjuksköterskan träffar patienten preopeativt där förtroende kan 

etableras samt funderingar kan besvaras och oro minskas (Lindwall & von Post 2008, 

ss. 22-24). 
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Hysterektomi 

Hysterektomi är en operation där livmodern avlägsnas, antingen helt eller delvis. 

Orsaken till ingreppet kan vara att patienten har bekymmer med besvärliga 

underlivsblödningar eller drabbas av en tumör. Ingreppet kan utföras abdominellt, 

vaginalt eller laparoskopiskt. Ingreppet är förenat med stora värme- och vätskeförluster 

och drabbar inte bara patienten fysiskt utan även psykiskt (Nationalencyklopedin 

2014b). Att avlägsna en kvinnas livmoder kan för vissa associeras med att kvinnans 

identitet förloras. Vikten av god vårdrelation och att möta patienten där hon befinner sig 

ställs på sin spets (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 211-215). Att koppla samman alla 

dessa känslor kring ingreppet med att samtidigt drabbas av oavsiktlig hypotermi och 

dess eventuella komplikationer är för mycket för patienten. För att arbeta utifrån ett 

patientsäkerhetsperskpektiv är det inte mer än rätt att hävda att ökad uppmärksamhet 

kring hypotermi ska främja patienten och dennas upplevelse av vården (Wagner 2006 

ss. 470-473). 

Generell anestesi 

Generell anestesi innebär att det centrala nervsystemet påverkas genom hämning av de 

motoriska effekterna, försätter patienten i ett medvetslöst tillstånd (hypnos) och/eller 

påverkan av patienten så att upplevelserna av smärta inhiberas (analgesi). För att söva 

en patient kan intravenösa läkemedel eller gas användas var för sig eller i kombination. 

Vilket alternativ som används beror på ingreppets art, lokalisation, patientens 

hälsotillstånd och personalens kompetens. Anestesi påverkar temperaturregleringen i 

hjärnan, vilket medför att kroppens försvarsmekanismer mot kyla hämmas. Detta på 

grund av att de läkemedel som använts för att hålla patienten sederad medför en 

vidgning av blodkärlen. Sedering förändrar värmefördelningen i kroppen från en hög 

central temperatur och en kall perifer temperatur, till varma extremiteter och kall 

kärntemperatur (Hovind 2013, ss. 339-343). När patienten är nedsövd på 

operationsbordet och ligger helt stilla är det enbart den basala metabolismen som alstrar 

värme och kapaciteten reduceras för att motverka värmeförlusterna. Förluster från 

huden till den kalla omgivningen, luftvägarna och operationsområdet bidrar till ökad 

värmeförlust hos patienten (Hovind 2013, ss. 302-303). En rekommendation angående 

salstemperatur inne på operationssalen är enligt Hovind (2013, s. 278) mellan 18˚C-

25˚C. Cirka 30-60 minuter efter induktion med generell anestesi sjunker 

kroppstemperaturen vanligtvis med 0,5˚C-1,5˚C (Fossum,  Hays, & Henson 2001, ss. 

187-188). 

Forskningsläget 

Oavsiktlig hypotermi medför olika konsekvenser för patienten så som: shivering, ökad 

risk för infektioner postoperativt, ökad risk för ishemi i hjärtat, förlängd metabolism av 

läkemedlen i kroppen samt förlängd postoperativ vård (Wagner 2006 s. 470). 

Upprätthållande av en normal kroppstemperatur är av stor vikt utifrån ett 

patientsäkerhetsperspektiv. Detta är ett ämne som är aktuellt, för att motverka 

uppkomsten av intra- och postoperativa komplikationer som kan förhindras med rätt 

åtgärder och handlingsplaner (Wagner 2006 s. 470). 
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Hypotermi medför inte bara ett lidande för patienten utan även ökade kostnader för 

sjukhusen. Det påvisas att mellan 50-90 % av alla patienter som genomgår ett kirurgiskt 

operativt ingrepp lider av oavsiktlig hypotermi. Resultatet av extra resurser och 

kostnader som läggs på dessa patienter är något som många sjukhus idag inte erhåller 

(Lynch et al. 2010, s. 553). Det är dyrare att upprepade gånger byta värmefiltar på 

patienter, än att investera i bair hugger (BH), det vill säga ett värmetäcke som blåser in 

varm luft och främst används i den intraoperativa fasen. På sikt är BH ett bättre och mer 

kostnadseffektivt alternativ för sjukhusen samt att patientens upplevelse av 

välbefinnande blir större (Leeth, Mamaril, Oman & Krumbach 2010, ss. 149-150; 

Xuelei 2013, ss. 306-307). Trots mycket forskning kring uppkomsten av oavsiktlig 

hypotermi finns inga standardiserade riktlinjer i landet gällande förhindrande och 

handhavandet av uppkomsten av pre- och intraoperativ hypotermi. Patientens 

upplevelse av värme resulterar i ökat välbehag och minskad oro. Vårdtagarna beskriver 

att det är värmen de ser fram emot när de rullar in till operation och associerar 

upplevelsen med behagliga känslor (Fossum,  Hays &  Henson 2001, s. 192). Till en 

viss grad kan små åtgärder som värmebehandling resultera i minimering av 

komplikationer och ökat välbefinnande hos vårdtagarna (Leeth et al. 2010, ss. 148-150). 

PROBLEMFORMULERING 

Problematiken kring hypotermi under operativa ingrepp är vanligare än vad som 

tidigare uppmärksammas. Det finns få studier om oavsiktlig hypotermi på kvinnor som 

genomgår hysterektomi vilket är förenat med stora värme- och vätskeförluster. Genom 

att lägga större fokus på att mäta och upprätthålla adekvat kroppstemperatur i den 

intraoperativa fasen kan det visa sig att postoperativa komplikationer och vårdtid 

minskar. Målet är att forskning inom området kan påverka kampen mot en minimering 

av en oavsiktlig hypotermi i den intraoperativa fasen. Preventionen kan medföra en 

förbättring i hela den perioperativa vården. Studier inom området medför att 

anestesisjuksköterskan kan motivera varför det är viktigt att hålla salstemperaturen 

inom en viss gräns och inte kallare. Patientens behov ska alltid vara i centrum och 

anestesisjuksköterskan ska se till vad som är bäst utifrån individen som är framför sig. 

Kan faktorer så som salstemperatur, BH och infunderade vätskor i blodvärmare under 

den intraoperativa fasen påverka och minska risken för oavsiktlig hypotermi? Genom 

denna studie kan förbättringsområden belysas både vad gällande förslag till kommande 

studier samt utvecklingsarbeten på sjukhusen. Fokus ligger på utvärdering av metod och 

mätinstrument samt att kunna utvinna något från studiens resultat. 

SYFTE 

Syftet med den randomiserade pilotstudien är att undersöka patienter som drabbas av 

oavsiktlig hypotermi som genomgår hysterektomi med generell anestesi. 
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METOD 

Design 

En kvantitativ metod valdes för att mäta oavsiktlig hypotermi i den intraoperativa fasen 

med hjälp av en pilotstudie. En kvantitativ metod definierades utifrån kvantifierbar data 

som insamlats och ställs samman i statistisk form där resultatet analyserats utifrån 

studiens syfte. 

Pilotstudier anses viktiga vid forskning i områden som behöver vidareutvecklas och 

därför valdes denna design. Gruppen som studerades var för liten för att generaliserbara 

slutsatser kunde dras ur resultatet (Polit & Beck 2012, ss. 52-53). Pilotstudien innebar 

att en testanalys av studiens formulär och mätinstrument gjordes utifrån en mindre 

skala, detta för att kunna användas i en större skala vid en primärstudie vid ett senare 

tillfälle. Pilotstudiens trovärdighet ökades eftersom studien randomiserades, vilket 

innebar att slumpen avgjorde vilken behandling patienten fick. Randomiseringen 

utfördes av ett statistiskt program som färdigställde vilka av deltagarna som skulle 

tillhöra vilken grupp (Bilaga 3). 

Under pilotstudien tränades personalen i användandet av mätinstrumentet. Detta innebar 

att problemen och fallgroparna som förlust av deltagare, felaktig hantering av de olika 

grupperna eller användandet av mätinstrumentet kunde upptäckas och åtgärdas tidigt 

(Polit & Beck 2012, ss. 195-196). 

Urval 

Ett slumpmässigt urval genomfördes för att minska risken för bias, det vill säga 

systematiska fel. Insamlad information om studien fanns dokumenterad på ett formulär 

och studien gav svar utifrån en primär frågeställning (Polit & Beck 2012, ss. 231-234). 

En pilotstudie med kvantitativ ansats genomfördes med 18 patienter, de randomiserases 

in i två olika grupper (Bilaga 3) med nio stycken i varje. Experimentgrupp (grupp 1) 

fick förbestämda aktiva värmeåtgärder under den intraoperativa fasen (Bilaga 4). 

Kontrollgruppen (grupp 2) fick sedvanlig rutin som de studerade sjukhusen hade i sina 

riktlinjer gällande det operativa ingreppet (Bilaga 5). Antalet hysterektomioperationer 

på de två studerade sjukhusen i Västra Götaland var cirka 5-7 stycken varje vecka, 

vilket var främsta anledningen till att inte ett större antal deltagare inkluderades i 

pilotstudien. 

Inklusionskriterier: 

- Kvinna, över 18 år. 

- Operationsart: öppen hysterektomi som varar minst 1 timma och max 3,5 

timmar. 

- Generell anestesi. 

- För att mätningarna skulle ske med samma mätinstrument på de två valda 

sjukhusen i Västragötalandsregionen var örontermometer (Genius 2) det verktyg 

som valdes. 
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Framtagning av formulär 

I kommande stycke beskrivs framtagningen av formulärets frågor utifrån 

litteraturgranskningen av evidensbaserad forskning och studiens syfte. Enligt Trost och 

Hultåker (2012, ss. 65-67) användes sakfrågor eller frågor angående faktiska 

förhållanden i ett formulär. Utifrån förförståelsen samt artikelgranskningen inom 

studiens område framtogs frågorna till formuläret (Bilaga 4, 5). Punkternas litterära 

förankring beskrivs nedan. 

Örontermometer valdes som mätinstrument och har tidigare använts i studier 

(Nelskylä, Yli-Hankala, Sjöberg, Korhonen & Korttila 1999, s. 975). För att 

temperaturkontrollen av deltagarna skulle ske på samma sätt på de båda sjukhusen 

användes samma modell (Genius 2). Utifrån den ekonomiska aspekten var det valda 

instrumentet det bästa alternativet. Utgångstemperaturen var av värde för att få vetskap 

om patienten var hypoterm preoperativt. Detta kunde i sig påverka kroppstemperaturen i 

den intraoperativa fasen. Temperaturmätningarna med 15 minuters mellanrum påvisade 

att mätningar gjordes med för korta intervall för att vara av betydelse. Efter 30 minuters 

kontroll av temperaturen sågs signifikanta skillnader mellan grupperna. Utifrån denna 

upptäckt valdes ett relevant intervall på 30 minuters mellanrum till formuläret. 

Postoperativ temperaturkontroll genomfördes för att utvärdera om kroppstemperaturen 

sjönk efter användandet av BH i den intraoperativa fasen, eller om den bibehölls (Lynch 

et al. 2010, ss. 561-562). 

Definitionen av ålder på deltagarna i formuläret kunde tolkas på flera sätt därför angavs 

födelseår för att missförstånd skulle undvikas (Trost & Hultåker 2012, s. 67). Lynch et 

al. (2010, s. 557) menade att vissa människor hade större risk för oavsiktligt hypotermi 

och faktorer som kunde påverka var bland annat vårdtagarens ålder. Äldre människors 

förmåga att bibehålla kroppstemperaturen var sämre därför var deltagarnas födelseår av 

intresse för pilotstudien. 

Hög ASA-klassificering tillsammans med bakomliggande sjukdomar påverkade 

människans kroppsliga förmåga att hantera olika fysiologiska förändringar (Lynch et al. 

2010, s. 555). Vilken ASA-klassificering patienten tillhörde kunde ge en ökad kunskap 

gällande kroppens förmåga att hantera oavsiktlig hypotermi. När anestesipersonalen 

kontrollerat vilken ASA-tillhörighet patienten tillhörde kunde personalen bedöma vilka 

åtgärder som skulle vidtas eller ha i beredskap relaterat till individens fysiska status 

(Hovind 2013, s. 329). 

Blödningsmängden och bakomliggande sjukdomar ansågs vara relevant på 

formuläret utifrån Lynch et al. (2010, s. 555). Enligt studien kunde en blödningsmängd 

> 500 ml påverka kroppstemperaturen så att patienten blev hypoterm För utvärdering 

om stora förluster av denna art skedde under operationen kunde denna faktor bidra till 

ökad kunskap gällande vart den eventuella hypotermin härrördes ifrån. Patienter utan 

bakomliggande sjukdomar klarade av att blodvolymen i kroppen sjönk till 80g/l utan att 

transfusion behövde ges av kristalloider och/eller kolloider. Det var inte ovanligt med 

grundsjukdomar hos äldre individer som skulle genomgå anestesi (Hovind 2013, ss. 

137-138). 
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Epidural- och spinalbedövning användes under majoriteten av de planerade 

ingreppen. När bedövningen injicerades och kärlen i nedre extremiteterna dilaterade 

ökade cirkulationen. Dilaterade kärl bidrog till att kroppens förmåga att bevara värme 

blev sämre. Blodtrycksfall var inget ovanligt och känslan av kyla försvann om 

bedövningen lades korrekt. Epidural- och spinalbedövning var en del i behandlingen av 

patienterna som genomgick hysterektomi och anges därför på formuläret (Hovind 2013, 

ss. 347-348). 

Salstemperaturen som omgav patienten under den intraoperativa fasen och bidrog till 

nedkylning om den var för låg (Halldin 2005, ss. 204, 361). Rekommenderad 

salstemperatur enligt Ihn, Joo, Chung, Choi, Kim, Jeon, Kim och Chop (2008, s. 924) 

var 21˚C-22˚C och därför valdes en salstemperatur på 22˚C i experimentgruppen. 

Kontrollgruppen skulle ha den salstemperatur som var befintlig på salen och 

dokumenteras i formuläret. Under öppna abdominella ingrepp exponeras stora 

kroppsytor där omgivningens temperatur var en viktig påverkbar faktor. Omgivningens 

temperatur i sig bidrog ej med radikala förändringar i kroppstemperaturen men under 

längre ingrepp, under en eller ett par timmar kunde salstemperaturen vara av betydelse 

(Hovind 2013, ss. 301-303). Henderson (1969, s. 37) ansåg att grundläggande sjukvård 

var att upprätthålla en adekvat temperatur inne på operationssalen annars kunde detta 

medföra både fysiskt och psykiskt lidande. 

Effektivaste sättet för bibehållandet av en normal kroppstemperatur var att använda 

Bair hugger (BH) på patienterna. Förebyggande av hypotermi var av stor betydelse för 

patienten. Uppvaknandet kunde upplevas stressande och traumatiskt om patienten var 

hypoterm vilket medförde att upplevelsen av anestesin inte blev behaglig (Scott & 

Buckland 2006, s. 1101). BH var enligt Ihn et al. (2008, ss. 929-930) det mest adekvata 

sättet för bibehållandet och/eller uppvärmning av patienterna under hysterektomiingrepp 

i den intraoperativa fasen. 

BH användes i denna pilotstudie eftersom det var den värmekälla som användes på 

operation i de normala rutinerna på de båda studerande sjukhusen, samt effektivaste 

metoden för värmebevaring enligt Wagner (2010, s. 569). I grupp 1 var det ett krav att 

BH användes medan i grupp 2 registrerades det om den användes och hur länge. 

Varma infusionsvätskor var den näst vanligaste metoden efter BH för bibehållandet av 

normal kroppstemperatur, enligt Scott och Buckland (2006, s. 1101). För att förebygga 

hypotermi fick patienterna i studien varma vätskor från värmeskåpet med en temperatur 

på 37˚C om de tillhörde grupp 2. Tillhörde patienterna grupp 1 erhölls varma vätskor i 

blodvärmare med en temperatur mellan 39˚C-41˚C. Öppen kirurgi och stora exponerade 

kroppsytor medförde förluster både av värme och vätskor (Hovind 2012, s. 303). 

Nedkylda- eller rumstempererade vätskor riskerade att sänka patientens 

kroppstemperatur (Lynch et al. 2010, s. 557). Antalet/mängden infunderade vätskor var 

av intresse i pilotstudien och fanns därför med i formuläret. 

Enligt Scott och Bucklands (2006, s. 1102) granskning i deras studie visades att 

signifikanta skillnader fanns mellan kontroll- och experimentellgruppens 

kroppstemperatur vad gällande värmemetoden. Användandet av en kontrollgrupp i 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Lynch%20S%22%7C%7Csl~~rl','');
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pilotstudien var av intresse för utvärdering om några skillnader fanns gällande 

bibehållandet av normal kroppstemperatur vid sedvanliga rutiner grupp 2 och små 

justeringar i aktiva värmeåtgärder grupp 1. 

Datainsamling 

Datainsamling skedde via det framtagna formuläret som medföljde patienten 

preoperativt tills dess att den sista temperaturmätningen utförts postoperativt. 

Örontermometer användes och mättes preoperativt av anestesisjuksköterskan för 

erhållandet av ett utgångsvärde samt med 30 minuters mellanrum under operationen. 

Därefter 30 minuter postoperativt efter ankomsten till uppvakningsavdelningen av 

befintlig personal. 

Analys av data 

Insamlad data analyserades först enskilt för att kontrollera att hela formuläret var 

korrekt ifyllt. Sedan analyserades var grupp för sig och därefter jämfördes formulären 

mellan patienterna i de olika grupperna för att hitta samband och avvikelser, se om ett 

mönster för normal kroppstemperatur eller hypotermi upptäcktes. Insamlat datamaterial 

från frågeformulären sammanställdes och analyserades med statistikprogrammet IBM 

SPSS version 21. I programmet kommer jämförelser redovisas och signifikansnivån α  

< 0,05 användes (p = 0,05) samt T-test för att se om hypotesprövningen mellan de två 

grupperna påvisade något trots populationens storlek. Resultatet redovisas i text och 

tabellform. 

Utvärdering om datainsamlingsmetoden med formuläret var relevant eller om den kunde 

modifieras och förbättras i ett större sammanhang gjordes utifrån mixed method. Detta 

inför en så kallad primärstudie. Var utvalda, påverkbara faktorer användbara och 

väsentliga i sammanhanget eller kunde dessa förbättras eller ersättas med andra? 

Formuläret utvärderades tillsammans med det använda mätinstrumentet utifrån mixed 

method för att angripa syftet och frågeställningen utifrån mer än två vinklar. Förslagen 

till primärstudien angavs i en separat del i metoddiskussionen gällande förändringar och 

utveckling av formuläret. 

Etiska överväganden 

Etisk prövning behövdes ej beträffande högskoleutbildning på avancerad nivå enligt 

lagen om etikprövning av forskning (SFS. 2003:460) och därför gjordes inte detta. Vid 

utformningen av formuläret insamlades data som ej kunde härledas till den enskilde 

patienten för att upprätthålla integriteten och konfidentialiteten. Innan insamling av data 

påbörjades kontaktades berörda verksamhetschefer för godkännande av pilotstudien. 

Innan datainsamlingen gav deltagarna i studien sitt informerade samtycke angående sin 

delaktighet. Inför studiens och formulärets utformning hade etiska 

forskningsöverväganden gjorts utefter Helsingforsdeklarationen. Människovärdet var 

centralt och forskningen skulle vara hälsofrämjande. Helsingforsdeklarationen 

genomsyrade studiens datainsamling från början till slut. Om inte fler hälsofrämjande 

arbeten inom motverkning av oavsiktlig hypotermi görs kan detta innebära potentiella 

risker för patienter i hela den perioperativa vården. Genom att patienter deltar i studier 
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som denna kan hälsofrämjande arbete genomföras vilket alla patienter kan dra nytta av i 

slutändan. Detta innebar att vården blir säkrare och minimering av patientskada främjas 

(World Medical Association 2008). 

RESULTAT 

Pilotstudien 

Åldersspridningen mellan patienterna i studien var mellan 45-89 år. ASA-

klassificeringens spridning påvisade att grupp 1 hade två patienter tillhörande ASA-

klass 1 och fem i klass 2. Grupp 2 erhöll två deltagare med ASA-klass 1 och sex 

stycken tillhörande klass 2. Totalt var fyra deltagare från klass 1 och 11 stycken 

tillhörde klass 2. Antalet deltagare i pilotstudien var från början 18 stycken. Personal på 

operations- och den postoperativaavdelningen fyllde inte i formulären som planerat. Det 

interna bortfallet blev tre stycken och 15 av 18 stycken formulär erhölls slutligen efter 

datainsamlingen. Sju patienter tillhörde experimentgruppen och åtta kontrollgruppen. 

Antalet deltagare i studien var för få att inga generella slutsatser kunde dras utifrån 

insamlat resultat. Resultatet kunde ge en fingervisning angående om oavsiktlig 

hypotermi var ett problem eller inte. 

Definitionen av bakomliggande sjukdomar tolkades på två olika sätt och några 

anestesisjuksköterskor beskrev bakomliggande sjukdomar som ej härledes till utfört 

ingrepp. Andra anestesisjuksköterskor associerade detta till bakomliggande diagnos i 

relation till ingreppet som utförts. Frågan kunde därför ej ge en sammanfattande bild 

vad gällde patienternas bakomliggande sjukdomar eller indikation till ingreppet då detta 

ej var ifyllt på likvärdiga sätt. 

Blödningsmängden under ingreppet var varierande. Grupp 1 blödde mellan 0-300 ml 

och grupp 2 mellan 30-900 ml. Det totala intervallet i blödningsmängden från alla 

deltagare var mellan 0-900 ml, ingen av patienterna erhöll blodtransfusion. Mängden 

infunderande kolloida- och/eller kristalloida vätskor under den intraopeativa fasen hos 

grupp 1 var mellan 0-1800 ml. Grupp 2 erhöll mellan 500-2500 ml infunderande 

vätskor. Utifrån hela populationen var den totala mängden mellan 0-2500 ml. Alla 

deltagare behandlades med preoperativ ryggbedövning. 14 av 15 patienter erhöll 

spinalbedövning, enbart en av deltagarna fick epiduralbedövning tillhörande grupp 1. 

Salstemperaturen i grupp 2 skilde sig inte från grupp 1 utan låg mellan 21,1°C-22,0°C. 

Ankomsttemperaturen till operation, innan induktionen avslöjade om patienten var 

hypoterm redan preoperativt, se Figur 1. Resultatet påvisade att deltagarna i grupp 1 

hade en ankomsttemperatur mellan 35,1°C-37,7°C och grupp 2 låg mellan 35,0°C-

37,3°C. Sju av 15 patienter hade en preoperativ temperatur som ej översteg 36°C. Tio 

deltagare låg som högst på 36,8°C vid ankomsten till operation och fem patienter 

översteg 37°C. Detta påvisade att 60 % av deltagarna redan innan operationsstart hade 

mild hypotermi. Ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad gällande 

ankomsttemperatur (p = 0,175). 
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Figur1. Ankomsttemperatur för alla deltagare i studien preoperativt. 

30 minuter in i operationen uppmättes kroppstemperaturer mellan 35,5°C-37,3°C i 

grupp 1 och 35,2°C-36,1°C i grupp 2. Tio av 15 patienter kom inte upp i 37°C under de 

första 30 minuterna oavsett BH eller ej. 60 minuter in i anestesin hade grupp 1 en 

temperatur mellan 35,8°C-37,5°C och grupp 2 mellan 35,2°C-36,4°C. 

Temperaturmätningen visade att tio av 15 deltagare var fortsatt hypoterma. Efter 30 

minuter in i anestesin gjordes en mätning av kroppstemperaturen. Jämfördes första 30 

minuters intervall med den efter 60 minuter var det enbart två stycken patienter som 

sjönk i sin kroppstemperatur, resterande av deltagarna steg i sin temperatur. Signifikanta 

skillnader sågs mellan grupperna efter 60 minuter (p = 0,007). 

Temperaturkontrollen efter 90 minuter påvisade att grupp 1 hade en temperatur mellan 

36,0°C-37,5°C och grupp 2 låg mellan 35,5°C-37,0°C. Det var nio av 15 patienter som 

kom över 37°C oavsett grupptillhörighet. När 120 minuter passerat hade två från grupp 

1 extuberats, men kroppstemperaturen på resterande av deltagarna var mellan 36,1°C-

37,9°C. I grupp 2 extuberades en av patienterna, resterande av gruppen hade en 

temperatur mellan 35,8°C-37,1°C. Totalt hade tre av 15 deltagare extuberats vid detta 

tidsintervall. 

Efter 150 minuter kontrollerades återstående deltagares kroppstemperatur. I grupp 1 

återstod enbart fyra stycken och hade en temperatur mellan 36,2°C-38,0°C. Grupp 2 

bestod av tre patienter och låg mellan 35,8°C-36,4°C. Mellan 120-150 minuter 

extuberades åtta deltagare då operationerna avslutats. Under operationen hos en av 

patienterna i grupp 1 avbröts värmebehandlingen av både BH & infunderad vätska 

genom blodvärmare. Patienten hade efter 150 minuter en kroppstemperatur på 38˚C. 

Vid temperaturkontrollen på den postoperativa avdelningen hade patienten 37˚C. 
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Temperaturkontrollen efter 180 minuter bestod av en deltagare i varje grupp. Grupp 1 

deltagare erhöll en temperatur på 37,1˚C och grupp 2 37,7˚C. Sista intervallet efter 210 

minuter bestod av en deltagare från grupp 1 som hade en kroppstemperatur på 37,3˚C. 

30 minuter efter ankomsten till den postoperativa uppvakningsavdelningen 
kontrollerades deltagarnas kroppstemperatur. Inom grupp 1 låg temperaturen mellan 

36,7°C-37,3˚C där alla patienter fått infunderad vätska genom blodvärmare och BH. 

Temperaturen inom grupp 2 var mellan 35,4°C-36,9˚C. Patienten som hade en 

temperatur på 35,4˚C på den postoperativa avdelningen hade efter 120 minuter på 

operation en temperatur på 36˚C och erhöll BH under hela operationen. 

Temperaturtagningen 30 minuter efter ankomst till den postoperativa avdelningen för 

alla deltagarna i studien var mellan 35,4°C-37,2˚C. Inga signifikanta skillnader sågs 

mellan grupperna 30 minuter efter ankomsten till den postoperativa avdelningen (p = 

0,157). Se Tabell 1, där medeltemperaturen visas mellan grupp 1 och 2 vid tre 

utmärkande tidsintervaller. Vidare i Tabell 2 visas p–värdet. 

Group Statistics 

 Grupp N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Ankomst 
1 7 36,60 1,02 ,38 

2 8 35,86 ,94 ,33 

60 min 
1 7 36,91 ,73 ,27 

2 8 35,83 ,29 ,10 

Postop 
1 7 36,84 ,22 ,08 

2 8 36,50 ,58 ,20 

Tabell 1. Medelvärden av kroppstemperatur mätt vid patientens ankomst till operation, 60 minuter 

intraoperativt och 30 minuter efter ankomst till den postoperativaavdelningen, grupp 1 och grupp 2. 

 

 

         p–värde 

 

 

 

 

 

 

 

        Tabell 2. Visar medelvärde för grupp 1 och grupp 2, mättillfällen, samt p–värde. 

 

 

 

 

 

Ankomst:   
 

Grupp 1            
Grupp 2 

36,600 
35,863 

 

 
p= 0,175 

60 min:    
 

Grupp 1 
Grupp 2          

36,914 
35,838 

 
p= 0,007 
 

Postop:  
 

Grupp 1            
Grupp 2             

36,843 
36,500 

 

 
p= 0,157 
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Nedan beskrivs varje deltagare i de två olika grupperna i Tabell 3 och visar 

temperaturen i tre av tidsintervallerna. 

 

Case Summaries
a
 

 

         Grupp            Patient Ankomst 60 min Postop 

 

1 

1 37,0 37,3 36,8 

2 37,2 37,4 36,7 

3 37,2 37,5 37,0 

4 37,7 37,3 37,3 

5 36,8 37,2 36,7 

6 35,1 35,8 36,7 

7 35,2 35,9 36,7 

Total N 7 7 7 

2 

1 37,3 36,0 36,9 

2 37,2 36,4 37,0 

3 35,0 35,5 36,5 

4 36,2 35,7 37,2 

5 35,2 35,8 36,5 

6 35,0 35,8 36,5 

7 35,7 36,0 35,4 

8 35,3 35,5 36,0 

Total N 8 8 8 

Total N 15 15 15 

Limited to first 100 cases. 

Tabell 3. Kroppstemperatur vid ankomst till operation, 60 minuter intraoperativt och 30 minuter efter 

ankomst till den postoperativaavdelningen, alla patienter i grupp 1 och grupp 2. 
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Tabell 4 t-test, utifrån detta räknades p-värdet ut. 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Ankomst 

Grupp 1 ,042 ,840 1,449 13 ,171 ,7375 ,5091 -,3623 1,8373 

Grupp 2 
  1,440 12,356 ,175 ,7375 ,5122 -,3750 1,8500 

60 min 

Grupp 1 8,378 ,013 3,824 13 ,002 1,0768 ,2816 ,4685 1,6850 

Grupp 2 
  3,631 7,712 ,007 1,0768 ,2965 ,3886 1,7650 

Postop 

Grupp 1 2,070 ,174 1,460 13 ,168 ,3429 ,2349 -,1645 ,8502 

Grupp 2 

  1,538 9,382 ,157 ,3429 ,2229 -,1583 ,8440 

Tabell 4 t-test utifrån grupp 1, grupp 2 vid tre mättillfällen. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Val av metod ansågs adekvat för att besvara syftet. Det randomiserade urvalet till de två 

grupperna (Bilaga 3) styrkte studiens evidens och var kvalitetshöjande. Sättet att arbeta 

på främjade arbetsprocessen, pilotstudien och instrumentutvecklingen. På ett tidigt 

stadie utformades en gedigen metodutveckling inför datainsamlingen. Detta förarbete 

underlättade framtagandet av formuläret till instrumentutvecklingen. Datainsamlingen 

bidrog till kunskapsutveckling och erfarenhet utifrån klinisk verksamhet och forskning. 

Formulären besvarades på ett adekvat sätt av anestesisjuksköterskan, med undantag från 

delen med bakomliggande sjukdomar. Utformningen av frågor skulle i efterhand kunnat 

utvecklas mer om tiden funnits till att sätta sig in i verksamheternas riktlinjer och 

rutiner. 

I en studie med randomiserad gruppindelning var det viktigt att alla i respektive grupp 

fick samma behandling och att grupperna i sig skiljde sig åt. Valet av att 

kontrollgruppen skulle följa sedvanliga rutiner, var i tron av att alla skulle få samma 

behandling. Alla patienter fick inte BH som värmebehandling vilket uppfattades vid 

samtal med sjukhusen inför datainsamlingen. BH som ett av kraven i kontrollgruppens 

formulär inför datainsamlingen hade i efterhand varit bra. Mätinstrumentets metod hade 

också kunnat utvecklas utifrån exempelvis definition av vilket öra som använts, 
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användning av hörselkåpor eller inte. En beskrivning om hörselkåpor skulle varit tillåtet 

i studien eller inte vore av vikt då det kunde påverka temperaturen i örat intraoperativt. 

Denna variabel uppmärksammades först under datainsamlingens gång och därför 

inkluderades den inte i använt formulär. 

Tillförlitligheten i temperaturmätningarna berodde även på patientens anatomi, den som 

utförde mätningen och att det genomfördes på samma sätt varje gång. Detta 

uppmärksammades men kunde ej påverkas i så hög utsträckning. Basaltemperaturen var 

generellt lägre hos äldre sköra patienter. Reaktionsmönstret vid frossa kunde vara 

förändrat, färre värmeproducerande celler fanns och risken för oavsiktlig hypotermi 

ökade (Sund-Levander 2009, ss. 1297). Örontermometer som mätinstrument ansågs 

adekvat då det var lättanvänt och användes på många avdelningar i dagens sjukvård. 

Efter datainsamlingen uppmärksammades att vissa örontermometrar, beroende på 

modell, kunde ställas in på mätning med eller utan justering. Örontermometern kunde 

justeras så att den mätte oral-, rektal- eller PA-temperaturen. PA-temperaturen ansågs 

överensstämma med den centrala temperaturen (Sund-Levander 2009, ss. 1296-1298). 

Om vetskapen om detta mätinstrumentet funnits innan datainsamlingen påbörjades och 

tillgången till det hade det eventuellt använts. Grundinställningen på örontermometern 

användes vid datainsamlingen, där den mätte aktuell örontemperatur utan justering. 

Andra variabler som kunnat påverka kroppstemperaturen och inkluderas var exempelvis 

tidpunkten av mätningen under dagen. Kroppstemperaturen var lägre under morgonen 

och steg under dagen vilket påverkade mätningen. Beroende på om patienten opererades 

först på dagen eller sist kunde det vara av betydelse för kroppstemperaturen. 

Kroppstemperaturen varierade under dagen likt termoregleringens mekanismer i 

kroppen. Variabeln var i sig inte påverkbar men möjligheten till notering av detta i 

formuläret skulle kunna appliceras. Fasen kvinnorna befann sig i under 

menstruationscykeln hade kunnat vara av betydelse för kroppstemperaturen (Sund-

Levander 2009, s. 1296). Vissa av ovannämnda faktorer var ej möjliga eller realistiska 

att inkludera, men vetskapen om dem bör uppmärksammas och diskuteras. 

En av anledningarna till varför fokus på den postoperativa temperaturmätningen ej 

utvecklades var för att pilotstudiens huvudsakliga frågeställning var den intraoperativa 

fasen. I en större primärstudie över tid kunde den postoperativa fasen inkluderas. Detta 

medförde utrymme för inklusion av de postoperativa komplikationerna vilket valts att 

exkluderas i pilotstudien. 

 

Instrumentutveckling 

Formuläret som utvecklats för pilotstudien definierades utifrån variabler som framtogs 

utifrån litteraturgranskning baserat på den intraoperativa fasen som studerades. Utifrån 

det som önskats studeras anses formuläret besvara syftet. I en större studie, så kallad 

primärstudie, skulle formuläret kunna utvecklas beroende på vilka delar i den 

perioperativa vården som skulle studeras. För att få ett mer heltäckande formulär om 

hela den perioperativa vården skulle formuläret kunna delas upp i tre olika delar 

specificerat till varje fas. Detta skulle kunna ge en ökad förståelse för hela det 
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perioperativa förloppet (Winslow, Cooper, Haws, Balluck, Jones, Morse, Edwards & 

Kelly 2012, ss. 165-180). En vidareutveckling av formuläret till en större studie var av 

vikt och gjordes utifrån en litteraturgranskning. Önskan om att på ett mer ingående vis 

studera verksamheters sedvanliga rutiner kontra vad som vore mest hälsobefrämjande 

för patienten (Bilaga 6 och 7) fanns, om tiden inte varit begränsad. 

Weirich (2008, ss. 343, 338) rekommenderade att patienter som hade en operationstid 

längre än 30 minuter borde förvärmas. Genom att förvärma patienten innan induktion 

ökade patientens välbefinnande och minskade oron. Adriani och Moriber (2013, s. 447) 

rekommenderade att patienten borde förvärmas med till exempel BH innan induktion 

för att minimera hypotermi under det perioperativa förloppet. Det vore extra intressant 

att särskilja värmebehandlingen i de två studerade grupperna mer än vad som gjorts i 

pilotstudien. Detta kunde utföras genom att patienten fått BH 15 minuter pre-, intra- och 

postoperativtoperativt och infunderad vätska genom blodvärmare till 

experimentgruppen och enbart varma filtar som byts ut med jämna mellanrum till 

kontrollgruppen (Pennsylvania Patient Safety Advisory 2008, s. 48). Skillnaderna 

mellan grupperna kunde då blivit större och analysen av vilken värmebehandling som 

varit av störst vinst för patienten och sjukhuset i stort kunde upptäckas (Winslow et al. 

2012, s. 169). En annan aspekt som vore intressant att studera vidare var om behov av 

preoperativ värmebehandling fanns på kliniker eller inte? Hur många patienter kommer 

till operation idag och redan preoperativt var hypoterma? Om oavsiktlig hypotermi 

uppmärksammades under operationen som studerades vore det av intresse att ha en liten 

del av formuläret där anestesisjuksköterskan kunde dokumentera detta, övriga 

kommentarer (Winslow et al. 2012, ss. 165-180). Om det funnits några specifika 

värmefrämjande rutiner för att häva det som uppmärksammats kunde detta noteras i 

denna del. 

Om mer tid funnits i denna studie hade sjukhusens rutiner gällande hypotermi studeras 

mer ingående och analyseras för att uppmärksamma eventuella brister och möjlighet till 

förbättringar. Hade sjukhusen som studerats riktlinjer gällande hypotermi? Ökade 

kunskaper inom detta område kunde medföra att utformningen av 

instrumentutvecklingen till kommande studie där generaliserbara slutsatser kunde dras 

utifrån resultatet blev mer inriktat på förbättringsarbete på de studerande sjukhusen. 

Detta kunde inbringa mer ljus runt ämnet oavsiktlig hypotermi och påvisa att det inte 

var något som var oviktigt, snarare tvärt om i relation till patientens hälsa. Att behålla 

patienten varm var oftast ingen hög prioritet för operatören (Weirich 2008, s. 340). 

Var örontermometer ett adekvat mätinstrument eller skall det vidareutvecklas till både 

en perifier- och en central mätning? Beroende på vilka sjukhus som studeras och 

tillgängliga resurser kunde denna bedömning utföras till nästa studie. Det primära var 

att alla patienter fick samma mätinstrument och behandlades utifrån lika riktlinjer. En 

vidare utveckling hade kunnat vara att personalen som utförde temperaturmätningarna 

skrev i vilket öra som mätningen utfördes i så att samma användes vid alla kontroller. 

Hörselkåpor används vid vissa operationer, skall detta tillåtas eller inte? Oavsett borde 

det dokumenteras då detta kunde medföra att öronen på patienterna blev varma och gav 

viss missvisning. Om alla de studerade deltagarna fått detta så hade alla samma 

förutsättningar, därför vore det bra om detta beslutades innan datainsamlingen 

påbörjades. En notering när temperaturen mättes under dagen vore av intresse då 
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kroppstemperaturen varierar beroende på när mätningen utförs (Sund-Levander 2009, 

ss. 1296-1298). 

Andra frågor eller områden som skulle kunna inkluderas i framtida formulär var body 

mass index (BMI) för att få en uppfattning om kroppens sammansättning, människor 

med mindre kroppsmassa hade större risk för att bli hypoterma (Wagner 2006, s. 470). 

Ökad upplysning inom området kunde ge ytterligare information till gåtan varför vissa 

patienter blev hypoterma och andra inte. Ju mer information som insamlats gällande 

deltagarna desto större möjlighet fanns att skapa en adekvat bild av den studerade 

populationen (Winslow et al. 2012, ss. 165-180). 

Att få utförligare information om patientens egen värmeupplevelse vore intressant. När 

den preoperativa temperaturen mättes kunde anestesisjuksköterskan be patienten att 

skatta sin upplevelse av kyla och värme på en numerisk skala mellan 1-10. En 

kompletterande fråga kunde vara om patienten upplevde sig frysa, var för varm, eller 

helt okej. Postoperativt upprepades denna procedur och då kunde detta jämföras med 

den faktiska temperaturen samt med den preoperativa för att se om några skillnader eller 

samband upptäcktes. Upplevelsen av den individuella temperaturen påverkade inte bara 

människans fysiologiska funktioner utan även upplevelsen av hälsa och välbefinnande. 

Patientens egen upplevelse av värme kunde påverka den totala känslan av hela anestesin 

(Winslow et al. 2012, ss. 166-179). Anestesisjuksköterskan och operationspersonalen 

hade inte alltid förförståelse och kunskapen om hypotermi eller effekten av olika 

värmemetoder. Detta uppmärksammades utifrån bristen av aktiva värmeåtgärder som 

dokumenterades under den intraoperativa fasen vid oavsiktlig hypotermi. Det vore 

därför av intresse att studera detta vidare för att öka uppmärksamheten och kunskapen 

hos vårdpersonalen (Weirich 2008, s. 340). 

En uppföljning postoperativt vid oavsiktlig hypotermi vore av intresse för författarna. 

Genom att gå in i patientens journalsystem kunde det studerats om några 

komplikationer relaterat till det operativa ingreppet inträffat. I förbättringsarbetet på 

klinikerna hade denna del varit viktig ur patientsäkerhetssynpunkt. Alternativt skickades 

en blankett hem till patienten postoperativt för att ta reda på samma sak utan att gå in i 

journalsystemet. Den postoperativa uppföljningen kunde ske till exempel åtta veckor 

efter ingreppet beroende på vad som uppfattades adekvat gällande tidsaspekten. 

Medförde ofrivillig sänkning av kroppstemperaturen negativa konsekvenser för 

patienterna eller inte? Detta vore av intresse för att studera om oavsiktlig hypotermi 

medför längre vårdtid, ohälsa fysiskt och psykiskt eller någon av de andra postoperativa 

komplikationer som uppmärksammats utifrån tidigare litteraturgranskning. Enligt 

Weirich (2008, ss. 333-344) minskade den postoperativa sjukhusvistelsen med upp till 

40 % när normotemperaturen bibehölls och därmed minskade sårinfektionerna med upp 

till 64 %. Det fanns ett nationellt gynekologiskt register där en uppföljning av patienten 

efter åtta veckor gjordes. I detta register kontrollerades bland annat postoperativa 

komplikationer, dock var ej alla sjukhus i landet kopplade hit (Nationella 

kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi 1997). Om det visade sig att 

sjukhusvistelsen förlängdes vore det av intresse att se vilka kostnader detta medförde 

för sjukhusen, regionen och landet i stort. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet av datainsamlingen påvisade inte bara att många av patienterna var 

hypoterma redan preoperativt. Det påvisades även svårigheter med att få upp 

kroppstemperaturen under hela den perioperativa vården utifrån dokumenterade 

tidsintervall i formuläret. Bibehållandet av patientens kroppstemperatur var en utmaning 

ur patientsäkerhetssynpunkt. Då patienten inte aktivt värmdes var risken stor för 

utveckling av någon form/grad av hypotermi. 

Vårdpersonalen på sjukhusen måste ha en adekvat kunskapsnivå inom värmebehandling 

och värmeförluster. Inför starten av datainsamlingen uppmärksammades att viss 

personal ej ansåg att oavsiktlig hypotermi var något problem i den perioperativa vården. 

Frågor som: ”Varför skall ni skriva om någonting som ej ger något intressant resultat? 

Det finns ju så mycket annat som ni kan skriva om som är intressant!”, dök upp. 

Upplevelsen av okunskap om konsekvenserna av oavsiktlig hypotermi 

uppmärksammades. Kunskapen kanske fanns där hos verksamhetscheferna men 

personal på operation hade kanske inte fått tillgång till denna information. Kunskap om 

komplikationer som drabbade patienter orsakade av det som inträffat i den 

intraoperativa vården kanske ej återkopplades. Genom att uppmärksamma vad som 

inträffat på de postoperativa- och vårdavdelningarna kunde förbättringsarbeten 

utvecklas och patientsäkerheten främjas (Hovind 2013, ss. 301-303). Det var av vikt för 

alla inneliggande patienter, främst äldre, med värmebehandling under hela den 

perioperativa vården. Förebyggandet av oavsiktlig hypotermi borde införas från det att 

den preoperativa duschen sker tills dess att patienten körs iväg från 

uppvakningsavdelningen eller får åka hem (Halldin 2006, s. 556). 

Efter analys av insamlad data 30 minuter efter ankomst till postoperativa avdelningen 

var många av patienterna hypoterma. De negativa effekterna av oavsiktlig hypotermi 

sågs inte förrän patienten befann sig på den postoperativa avdelningen eller på 

vårdavdelningen långt efter att operationen avslutats (Weirich 2008, s 343). Beslutet 

angående salstemperatur inne på operationssalen tas i samråd mellan operatören och 

anestesisjuksköterskan. Det var viktigt att anestesisjuksköterskan och operatören 

arbetade tillsammans för att patientens kroppstemperatur skulle prioriteras. Under 

datainsamlingen i den kliniska verksamheten uppmärksammades att operatören inte 

alltid var medveten om att en fördröjd postoperativ komplikation, så som infektion i 

operationssnittet, kunde vara orsakad av hypotermi under operation. 

Anestesisjuksköterskan hade en viktig roll att utbilda personal på operationssalen om 

sambandet mellan hypotermi och kirurgiska komplikationer. Bristande rutiner kring 

värmebehandling vid oavsiktlig hypotermi kunde möjligen relateras till arbetsledningen. 

Ledarskapet på kliniken kunde vara en av de viktigaste orsakerna som bidrog till att 

anestesipersonalen inte prioriterade värme före förkortad tid i bytena mellan 

operationerna (Weirich 2008, s 343). 

Anestesisjuksköterskan var ansvarig för att förebygga och åtgärda hypotermi i enlighet 

med vad som var bäst för patienten. Vårdtagaren skall alltid stå i centrum och utifrån 

tidigare forskning (Wagner 2010, ss. 567-571) och denna studie tyder det på att 

hypotermi var något som lätt gick att åtgärda bara medvetenheten inom 

kunskapsområdet ökade. Anestesisjuksköterskan dokumenterade patientens 
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kroppstemperatur med jämna mellanrum under längre operativa ingrepp. Upplevelsen 

av att hypotermi inte togs på lika stort allvar som andra saker i den intraoperativa fasen 

uppmärksammades. Trots dokumentation av patientens kroppstemperatur på formuläret 

så vidtogs inga aktiva åtgärder vid hypotermi. Det fanns många olika värmemetoder, 

trots detta dokumenterades att patienter inte värmdes adekvat. Faktorer som bidrog till 

att patienten inte värmdes kunde vara: tron på att BH ökade infektionsrisken, 

operatörens klagande över att det var för varmt, bristfällig temperaturövervakning, olika 

mätställen och bristen på kunskap om orsaker och konsekvenserna med oavsiktlig 

hypotermi. I resultatet dokumenterade anestesisjuksköterskan att patienten var 

hypoterm, men inga aktiva åtgärder vidtogs. Berodde detta på okunskap om 

konsekvenserna eller något annat? 

En rekommendation från Wagner (2010, ss. 567-571) var att patienten förvärmdes 15 

minuter innan induktionen. Vid upptäckten av att 60 % av patienterna var hypoterma 

preoperativt i pilotstudien kunde det vara av vikt att uppmana patienten att säga till om 

de kände sig frusna/kalla. Värmefiltar/värmetäcken under operationsduken på benen, 

mössa och så lite exponering av kroppsytor som möjligt var viktigt för att vårdtagarens 

kroppstemperatur skulle bibehållas. Genom att minska blottläggningen kunde risken för 

hypotermi reduceras med nästan 30 %. Det fanns värmetäcken för ben som var varmare 

än de tunna operationssockarna patienten erhöll idag, dock utnyttjades de mycket sällan. 

Användningen av varma filtar som enda uppvärmningsmetod var inte hållbart i längden. 

Efter fem minuter utanför värmeskåpet i rumstemperatur hade den tappat en stor del av 

värmen (Winslow 2012, ss. 177-178, 2012). Denna värmemetod var det som erbjöds 

deltagarna i pilotstudien i väntan på anestesiinduktionen. Värmemadrasser var en 

uppvärmningskälla som kunde användas dels för att öka komforten och var bra när stora 

ytor skulle blottläggas eller när inte BH kunde användas (Winslow 2012, ss. 177-178, 

2012). 

Wagner (2010, s. 569) anser att kroppstemperaturen inte borde understiga 36˚C. 

Resultatet från den lilla grupp som undersökts i pilotstudien påvisade att majoriteten av 

patienternas kroppstemperaturer understeg denna rekommendation. Vissa patienter var 

hypoterma under hela den perioperativa vården vid uppmätta intervall. Bara utifrån den 

lilla grupp som undersöktes var det tio av 15 patienter som någon gång under den 

perioperativa vården drabbades av oavsiktlig hypotermi. Clinical Guidlines (2001, ss, 

305-314) rekommenderade en salstemperatur mellan 20˚C-24˚C. Winslow (2012, s. 

177) ansåg att vid en salstemperatur under 21˚C klarade kroppen inte av att bibehålla 

värmen mellan 36˚C-37,5˚C och patientens kroppstemperatur sjönk. Majoriteten av 

deltagarna i studien hade en salstemperatur mellan 21˚C-22˚C och kunde inte hålla en 

normal kroppstemperatur, vilket styrker Winslows (2012, s. 177) tes. Vid en 

rumstemperatur runt 26˚C, utan andra värmemetoder, bibehöll 90 % av vårdtagarna sin 

normala kroppstemperatur. Om operatören och operationssjuksköterskan upplevde att 

arbetsmiljön inte var bra då det var för varmt, skulle de kunna använda sig av en kylväst 

eller lampor som inte alstrade värme (Winslow 2012, s. 177). 

Sjukhusen skulle spara mycket pengar om problematiken kring hypotermi 

uppmärksammades och de positiva aspekterna ur patientsäkerhets- och 

sjukhusekonomiskt perspektiv belystes. Enligt Adriani och Moriber (2013, ss. 446-451) 

gav hypotermi under det perioperativa förloppet en förlängd vårdtid på den 
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postoperativa avdelningen och tiden på vårdavdelningen förlängdes. Hypotermi var 

vanligare än vad som kunnat anas bland patienter som genomgick en anestesi och/eller 

operation, viket uppmärksammades bara på den lilla populationen i pilotstudien. Cirka 

70 % av vårdtagarna drabbades av hypotermi under det perioperativa förloppet vilket 

kunde resultera i komplikationer. Ekonomiskt kunde detta resultera i förlängd vårdtid på 

den postoperativaavdelningen, ökad risk för- och behov av intensivvård, transfusioner, 

läkemedelskostnader, laboratorieprover, förlängd sjukskrivning och förlorad inkomst 

för patienterna (Poveda.  alv no.   Santos 2009, ss. 228-233). Varför många på 

sjukhusen inte ansåg att studier och forskning inom hypotermi inte var av vikt skulle 

kunna vara för att avdelningarna lider brist på kunskap om dess konsekvenser. I 

utvecklingen av formuläret till kommande studie kunde ovannämnda faktorer belysas. 

Under den preoperativa fasen borde anestesisjuksköterskan identifiera riskfaktorer hos 

patienten för oavsiktlig hypotermi. Detta kunde genomföras genom att intervjua 

patienten, se vilka fysiologiska förutsättningarna patienten hade, erhålla kunskap om 

anestesiläkemedlens effekt och en plan för genomförandet (Pennsylvania Patient Safety 

Advisory 2008, ss. 44-52). Anestesisjuksköterskan hade många handlingsplaner för 

risker som kunde inträffa under den intraoperativa fasen, dock sällan för hypotermi, 

vilket uppmärksammades vid datainsamlingen. Utgångs/ankomsttemperatur borde tas 

samt fråga patienten vad den hade för normal kroppstemperatur. Anestesisjuksköterskan 

borde vara mer uppmärksam på patientens signaler och symtom på hypotermi 

(Pennsylvania Patient Safety Advisory 2008, ss. 44-52). Resultatet av studien blev 

lärdomar som resulterade i evidens under sjuksköterskans praktiska arbete under det 

perioperativa arbetet samt mätinstrument till kommande primärstudie. Världsalliansen 

för patientsäkerhet (2009) belyste frågan om patienter löpte risk för hypotermi vid 

operativa ingrepp samt eventuella preventiva åtgärder, dock var inget förankrat på en 

nationell nivå vilket var oroande. 

Slutsatser 

Utifrån de patienter som inkluderades i pilotstudien framgick det att majoriteten av 

patienterna varit hypoterma i någon del av den perioperativa vården. Detta indikerar att 

någon form av riktlinje eller förbättringsarbete inom oavsiktlig hypotermi bör införas. 

Trots att resultatet inte var signifikant vore det intressant att bekräfta eller statistiskt 

säkerhetsställa resultatet genom fortsatta studier inom ämnet. Det var förvånande att 

inga aktiva åtgärder vidtogs för att häva hypotermin, trots dokumentationen på 

formuläret ökade inte anestesisjuksköterskans uppmärksamhet. Ökad uppmärksamhet 

kring hypotermins negativa konsekvenser för patienten borde belysas i verksamheterna 

för att öka personalens medvetenhet. För att kunna bedriva en patientsäker vård måste 

alla centrala och grundläggande aspekter kring vården uppmärksammas och erhålla 

utarbetade handlingsplaner för adekvata åtgärder. 

Det vore intressant att sammanfläta förbättringsarbete tillsammans med en större och 

bredare studie inom området oavsiktlig hypotermi för att fortsätta kampen mot onödigt 

lidande och ohälsa för patienterna i vården. Det vore intressant att pröva det nya 

instrumentet som utvecklats i pilotstudien kliniskt för att testa dess validitet och 

upptäcka eventuella förbättringar inför en stor primärstudie. Täcker instrumentet hela 

den perioperativa vården som önskas undersökas? 
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Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

anestesisjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på 

avancerad nivå. Syfte med examensarbetet är att undersöka oavsiktlig hypotermi i samband med 

ingreppet öppen hysterektomi i generell anestesi. Vår problemformulering beskriver att 

erhållandet av normal kroppstemperatur är av vikt utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Detta 

är ett ämne som är högst aktuellt idag, för att motverka uppkomsten av intra- och postoperativa 

komplikationer, som kan förhindras med rätt åtgärder och handlingsplaner. Patientens 

kroppstemperatur är inget aktuellt ämne och glöms ofta av i den hektiska intraoperativa fasen. 

Hypotermi medför inte bara lidande för patienten utan även ökade kostnader för sjukhuset. 

 

Metoden i examensarbetet är kvantitativ pilotstudie där patienterna som deltar i studien väljs 

randomiserat ut beträffande tillhörande grupp. Önskar ha en experimentgrupp på nio patienter 

som får specifika omvårdnads- och medicinska åtgärder i den intraoperativa fasen samt en 

kontrollgrupp på nio patienter som får sedvanlig behandling enligt verksamhetens standard PM. 

Vi vill undersöka om det är någon skillnad mellan grupperna. Experimentgruppen skall utifrån 

ett bestämt formulär erhålla; salstemperatur på 22 grader, varma vätskor i blodvärmare, bair 

hugger, kontroll av örontemperatur med 30 minuters mellanrum. Datainsamling kommer att ske 

utifrån ett frågeformulär som fylls i av anestesisjuksköterskan under operationen samt 30 

minuter efter ankomst till postoperativa avdelningen.  Patienterna skall vara kvinnor över 18 år, 

som genomgår hysterektomi med en operationstid mellan 1-3,5 timmar med generell anestesi 

med ev. tillägg av EDA/spinal-bedövning. Örontemperatur inför operationen, under operationen 

med jämna mellanrum samt 30 minuter efter ankomst på postoperativa avdelningen. 

 

Deltagarna informeras och ger sitt samtycke under förberedelserna inför operationen, i ev. 

förberedelserummet där annan information som ex. fasta, allergi, inhämtas. Deltagandet är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Ingen obehörig har tillgång till 

datamaterialet. 

Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 

 

Hälsningar 

Daniéla Raatikainen                                                       Åsa Åkerlind 

E-post: daniela.raatikainen@hotmail.com                     E-post: asamyspys@hotmail.com 

Tfn 0739-554235                                                            Tfn 0707-128618 

 

Handledare 

Thomas Eriksson, Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap  

Högskolan i Borås  

E-post: thomas.eriksson@hb.se 

Tfn 033-435 4782 
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Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Daniéla Raatikainen och Åsa 
Åkerlind genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
Borås och Skövde   /  2014 
_______________________________ 
Namn  
Titel/Verksamhet/Ort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

 
 

Patientens godkännande av datainsamling 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

anestesisjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på 

avancerad nivå. 

Syfte med examensarbetet är att undersöka oavsiktlig sänkning av kroppstemperaturen under 

operationen i generell anestesi utifrån olika påverkbara faktorer. Erhållandet av normal 

kroppstemperatur är av vikt utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Detta är ett ämne som är 

högst aktuellt idag, för att motverka uppkomsten av komplikationer innan-, under-, och efter 

operationen, som kan förhindras med rätt åtgärder och handlingsplaner. Låg kroppstemperatur 

medför inte bara lidande för patienten utan även ökade kostnader för sjukhuset. 

 

Metoden i examensarbetet är att utifrån ett frågeformulär kontrollera kroppstemperaturen, 

bakomliggande sjukdomar, födelseår, antalet varma vätskor och annan värmebehandling under 

operationen. Delatagande patienter kommer antingen hamna i grupp 1: enligt specifik 

värmebehandling eller grupp 2: enligt sedvanlig rutin på sjukhuset. 

Datainsamling kommer att ske genom insamling av blanketterna och jämföra ev. 

skillnader/likheter mellan de olika grupperna. 

Deltagarnas informerade samtycke inhämtas innan operationen påbörjas och skriver under på 

denna blankett. Uppgifter som kan identifiera deltagaren kommer att tas bort. Ingen obehörig 

har tillgång till datamaterialet. Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara 

avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 

 

 

Hälsningar 

 

Daniéla Raatikainen                                                         Åsa Åkerlind 

E-post: daniela.raatikainen@hotmail.com                       E-post: asamyspys@hotmail.com 

Tfn 0739-554235                                                             Tfn 0707-128618 

 

Handledare 

Thomas Eriksson, Universitetslektor 

Institutionen för vårdvetenskap  

Högskolan i Borås  

E-post: thomas.eriksson@hb.se 

Tfn 033-435 4782 
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Godkännande  
Undertecknad patient godkänner sitt informerade samtycke att Daniéla Raatikainen och Åsa 
Åkerlind härmed genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
Borås och Skövde   / 2014 
 
_______________________________  
Namn 
Patientens namn/Verksamhet/Ort 
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Research Randomizer Results 

 

1 Set of 18 Non-unique Numbers Per Set 

Range: From 1 to 2 – Unsorted 

 

Job Status:  

 
 

      

Set #1: 

1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2    

 
 

 

  

Working... Please be patient...
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Formulär 
 

Experimentgrupp, grupp: 1  

(enligt specifika värmebevarande rutiner, se nedan). 

  

- Örontemperatur vid ankomsten:  

 

- Örontemperatur 30 minuter efter 

operationsstart:  

 

- Örontemperatur efter 1 timma:  

 

- Örontemperatur efter 1,5 

timmar:  

 

- Örontemperatur efter 2 timmar:  

 

- Örontemperatur efter 2,5 

timmar:  

 

- Örontemperatur efter 3 timmar:  

 

- Örontemperatur efter 3,5 

timmar:  

 

- Örontemperatur 30 minuter efter 

ankomst till postop:  

 

 

- Födelseår:……………………… 

 

- ASA-klassificering:…………… 

 

- Bakomliggande sjukdomar:  

 

- Blödningsmängd: 

 

- EDA/Spinal: 

 

Specifika rutiner: 

- Salstemperatur på 22 grader.  

- Bair-hugger under hela 

operationen. 

- Antalet/mängd infunderade 

vätskor skall ges i blodvärmare: 

 

 

………………………………………… 

 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

 

………………………………………… 

 

 

………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

 

………………………………………… 

 

................................................................ 

 

…………………………………………
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Formulär 
 

Kontrollgrupp, grupp: 2  

(Sedvanliga rutiner, enligt PM). 

 

 

 

 

- Örontemperatur vid ankomsten:  

 

- Örontemperatur 30 minuter efter 

operationsstart:  

 

- Örontemperatur efter 1 timma:  

 

- Örontemperatur efter 1,5 timmar:  

 

- Örontemperatur efter 2 timmar:  

 

- Örontemperatur efter 2,5 timmar:  

 

- Örontemperatur efter 3 timmar:  

 

- Örontemperatur efter 3,5 timmar:                  

 

- Örontemperatur 30 minuter efter 

ankomst till postop:                                    

 

 

- Födelseår: ………………………... 

 

- ASA-klassificering:……………… 

 

- Salstemperatur:…………………… 

 

- Bakomliggande sjukdomar:                

 

- Används Bair-hugger?                

Om ja, hur länge? 

 

- Antalet/mängd infunderade vätskor 

skall ges i blodvärmare: 

 

- Blödningsmängd: 

 

- EDA/Spinal: 

 

 

 

 

…………………………………………… 

 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

……………………………………………. 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

 

 

……………………………………… 

 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………
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Förslag till nytt Formulär 
 

Experimentgrupp, grupp: 1  
(enligt specifika värmebevarande rutiner, se nedan) 

 

Preoperativt 
 

Patientens temperatur: 

Salstemperatur: 

Ålder: 

BMI: 

ASA-klassificering: 

Tidigare sjukdomar: 

Orsak till kirurgiskt ingrepp: 

EDA/Spinal: 

Förvärmning 15 minuter med BH: 

Patientens upplevelse av kyla (1-10. Fryser, för varm, helt ok): 

Övriga kommentarer/synpunkter från anestesisjuksköterskan: 

 

 

 



 

 

 

Experimentgrupp, grupp: 1  
(enligt specifika värmebevarande rutiner, se nedan) 

 

Intraoperativt: 

 
Sals temperatur: 

Patientens temperatur: 

Induktion klockan: 

Operation (första snittet) påbörjas klockan: 

Operation (patienten ihopsydd) avslutas klockan: 

 

Kroppstemperatur 30 minuter efter induktion: 

Kropps temperatur 1 timme: 

Kroppstemperatur efter 1,5 timme: 

Kroppstemperatur efter 2 timmar: 

Kroppstemperatur efter 2,5 timme: 

Kroppstemperatur efter 3 timmar: 

Kroppstemperatur efter 3,5 timme: 

 

Antalet/mängd infunderad vätska: 

Vilken typ av vätska: 

Blod: 

Blödningsmängd: 

Har hörselkåpor använts: 

Har övriga värmemetoder använts: mössa, bentäcke: 

 

Specifika rutiner: 

Salstemperatur 22˚C. 

BH. 

Vätskor genom blodvärmare. 

Övriga kommentarer/synpunkter av anestesisjuksköterskan:  

  



 

 

 

Experimentgrupp, grupp: 1  
(enligt specifika värmebevarande rutiner, se nedan) 

 

Postoperativt: 

 

Rumstemperatur: 

Patientens ankomst temperatur: 

Patientens upplevelse av kyla (1-10. Fryser, för varm, helt ok): 

 

Kroppstemperatur 30 minuter efter ankomst: 

Kroppstemperatur efter 1 timme: 

Kroppstemperatur efter 1,5 timme: 

Kroppstemperatur efter 2 timmar: 

Kroppstemperatur efter 2,5 timme: 

Kroppstemperatur efter 3 timmar: 

 

Specifika rutiner: 

BH 

Övriga värmemetoder: 

 

Övriga kommentarer/synpunkter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Experimentgrupp, grupp: 1  
(enligt specifika värmebevarande rutiner, se nedan) 

  

Uppföljning: 
 

Antal dagar efter operation: 

Patientens upplevelse av kyla efter operation (1-10. Fryser, för varm, helt ok): 

Antal vårddygn efter operation: 

Några postoperativa komplikationer: 

 

Antal vårdtillfällen efter operationen: 

 

 

Övriga kommentarer/synpunkter: 
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Förslag till nytt Formulär 
 

Kontrollgrupp, grupp: 2 

(Enligt sedvanliga rutiner) 

Preoperativt 
 

Patientens temperatur: 

Salstemperatur: 

Ålder: 

BMI: 

ASA-klassificering: 

Tidigare sjukdomar: 

Orsak till kirurgiskt ingrepp: 

EDA/Spinal: 

Uppvärmning av filt från värmeskåp. (Byt filt efter 5 minuter, börjar bli sval.) 

Antal filtar från värmeskåp: 

Patientens upplevelse av kyla (1-10. Fryser, för varm, helt ok): 

 

  



 

 

 

Kontrollgrupp, grupp: 2 

(Enligt sedvanliga rutiner) 

Intraoperativt: 

 
Salstemperatur: 

Patientens temperatur: 

Induktion klockan: 

Operation (första snittet) påbörjas klockan: 

Operation (patienten ihopsydd) avslutas klockan: 

 

Kroppstemperatur 30 minuter efter induktion: 

Kroppstemperatur 1 timme: 

Kroppstemperatur efter 1,5 timme: 

Kroppstemperatur efter 2 timmar: 

Kroppstemperatur efter 2,5 timme: 

Kroppstemperatur efter 3 timmar: 

Kroppstemperatur efter 3,5 timme: 

Antalet/mängd infunderad vätska: 

 

Vilken typ av vätska: 

Blod: 

Blödningsmängd: 

Har hörselkåpor använts: 

Har övriga värmemetoder använts: mössa, BH, infunderad vätska genom blodvärmare 

hur länge: 

 

Specifika rutiner: 

Värmefilt ben. 

Övriga kommentarer/synpunkter av anestesisjuksköterskan: 

 

  



 

 

 

Kontrollgrupp, grupp: 2 

(Enligt sedvanliga rutiner) 

Postoperativt: 
 

Rumstemperatur: 

Patientens ankomst temperatur: 

Patientens upplevelse av kyla (1-10. Fryser, för varm, helt ok): 

 

Kroppstemperatur 30 minuter efter ankomst: 

Kroppstemperatur efter 1 timme: 

Kroppstemperatur efter 1,5 timme: 

Kroppstemperatur efter 2 timmar: 

Kroppstemperatur efter 2,5 timme: 

Kroppstemperatur efter 3 timmar: 

 

Specifika rutiner: 

Värmefilt. 

Övriga värmemetoder: 

 

  



 

 

 

Kontrollgrupp, grupp: 2 

(Enligt sedvanliga rutiner) 

Uppföljning: 
 

Antal dagar efter operation: 

Patientens upplevelse av kyla efter operation (1-10. Fryser, för varm, helt ok): 

Antal vårddygn efter operation: 

Några postoperativa komplikationer: 

 

 

Antal vårdtillfällen efter operationen: 

 


