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Abstrakt 

Introduktion: Hypotermi innebär att patientens kärntemperatur är under 36 grader. 

Alla patienter riskerar att bli hypoterma vid kirurgiska ingrepp om inga 

förebyggande åtgärder utförs. Det går att förebygga hypotermi med antingen 

värmetillförande åtgärder eller genom att bibehålla patientens normala temperatur. 

Hypotermi kan leda till komplikationer för patienten så som sämre sårläkning, 

postoperativa sårinfektioner, ökad risk för trycksår, hjärtproblem och ökad 

blödningsbenägenhet. Trots att studier har visat på kunskap om ämnet är hypotermi 

vanligt förekommande vid kirurgiska ingrepp. Syfte: Syftet med studien var att 

undersöka i vilken utsträckning omvårdnadsåtgärder utfördes av operationsteamet 

för att förebygga hypotermi intraoperativt. Metod: Studien var en kvantitativ 

strukturerad observationsstudie. Data samlades in under 43 operationer på två 

sjukhus i södra Sverige. Observationerna utgick från ett protokoll som skapades 

utefter AORN (Association of perioperative registered nurses) och NICE:s 

(National institute for health och care excellence) riktlinjer och innehöll 12 

förebyggande omvårdnadsåtgärder för att förhindra hypotermi. Resultat: Samtliga 

patienter fick varma täcken och varma intravenösa vätskor. All personal följde 

WHO:s checklista och majoriteten undvek att exponera patienten i onödan. 

Omvårdnadsåtgärder som inte utfördes lika frekvent var varmluftstäcke, varma 

spolvätskor, fot och benvärmare samt temperaturmätning på patienten. 

Aluminiumtäcke, värmemadrass, värmemössa och varm huddesinfektion användes 

aldrig. På de patienter som en temperatur togs på hade omvårdnadsåtgärderna en 

god effekt då majoriteten av patienterna inte längre var hypoterma i slutet av den 

intraoperativa fasen. Slutsats: Operationsteamet använde sig alltid av förebyggande 

omvårdnadsåtgärd för att förhindra hypotermi, några i högre utsträckning än andra. 

Några patienter var fortfarande hypoterma i slutet av den intraoperativa fasen vilken 

kan tyda på att en förbättring skulle kunna ske på de omvårdnadsåtgärder som inte 

användes lika frekvent.  

Nyckelord 

Förebyggande omvårdnadsåtgärder, hypotermi, kvantitativ, observationsstudie, 

operationsteam, patientsäkerhet. 
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handledare Sofia Almerud Österberg för din guidning genom magisteruppsatsen.    



 

Abstract 

Introduction: The definition of hypothermia is when the patients core temperature 

is below 36 degrees. All the patients have an increased risk of becoming 

hypothermic during surgical procedures if no preventive measures are taken. 

Hypothermia is preventable with either heat inducing measures or by maintaining 

the patient’s normal temperature. Hypothermia can lead to complications for the 

patients such as impaired wound healing, Increased risk of postoperative wound 

infection, increased risk of bedsores, heart conditions and increased tendency to 

bleed. Although studies have shown knowledge of this topic hypothermia is a 

common occurrence in surgical procedures. Aim: The aim of this study was to 

investigate in which extension nursing measures were used by the operations team 

to prevent hypothermia intraoperatively. Method: The study was a quantitative 

structured observational study. Data was collected during 43 operations at two 

hospitals in southern Sweden. The observations followed a protocol that was created 

along AORN (Association of perioperative registered nurses) and NICE: s (National 

institute for health and care excellence) recommendations and contained 12 nursing 

measures to prevent hypothermia. Result: All the patients received warm blankets 

and warm intravenous fluids. All the operating staff used the WHO: s checklist and 

the majority avoided unnecessary patient exposure. The nursing measures that were 

used less frequently were warm air blankets, feet-and leg warmers and temperature 

measurement on the patient. Aluminum blankets, heating mattress, heat caps and 

warm skin antisepsis were never used. On the patients of whom a temperature was 

taken, the nursing measures had a good effect since the majority of the patients were 

no longer hypothermic at the end of the intraoperative phase. Conclusion: The 

operation team always used care measures to prevent hypothermia, some to a 

greater extent than others. Some patients were still hypothermic at the end of the 

intraoperative phase, which may indicate that an improvement could occur in the 

nursing measures that weren’t used as frequently.  

Keywords 

Hypothermia, observational study, patient safety, preventive nursing measures, 

quantitative, surgical team.  
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1 Inledning 

Hypotermi är vanligt förekommande under kirurgiska ingrepp då cirka 70% av alla 

patienter blir hypoterma (Watson, 2018). Hypotermi kan medföra obehag för 

patienten, en ökad blödningsbenägenhet, hjärtproblem samt sämre sårläkning. 

Komplikationerna kan bidra till en förlängd vårdtid, vilket kan leda till ökade 

vårdkostnader och bidra till ett ökat lidande för patienten. Operationsteamet har 

därför en viktig roll i att förebygga värmeförlust och även tillföra värme till 

patienten vid behov. Operationsteamet behöver i förväg göra en bedömning över 

vilka risker patienten har för att utveckla hypotermi. Faktorer som behövs tas med i 

bedömningen är bland annat patientens ålder, kroppsvikt, eventuella metabola 

sjukdomar och vilken typ av operation det är (Synnove Brekken & Eide, 2012; 

Watson, 2018). Enligt AORN (2015) riskerar alla patienter som genomgår en 

operation att bli hypoterma om de inte får förebyggande åtgärder (ibid.). Studier har 

visat att det finns god kunskap om förebyggande omvårdnadsåtgärder för att 

förhindra hypotermi bland personal på operationsavdelning (Hegarty, Walsh, 

Burton, Murphy, O´Gorman & McPolin, 2009). Därför kan en undersökning om hur 

denna kunskapen används i praktiken vara högst aktuell för att hitta 

förbättringsområden som kan minska antalet hypoterma patienter.  

2 Bakgrund 

 Hypotermi 
I kroppen finns det ett inre skal och ett yttre skal. Det inre skalet består av organen 

som finns i bröst och bukhåla medan det yttre skalet består av huden och 

underhudsfettet. Temperaturen varierar beroende på var i kroppen den mäts. Det 

inre skalet har oftast en konstant temperatur, så kallad kärntemperatur. Hypotermi 

utgår alltid från kroppens kärntemperatur (Lynch, Dixon & Leary, 2010). 

Nationalencyklopedins (u.å) definition av hypotermi är: sänkt kroppstemperatur. 

Var gränsen går för hypotermi är ännu inte helt tydligt (Hegarty et al., 2009). 

AORN (2018) och NICE (2016) har i sina utarbetade riktlinjer för förebyggandet av 

hypotermi satt gränsen under 36°C. Hypotermi kan graderas i mild hypotermi (36–

34 °C), måttlig hypotermi (33–28 °C) och svår hypotermi (28°C eller lägre) 

(Synnove Brekken & Eide, 2012).  

 Orsaker till hypotermi 
Lynch et al. (2010) nämner att det finns fyra olika sätt som kroppen kan förlora 

värme på. Det är värmeledning, avdunstning, värmestrålning och värmeströmning. 

Genom värmeledning så överförs värmeenergi via molekyler mellan föremål som är 

i kontakt med varandra. Det varma föremålet avger värme och det kalla tar upp 

värmeenergin. Avdunstning sker från luftvägarna, munhålan, hudytan och sårytan. 

För att avdunstning ska kunna ske så krävs det energi i form av värme.  
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Värmestrålning sker på grund av att alla föremål utstrålar värme i form av infraröd 

strålning och när hudens temperatur är högre än temperaturen i omgivningen så 

förlorar den värme. Värmeströmning är när det uppvärmda luftskiktet som vi har 

runt kroppen byts ut mot nytt kallt luftskikt. Det beror på att varm luft väger mindre 

än kall luft och stiger därför uppåt (ibid.).                                                                           

Enligt AORN (2015) och Synnove Brekken och Eide (2012) är faktorer som kan 

leda till hypotermi till exempel när patienten duschar före operationen och läggs 

sedan med tunna kläder i en ren men ofta kall säng. Även inne i operationssalen 

förflyttas patienten till ett kallt operationsbord i ett rum med låg temperatur, låg 

luftfuktighet och bra ventilation. Ytterligare värmeförlust kan sedan ske på grund av 

exponering av operationsfält, tvättning med kall desinfektionsvätska, kalla 

infusionsvätskor, kalla spolvätskor och användning av kalla instrument. Blodförlust 

och exponering av inre organ kan också orsaka värmeförlust. Under den första 

timmen efter att patienten har fått anestesi så faller kroppstemperaturen med 0,8–1,6 

°C. Därefter faller den långsammare under de följande timmarna. Genom att ha 

kunskapen om hur patienter utbyter värme med omgivningen är det lättare att se hur 

värmeförlusten kan ske och vilka orsaker som kan bidra till hypotermi (ibid.).  

 Fysiska konsekvenser                                                               
Hypotalamus styr kroppens temperaturreglering och när kroppen blir utsatt för 

läkemedelsbehandling samt fysiska mekanismer som till exempel operation så 

påverkas kroppens normala förmåga att temperaturreglera, vilket leder till 

värmeförlust (Lynch et al., 2010). Hypotermi kan bidra till en del fysiska 

konsekvenser. Mild hypotermi kan leda till en ökad andningsfrekvens på grund av 

ett ökat syrebehov, medan svårare hypotermi kan leda till en minskad 

andningsfrekvens på grund av att känsligheten för koldioxid blivit nedsatt och 

påverkat andningscentrumet. Dock leder även detta till ett ökat syrebehov.                 

Kroppen försvarar sig mot värmeförlust genom darrningar och genom att dra ihop 

blodkärlen i huden, även kallat för perifer vasokonstriktion. När blodkärlen dras 

ihop resulterar det i att blodtryck och slagvolym ökar. Hypoterma patienter drabbas 

därför oftare av anginasmärtor, hjärtinfarkt och rytmstörningar än patienter med 

normal kroppstemperatur (Ivarsson & Lithner, 2012; Lynch et al., 2010). Hypotermi 

leder till en nedsatt enzymaktivering, vilket gör att även koagulationsförmågan blir 

nedsatt. Hypoterma patienter har därför en större blödningsbenägenhet under 

operationen. Det har visat sig att en minskning av kärntemperaturen med 2°C leder 

till en ökad blodförlust med cirka 500 ml (AORN, 2007).  

2.3.1 SSI 

SSI är en förkortning av Surgical Site Infection, på svenska används begreppet 

”postoperativ sårinfektion”. Postoperativa sårinfektioner är en vanlig vårdrelaterad 

sårinfektion och är den vanligaste komplikationen efter ett kirurgiskt ingrepp. Ett 

kirurgiskt ingrepp innebär att de naturliga försvarsbarriärerna som hud och 

slemhinnor blir penetrerade. Det medför en ökad risk för sårinfektion eftersom 

patienterna blir extra känsliga för mikroorganismer. Det har visat sig att 7,4 % av 

alla kirurgiska patienter får en sårinfektion efter ingreppet. 
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Det är något som förlänger rehabiliteringen och kan bidra till ett ökat lidande hos 

patienten (Myklestul Dåvoy, Eide & Hansen, 2012; Thomas, 2015).  

Postoperativa sårinfektioner ökar inte bara ett lidande hos patienten utan bidrar även 

till stora kostnader för samhället. I genomsnitt kostar en vårdrelaterad infektion 

107 000 kronor för svensk sjukvård (Socialstyrelsen, 2018). Studier har visat att 

risken för postoperativa sårinfektioner tredubblas om patienten får mild hypotermi 

(Thomas, 2015). Varför risken för postoperativa sårinfektioner ökar i samband med 

hypotermi är för att hypotermi orsakar vasokonstriktion vid operationssnittet, vilket 

gör att fagocyter och makrofager som vanligtvis tar hand om akuta inflammationer 

inte längre kan transporteras lika lätt i blodbanan (Odom-Forren, 2006). 

Postoperativa sårinfektioner ökar inte bara ett lidande hos patienten utan bidrar även 

till stora kostnader för samhället.  

 Förebyggande omvårdnadsåtgärder 
Det finns två tillvägagångssätt för att undvika hypotermi. Det är antingen genom 

värmebevarande eller värmetillförande omvårdnadsåtgärder. Värmebevarande 

åtgärder innebär dels att förhindra värmeutbyte med den kalla omgivningen men 

också att sträva efter en omgivning som är så varm som möjligt (AORN, 2007; 

Hegarty et al., 2009). Operationspersonalen behöver göra upp en plan för att 

förhindra värmeförlust och bedöma vilka värmetillförande åtgärder som eventuellt 

kan användas på patienten (Synnove Brekken & Eide, 2012).                          

2.4.1 Värmebevarande omvårdnadsåtgärder 

Patientens kroppstemperatur bör monitorernas under hela den intraoperativa fasen 

(Da Silva & Peniche Ade, 2014; NICE, 2016). Temperaturmätning är en 

omvårdnadsåtgärd som ger viktigt information om patientens kliniska tillstånd 

(Grainger, 2013). Genom temperaturmätning får operationspersonalen reda på om 

patienten är i behov av ytterligare omvårdnadsåtgärder (Lynch et al., 2010).  

AORN (2007) beskriver att rekommenderad rumstemperatur på operationssalen är 

mellan 22–26 °C. Enligt NICE:s (2016) rekommendation bör en operationssal inte 

vara under 21 °C när patienten exponeras (ibid.). När rumstemperaturen går under 

24 °C så förlorar patienten värme till den kallare omgivningen (AORN, 2007; 

Hegarty et al., 2009). Vidare beskriver AORN och Hegarty et al. att beslutet om hur 

varm operationssalen behöver vara baseras på vilken typ av kirurgiskt ingrepp det 

är, patientens situation samt teamets välbefinnande (ibid.). Användning av lakan 

eller täcken är ett annat sätt att bevara patientens värme på. Täckena bör värmas upp 

i förväg och gärna läggas i flera lager så det bildas ett isolerande luftskick mellan 

lakanen. Det är särskilt viktigt att huvud och extremiteter som läggs ut från kroppen 

täcks ordentligt (Synnove Brekken & Eide, 2012). För att bevara patientens normala 

kroppstemperatur är det viktigt för operationspersonalen att inte exponera patientens 

kropp i onödan utan vara noggranna med att den är täckt under hela den 

intraoperativa fasen (NICE, 2016).  
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Reflekterande täcken som till exempel aluminiumtäcke är en annan värmebevarande 

omvårdnadsåtgärd, den ger inte någon värme utan hjälper endast till att bibehålla 

patientens kroppstemperatur. Det bör därför inte användas på patienter som redan är 

nedkylda (Synnove Brekken & Eide, 2012). 

Genom att värma upp vätskor som ska användas intraoperativt bidrar det till att 

patienten bibehåller sin normala kroppstemperatur (Spruce, 2015). Uppvärmning av 

infusionsvätskor är att föredra när stora volymer ska infunderas under kort tid, då 

kan vätskorna värmas upp till 37 °C. Annars bör vätskorna hålla rumstemperatur, 

eftersom det finns belägg för att stora mängder kall vätska bidrar till värmeförlust 

(AORN, 2007; Hegarty et al., 2009). NICE (2016) belyser även att stora mängder 

spolvätskor som används intraoperativs bör värmas upp med en vätskevärmare till 

38–40 °C. Enligt Riksföreningen för operationssjukvård (2016) går att det att 

använda kroppstempererad klorhexidinsprit då den är lika effektiv som 

rumstempererad. Den bidrar då till att det blir behagligare för patienten och minskar 

värmeförlusten i huden.                                                                          

2.4.2 Värmetillförande omvårdnadsåtgärder                                                             

Varmluftstäcke är ett exempel på en värmetillförande omvårdnadsåtgärd. 

Varmluftstäcke innebär att varm luft strömmas in kontinuerligt i täcket via en 

maskin och rekommenderas att använda 15 minuter innan anestesi (AORN, 2007; 

Hegarty et al., 2009). NICE (2016) beskriver att varmluftstäcke ska användas på alla 

patienter som har en kroppstemperatur under 36 °C. Enligt Lynch et al. (2010) är 

varmlufttäcke ett av de mest effektiva alternativen till att bibehålla patientens 

normala temperatur. Synnove Brekken och Eide (2012) beskriver att en annan 

värmetillförande omvårdnadsåtgärd är värmemadrass som kan användas under 

patienten. Värmemadrasserna kan vara fyllda med vatten, luft, polystyrenkulor eller 

så kan de vara eluppvärmda. Värmemadrass anses dock inte vara så effektiv åtgärd 

då patientens position på operationsbordet kan påverka hur stor del av kroppen som 

kommer i kontakt med madrassytan. Genom att använda en värmemadrass kan 

patientens kroppsvikt i kombination med värme öka risken för trycksår och nekros 

(ibid.). 

 Riskfaktorer för att utveckla hypotermi 
Lynch et al. (2010) beskriver att alla patienter riskerar att bli hypoterma i 

operationssalen, men det finns också patientgrupper som löper större risk. Små barn 

riskerar att bli hypoterma då de har en stor kroppsyta i relation till kroppsvikten 

(Grainger, 2013). Enligt Williams, Ng och Ashworth (2018) är även hög ålder en 

riskfaktor för att utveckla hypotermi. Äldre personer har lägre kroppstemperatur än 

yngre på grund av att de har mindre muskelmassa och fett vilket medför att de 

förlorar mer värme än unga personer (Blatteis, 2012; Hegarty et al.,2009). Lynch et 

al. (2010) beskriver att en annan riskfaktor kan bero på kroppsvikten då patienter 

som är smala, undernärda samt personer med större kroppsmassa löper större risk 

för att utveckla hypotermi. Vissa kroniska sjukdomar som påverkar metabolismen, 

hjärtat och andningen kan ha en påverkan på patientens temperatur. Även trauma 

kan påverka patientens kärntemperatur som en följd av långvarig exponering, 

blodförlust eller chock (ibid.). 
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 Intraoperativ fas 
Operationsförloppet kan delas in i tre olika faser: innan, under och efter operation. 

Faserna benämns som preoperativt, intraoperativt och postoperativt. Benämningen 

perioperativ innefattar alla tre faser. Den intraoperativa fasen börjar när operations-

eller anestesisjuksköterskan tar emot patienten på operationsavdelningen (Lindwall 

& von Post, 2008; NICE, 2016). Innan patienten tas emot har operationsteamet 

förberett operationsbordet utifrån vilken typ av operation det är.  

Den intraoperativa fasen innebär genomförande av det planerade mottagandet, 

positionering på operationsbordet, eventuell håravkortning, huddesinfektering samt 

kirurgisk och anestesiologisk vård. I slutet av fasen sker det en utvärdering av 

vården. Fasens längd kan variera beroende på operationens omfattning. Under den 

intraoperativa fasen ska personalen sträva efter att bevara och skydda patientens 

värdighet. Operationsteamet ska arbeta patientsäkert genom att skydda kroppen från 

faror och skador från omgivningen (Lindwall & von Post, 2008). Fasen avslutas när 

patienten överlämnas till en postoperativ avdelning (Lindwall & von Post, 2008; 

NICE, 2016).  

 WHO:s checklista 
Patientsäkerhet är idag ett omfattande globalt folkhälsoproblem. Risken för att en 

patient ska skadas under hälso-och sjukvård är 1 på 300. Genom att använda World 

Health Organizations checklista för säker kirurgi har patientsäkerheten ökat, det har 

blivit färre postoperativa komplikationer och dödligheten har minskats (WHO, 

2018). Checklistan används i början av varje operation där operationsteamet bland 

annat tar ställning till om patienten löper risk för att bli hypoterm och om det ska 

vidtas några åtgärder (WHO, 2009). Operationer har som syfte att bota eller lindra, 

men om miljön i operationsrummet är osäker kan det leda till mer skada än nytta för 

patienten. Därför finns det riktlinjer och föreskrifter att tillämpa för att skapa en 

patientsäker vård (WHO, 2018).                                                                                                                                              

 Teamarbete i operationssalen 
Den moderna sjukvården behöver ett effektivt och välfungerande teamarbete för att 

garantera en god patientsäkerhet (Vårdhandboken, 2018). Ett operationsteam består 

av flera olika yrkeskategorier där varje person har sina ansvarsområden och 

specifika kunskaper. För att vården ska bli så bra som möjligt bör allas kompetenser 

tas tillvara på (Söderström, 2015). Ett operationsteam består av undersköterska, 

anestesisjuksköterska, operationssjuksköterska, kirurg och anestesiolog. De har 

ansvaret för patientens omhändertagande på operationsavdelningen (Larsson 

Mauleon, 2012; Lindwall & von Post, 2008).  

Inom vård och omsorg har teamarbetet en stor betydelse för patientens hälsa. Det 

kan även gynna professionell utveckling och påverka teammedlemmarnas hälsa. 

Idag är det nästan självklart att ha teamarbete inom vård och omsorg. Att samarbeta 

med olika professioner är vanligt för specialistsjuksköterskor. Ett team ska 

samarbeta genom att ha en respektfull ömsesidig kommunikation (Carlström, 

Kvarnström & Sandberg, 2013).  
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Kunskaper om hur viktigt det är med tydlig kommunikation och förståelse för 

varandras roller är betydelsefullt för att få ett effektivt teamarbete. Det är viktigt att 

alla arbetar mot ett gemensamt mål och alla teammedlemmar ska känna sig 

bekväma med att säga ifrån om de uppmärksammar något som skulle kunna vara en 

risk för patienten (Vårdhandboken, 2018). 

En grundläggande förutsättning för ett fungerande teamarbete är ett bra 

samarbetsförhållande. Teamarbetet är ett intensivt samarbete som kan uppnå bra 

resultat i svåra situationer. Teamet är beroende av kommunikationen mellan de olika 

teammedlemmarna och hur kommunikationen uppfattas av varandra. Är tonen 

hjärtligt? Tas vi på allvar? Kan vi göra oss hörda? Bemöts vi med respekt? Lyssnar 

teammedlemmarna på varandra? Är det en konstruktiv och ärlig kommunikation? 

Vid ett positivt arbetsklimat kan teamet prestera bra samtidigt som medlemmarna 

mår väl. Om arbetsklimatet däremot är dåligt kan det vara påfrestande för teamet 

(Carlström et al., 2013). Ett dåligt arbetsklimat kan leda till att teamets arbetsresultat 

och prestationer påverkas negativt. För att nå ett positivt arbetsklimat behöver 

teammedlemmarna ha förmågan att sätta teamet framför sina egna individuella 

insatser och kunna se sin plats i det stora hela för att få ett helhetsperspektiv. Genom 

ett välfungerande team skapas positiva resultat, både för patienter, anhöriga, 

teammedlemmar, organisationer och samhället (Sandberg, 2006).  

 Specialistsjuksköterskans ansvar 
Specialistsjuksköterskorna som jobbar på operation är sjuksköterskor inom 

operation och anestesi (Larsson Mauleon, 2012). De har ett gemensamt ansvar för 

att ta hand om patientens omvårdnad på operationssalen där de ska planera, 

genomföra vårdåtgärder och handlingar tillsammans (Lindwall & von Post, 2008). 

Specialistsjuksköterskors professioner styrs av olika kompetensbeskrivningar. 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad specialistsjuksköterska inom 

operationsvård ska operationssjuksköterskan ansvara för omvårdnad före, under och 

efter det kirurgiska ingreppet eller undersökningen. För att bedriva en trygg och 

säker perioperativ vård krävs det att operationssjuksköterskan har kunskap om 

evidens, beprövad erfarenhet samt ansvars- och kvalitetssystem. 

Operationssjuksköterskans speciella kunskaper i perioperativ omvårdnad bidrar till 

vårdens resultat. Operationssjuksköterskor ska tillämpa metoder för 

förbättringsarbete, implementera forskningsresultat samt driva kvalitéts och 

forskningsarbete (Riksföreningen för operationssjukvård & svensk 

sjuksköterskeförening, 2011.                                                                    

Anestesisjuksköterskans roll har också en stor betydelse för vårdens kvalité. Enligt 

kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom anestesi ska 

anestesisjuksköterskan skapa tillit, trygghet samt skapa förtroende till patienten 

(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 

2012). Anestesisjuksköterskan ska genomföra anestesi utifrån patientens, 

behandlingens eller undersökningens specifika förutsättningar. Tillsammans med 

operationsteamet ska säkerställande av patientens identitet samt sidomarkering av 

pariga organ kontrolleras. Andra uppgifter som ingår i kompetensbeskrivningen är 

att anestesisjuksköterskan ska övervaka, observera, dokumentera och följa 

patientens ventilation, anestesidjup, cirkulation och temperatur. 
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Anestesisjuksköterskan behöver administrera anestesiologiska läkemedel men även 

övriga intraoperativa läkemedel som patienten kan ha behov av. En annan viktig del 

är att kunna planera omvårdnaden, arbeta preventivt för patientens återhämtning och 

postoperativa vård. Anestesisjuksköterskan ska följa patientens blod- och 

vätskebehov samt vätskebehandling (ibid.).  

Utöver kompetensbeskrivningarna är det de sex grundläggande kärnkompetenserna 

som specialistsjuksköterskorna ska arbeta utefter som är personcentrerad vård, 

samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och 

informatik (Quality and Safety Education for Nurses, 2019). 

3 Teoretisk referensram 

Studien hade sin grund i vårdvetenskap som belyser vårdande, lidande och hälsa. 

Människor söker vård när hälsan hotas av sjukdom eller annat lidande. Vårdandets 

övergripande mål ska vara att främja människors hälsa med syfte att stärka och 

stödja deras hälsoprocesser. Vårdandets främsta uppgift är att hjälpa patienter 

tillbaka till så god hälsa som möjligt. Vårdvetenskapen kännetecknas av 

patientperspektivet vilket innebär att patienten är i fokus för vårdandet. Patienter har 

inte allitd samma professionella kunnande som vårdare har utan är experter på sig 

själva, vilken innebär att det bara är individen som vet hur det är just för honom 

eller henne (Dahlberg & Segesten, 2010). 

  Patientsäkerhet 
Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) definieras vårdskada som ”Lidande, 

kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas 

om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso-och 

sjukvården”.  En vårdskada får ej uppstå på grund av att vården inte genomför de 

åtgärder som patienten är i behov av. Vårdgivaren ska bidra till hög patientsäkerhet, 

genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga en vårdskada samt kontrollera, 

planera och leda verksamheten så att kravet på god vård inom hälso-och 

sjukvårdslagen upprätthålls (Socialstyrelsen, 2017). I patientsäkerhetslagen 

definieras patientsäkerhet som skydd mot vårdskada. Syftet med lagen är att främja 

hög patientsäkerhet så att patienter inte skadas i samband med åtgärder inom hälso- 

och sjukvården (SFS 2010:659).                                                                                            

Ett stort antal patienter skadas i samband med vård och behandling, varav 40–70% 

av fallen bedöms vara undvikbara vårdskador. Undvikbara vårdskador är bland 

annat trycksår, läkemedelsfel och vårdrelaterade infektioner. Vårdskador kan 

undvikas när till exempel rätt rutiner och riktlinjer följs, rätt evidensbaserade 

tekniker och metoder används samt när patienten omhändertas och vårdas med rätt 

kompetens (Öhrn, 2015). Både patienter, deras närstående och vårdpersonal ska 

känna säkerhet och trygghet genom att korrekta systematiska arbetssätt används 

samt att verksamheten har en riskmedvetenhet. Specialistsjuksköterskan har en 

central roll inom patientsäkerhet. Både genom sitt personliga yrkesansvar och 

ansvaret att utveckla omvårdnad utifrån en evidensbaserad grund.  
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Vården som bedrivs ska vara utefter ett patientperspektiv och vad som är bäst för 

den enskilda individen (Öhrn, 2015). Vårdaren ska ha fokus på patientens värld och 

en vilja att förstå hur patientens livssammanhang påverkas av hälsa, sjukdom och 

lidande. För att patienten ska få optimal vård måste vårdaren ha adekvat kunskap 

och förmåga att se hur det är för individen som vårdas. Patienter upplever hälsa och 

välbefinnande olika därför är det betydelsefullt att vårdaren har insikt hur det 

upplevs just för den personen (Dahlberg och Segesten, 2010).  

Vårdrelaterade infektioner är något som ökar successivt och betraktas som en av de 

största utmaningarna inom sjukvården (Öhrn, 2015). Genom att arbeta riskmedvetet 

och utifrån ett säkert förhållningssätt bör strävan efter att behålla patientens normala 

temperatur vara högst centralt, särskilt gällande förebyggandet av sårinfektioner 

(Wagner, 2010). De negativa konsekvenserna som hypotermi kan orsaka har lett till 

att organisationer som AORN och NICE skapat resurser, riktlinjer och 

rekommendationer för att bibehålla normala temperaturen hos patienter 

perioperativt. Det är viktigt att ta lärdom från beprövad erfarenhet och implementera 

dessa riktlinjer och rekommendationer i praktiken. Med en bredare kunskap om 

hypotermins negativa effekter och kunskap om värmehantering kan 

operationsteamet arbeta på ett mer patientsäkert sätt (Wagner, 2010). 

 Vårdlidande 
En vårdskada kan vara fysiskt eller psykiskt lidande som hade kunnat undvikas med 

adekvata åtgärder. Den uteblivna vården kan orsaka att patienten lider av smärtor 

eller andra fysiska symtom under en längre tid (Socialstyrelsen, 2017). Enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) uppstår ett vårdlidande när vården inte kan erbjuda 

ett gott vårdande. Det är ett onödiga lidande som bör stävas efter att elimineras 

(ibid.). Vårdlidande kan finnas i många olika former och varje människa upplever 

lidande eller utebliven vård på sitt sätt. Utebliven vård kan bero på bristande 

förmåga att bedöma och se vad patienten är i behov av. Människans värdighet blir 

alltid kränkt vid utebliven vård. Det kan finnas många olika former av utebliven 

vård, allt från direkt medveten vanvård till mindre slarv och företeelser (Eriksson, 

2018).                                                                                                                                                             

 

När vårdandet blir fel trots alla ambitioner att kunna erbjuda god vård blir vården 

inte vårdande, vilket kan medföra tråkiga konsekvenser för de patienter som drabbas 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Patienter upplever att deras lidande inte alltid har 

kunnat lindras, men har egna förslag på hur det skulle kunna göras. Patienternas 

önskningar och tankar handlar om att bevara människovärdet, att få känna sig 

vårdad och respekterad (Eriksson, 2018). Patienter som opereras förväntar sig en 

förbättring, antingen att bli fri från smärta, frisk från sjukdom eller må bättre i sitt 

välmående. Patienterna räknar inte med att behöva lida på grund av de konsekvenser 

som till exempel hypotermi kan åstadkomma (Spruce, 2016). Komplikationer som 

hypotermi orsakar kan medföra till lägre sjukhusvistelser och därmed bidra till 

förlängt lidande för patienten (Watson, 2018). När patienter bibehåller sin normala 

temperatur minskar risken för postoperativa komplikationer. Det kan bidra till 

minskad ångest och smärta samt medföra att patienterna känner välbehag (Wagner, 

Byrne & Kolcaba, 2006).  

  



 

9(39) 

 

Operationsteamet behöver informera patienten om vikten av att hålla sig varm under 

hela operationsförloppet och att patienten ska berätta för personalen ifall de fryser. 

Viktigast av allt är att personalen arbetar utefter att upprätthålla patienternas 

normala temperatur både före, under och efter operationen för att inte orsaka 

onödigt lidande (Wagner, 2010).  

4 Problemformulering 

Hypotermi är ett vanligt förekommande problem och alla patienter som opereras 

riskerar att bli hypoterma om inga förebyggande omvårdnadsåtgärder utförs. 

Hypotermi medför en ökad risk för komplikationer vilket kan skapa ett onödigt 

lidande för patienten. Den vanligaste komplikationen som kan uppstå i följd av 

hypotermi är postoperativ sårinfektion vilket bidrar till stora kostnader för 

samhället. Det är därför av vikt att operationspersonalen strävar efter att förhindra 

hypotermi, både för att sänka sjukhuskostnaderna men framförallt för att undvika 

onödigt lidande hos patienten. Patienter som ska opereras är medelpunkten i 

operationssalens miljö och de ska vårdas på ett säkert sätt genom att inte utsättas för 

undvikbara vårdskador. I detta har operationsteamet en viktig roll då de arbetar för 

patientens säkerhet och på så vis kan motarbeta uppkomsten av hypotermi. Att 

förhindra att patienter blir hypoterma är en kontinuerlig process där 

operationsteamet måste ha kunskap om värmebevarande och värmetillförande 

omvårdnadsåtgärder och vilka som kan vidtas.  

Tidigare studier visar på att det finns teoretiska kunskaper om hypotermi bland 

operationsteamet, trots detta är hypotermi ett vanligt förekommande problem. Kan 

det bero på att inte tillräckligt med omvårdnadsåtgärder utförs? Det finns många 

omvårdnadsåtgärder som kan användas för att förebygga hypotermi men hur ofta 

används dem ute i praktiken? Det är av vikt att kunna arbeta preventivt och 

förhindra att patienter blir hypoterma. Det ger inte enbart en vinst för patientens 

välmående utan också en vinst för samhället. Färre hypoterma patienter kan leda till 

att vårdtiderna blir kortare och på så vis minskar även vårdkostnaderna. Därför är 

det är av vikt att göra denna studie eftersom det kan leda till att personal på 

operationsavdelningar får en mer överskådlig bild över vilka omvårdnadsåtgärder 

som kan förbättras.  

5 Syfte 

Studiens syfte var att undersöka i vilken utsträckning omvårdnadsåtgärder utfördes 

av operationsteamet för att förebygga hypotermi intraoperativt. 

Frågeställning: 

- Fungerade de omvårdnadsåtgärder som användes? 
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6 Metod 

 Design 
En kvantitativ empirisk studie genomfördes med icke deltagande observationer som 

metod. Pribe och Landström (2017) beskriver att vid empiriska studier ska forskaren 

vara så förutsättningslös som möjligt. Fenomenet ska studeras och observeras i 

verkligheten för att sedan kunna beskrivas så korrekt som möjligt. En kvantitativ 

metod valdes för att kunna se samband, mäta och förklara vilket Forsberg och 

Wengström (2015) menar på att kvantitativa studier strävar efter.  

 Urval 
Observationerna genomfördes på två sjukhus i södra Sverige och pågick under två 

veckor. En uppskattning på cirka 60 observationer gjordes innan studien påbörjades, 

vilket resulterade i 43 observationer. Ett strategiskt urval gjordes, där plats och 

deltagare valdes ut efter de kriterier som kunde svara på studiens syfte (Carlson, 

2017). Enligt Henricson och Billhult (2017) syftar ett strategiskt urval på att välja 

personer som kan ge informationsrika beskrivningar av fenomenet som ska studeras 

och på så vis skapa underlag som kan svara på studiens syfte. Inklusionskriterierna 

för studien var elektiva operationer (planerade operationer) med sövda patienter. 

Observationerna pågick under hela den intraoperativa fasen varav samtliga i 

operationsteamet blev observerade. På grund av eventuella avvikelser i rutiner och 

etiska skäl exkluderades operationer som innefattade brännskador, akuta operationer 

och personer under 18 år.  

 Datainsamling 
För att studera en specifik del av ett fenomen, i detta fall vilka omvårdnadsåtgärder 

som utfördes för att förebygga hypotermi, så användes en strukturerad 

observationsstudie (Forsberg & Wengström, 2015). Enligt Ejlertsson (2012) avser 

en observationsstudie att studera människor och det faktiska beteende utan att själva 

påverka det. Observatörerna valde därför att vara icke deltagande i denna studie. 

Observationerna pågick under en tidsbestämd period, en vecka på vardera sjukhus. 

Forskarna valde att avidentifiera sjukhusen och nämns därför framöver som sjukhus 

A och sjukhus B.  

Sammanlagt genomfördes 43 observationer varav 19 gjordes på Sjukhus A och 24 

på Sjukhus B. Samtliga kunde inkluderas i studien. Operationerna som observerades 

var inom kirurgi, ortopedi, urologi, gynekologi och kärlkirurgi. Det resulterade i 16 

män och 27 kvinnor i blandade åldrar mellan 21–89 år. Den intraoperativa tiden var 

allt mellan 45 minuter upp till 8 timmar. Antalet observationer anpassades utefter 

den tidsbegränsningen som fanns.  

Det fanns inga färdiga PM eller lokala riktlinjer som innefattade förebyggande 

omvårdnadsåtgärder för att förhindra hypotermi, därför skapades ett eget protokoll 

(Bilaga I). Protokollet utformades utifrån AORN och NICE:s riktlinjer samt 

vetenskapliga artiklar (AORN, 2015; Da Silva & Peniche Ade, 2014; Lynch et al., 

2010; NICE, 2016; Riksföreningen för operationssjukvård, 2016; Spruce, 2016; 

Thomas, 2015). En del omvårdnadsåtgärder var mer återkommande än andra.  
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De vanligaste valdes ut och listades upp i ett protokoll. Till slut blev det 12 

omvårdnadsåtgärder som kom att utforma protokollet. Exempel på dessa var om 

värmetäcke användes, om patientens temperatur mättes och om det användes varma 

vätskor. Alla omvårdnadsåtgärder utgick från 43 observationer förutom varma 

spolvätskor, eftersom spolvätskor inte alltid används på alla operationer så utgick 

den omvårdnadsåtgärden från 12 observationer. Överst på varje protokoll fanns det 

en ruta där rumstemperatur, kön, ålder, typ av operation samt den intraoperativa 

tiden kunde fyllas i. Det är faktorer som kan bidra till ökad risk för hypotermi och 

kan därför påverka vilka omvårdnadsåtgärder som utfördes. Protokollet fylldes i 

med penna där det kryssades av ”ja” eller ”nej” vid åtgärderna som utfördes/inte 

utfördes. Det fanns även en kommentarsruta att fylla i vid behov.  

6.3.1 Tillvägagångssätt 

För att kunna genomföra observationsstudien söktes ett skriftligt tillstånd från 

verksamhetschefen (Bilaga II). En förfrågan om godkännande skickades även i fri 

text till respektive avdelningschef via mejl. När godkännande erhölls från 

verksamhetschefen skickades ett informationsbrev ut till avdelningscheferna (Bilaga 

III). Informationsbrevet kom ut på mejl till berörd personal och sattes upp på 

respektive informationstavla.                                                                                                   

Två pilottest gjordes första dagen för att säkra protokollets validitet och reliabilitet. 

För att säkerställa att likvärdiga observationer genomfördes samt att utformningen 

av protokollet var genomförbart befann sig observatörerna på samma operation men 

observerade var för sig. Observationerna jämfördes sedan med varandra och visade 

likvärdigt resultat. Få omformuleringar gjordes i protokollet och en samtyckesruta 

lades till. Forskarna bedömde att båda pilottesterna kunde ingå i resultatet. 

Resterande observationer gjordes var för sig. Observationerna ägde rum under hela 

den intraoperativa fasen. I början av varje operation presenterade observatörerna sig, 

informerade om studiens syfte samt frågade operationspersonalen om de ville delta i 

studien. För att minska påverkan på deltagarna strävade forskarna efter att interagera 

så lite som möjligt. Dock kunde inte all interaktion uteslutas på alla observationer. 

Observatörerna försökte befinna sig i samma operationssal under hela dagen, på så 

vis behövdes inte en ny presentation göras vid varje observationstillfälle.  

Respondentvalidering blev nödvändigt att använda sig av för att säkerställa att 

korrekt data hade samlats in (Pilhammar, 2016). Deltagarna fick då möjligheten att 

bedöma om observatören hade uppfattat och tolkat situationen rätt. Oklarheter som 

klargjordes var om temperaturen mättes i rummet eller om intravenösa vätskor var 

uppvärmda.  

 Dataanalys 
För att analysera data från observationsprotokollen användes deskriptiv och 

analytisk statistik. Enligt Billhult (2017a) används deskriptiv statistik för att 

sammanställa och förmedla beskrivande data. Det vill säga att rådata komprimeras 

och sammanställs vilket ger en samlad bild av det insamlade materialet (ibid.). 

Deskriptiv statistik beskriver endast rådata som den är, därför kan den behövas 

kompletteras med analytisk statistik. Vid analytisk statistik görs matematiska 

beräkningar av sannolikhet.  
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Genom analytisk statistik dras slutsatser om likheter och skillnader eller beskriver 

sammanhang. Vid kvantitativa studier brukar därför både analytisk och deskriptiv 

statistik användas (Billhult, 2017b).  

Data från samtliga observationsprotokoll matades in i statistikprogrammen 

Microsoft Excel och SPSS version 25.0 för sammanställning och analysering. 

Billhult (2017c) beskriver att dessa program är vanliga statistikprogram att använda 

när data är kvantitativ. I Microsoft Excel framtogs diagram av 

omvårdnadsåtgärderna som sedan presenteras i antingen procentform eller antal. 

Ejlertsson (2012) menar att det enklaste sättet att få ett material överskådligt är att 

presentera det i grafisk form eller i en tabell.  

Inom statistik förekommer det beräkningar om statistisk signifikans. I programmet 

SPSS utfördes flera chi2test för att mäta signifikans på insamlad data. Variablerna i 

föreliggande studie var dikotoma vilket innebar att det fanns bara två utfall Ja/Nej 

(Billhult, 2017d). Data kan vara på olika nivåer, därför kan olika mätskalor behöva 

användas (Ejlertsson, 2012). Polit och Beck (2012) beskriver att nivån på data 

bestämmer val av analys och statistisk bearbetning. Billhult (2017c) menar att det är 

betydelsefullt att ha kännedom om olika skalor och vilken som kan vara lämpligast 

att använda då en skala används för att klassificera den variabel som mätts. 

Variablerna i föreliggande studie mättes i nominalskala vilket Ejlertsson (2012) 

beskriver innebär ren klassificering av data som inte går att rangordna. Vid data på 

nominalskala går det att använda chi2test för att analysera signifikanta skillnader 

(Polit & Beck 2012). Ett chi2test används vid jämförelse mellan två olika 

proportioner (Ejlertsson, 2012). I föreliggande studie användes chi2test för att 

analysera signifikanta skillnader vid användandet av omvårdnadsåtgärderna mellan 

två olika proportioner. Exempel på proportioner som jämfördes var de två olika 

sjukhusen, över och under 65 år, patientens kroppstemperatur över och under 36 

grader samt intraoperativ tid över och under två timmar. Genom att använda sig av 

chi2test kan ett p-värde (probability) räknas ut, vilket betyder sannolikhet. 

Forskarna har utgått från att använda signifikansnivån <0,05 då Polit och Beck 

(2012) menar att det är en lämplig nivå att utgå ifrån. Ett p-värde som är 0,05 

innebär att det finns 5 % risk att det som observerats har orsakats av slumpen 

(Billhult, 2017b). När p-värdet är <0,05 i föreliggande studies resultat markeras det 

med (*) vid respektive omvårdnadsåtgärd. Det går inte att räkna ut ett p-värde på de 

omvårdnadsåtgärder som blir 100% eller 0%, därför redovisas dem inte i 

diagrammen där jämförelser görs. All bearbetning och analysering av data utfördes 

av båda forskarna tillsammans.  

 Forskningsetiska överväganden 
Ejlertsson (2012) beskriver när en undersökning görs ska forskaren alltid utgå ifrån 

att det kan finnas frågor som kräver etiskt ställningstagande. Individen ska alltid 

skyddas och forskaren måste göra en avvägning mellan individkravet och 

forskarkravet. Etiska frågor som måste beaktas är om det finns frågor som kan 

väcka negativa känslor eller som kan påverka deltagaren på annat psykiskt sätt. 

Forskningen ska genomföras med god kvalité samtidigt som individen ska skyddas 

(ibid.). Enligt lagen om etikprövning (SFS 2003:460) så ska en etisk 

egengranskning göras vid studier som involverar människor.  
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En egengranskning gjordes utifrån en blankett från Etikkommittén Sydost (Bilaga 

IV), vilket resulterade i att ingen vidare prövning behövdes från regionala 

etikprövningsnämnden.  

I Helsingforsdeklarationen framgår det att forskning ska genomföras så att ingen 

inblandad skadas. De fyra grundläggande forskningsprinciperna som har tagits i 

beaktande i denna studie är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Kliniska studier, 2016). 

Informationsblad om studiens syfte sattes upp på respektive informationstavla och 

muntligt samtycke ägde rum innan start av varje observation. Deltagarna blev 

informerade om att det var frivilligt att medverka i studien och att de hade möjlighet 

att avbryta sin medverkan när som helst. Samtliga valde att delta i studien. All data 

hanterades så att enskilda individer inte kunde identifieras av utomstående.  

Insamlad data användes inte i något annat sammanhang än vad den aktuella 

forskningens avsåg. Risk/nytto-förhållandet togs i beaktande. Forskarna ansåg att 

denna studie var till nytta då den kan leda till bättre vård för patienten. Eftersom 

studiens fokus låg på operationsteamet hade observatörerna ytterst lite kontakt med 

patienten. Observatörerna hälsade ibland på patienten vid situationer där patienten la 

märke till observatören. Studien utsatte aldrig patienten för några risker utan kunde 

istället möjligtvis leda till att personalen var mer noggranna med vilka 

omvårdnadsåtgärder som vidtogs.   
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7 Resultat 

 Sammanställning av omvårdnadsåtgärder 
Båda sjukhusen hade som rutin att förvara täcken och intravenösa vätskor i 

värmeskåp. Det visar sig tydligt i figur 1 då dessa omvårdnadsåtgärder användes på 

samtliga patienter. Temperaturmätning, varmluftstäcke och fot-och benvärmare 

användes på ungefär hälften av alla operationer. Övriga omvårdnadsåtgärder 

användes inte lika frekvent, vissa inte alls (Figur 1).  

Figur 1. Användning av omvårdnadsåtgärder för att förebygga hypotermi på två 

operationsavdelningar vid två sjukhus i södra Sverige. Observationer från 43 operationer. 

Procent avrundat till närmsta heltal.  
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 Jämförelse mellan sjukhusen 
Båda sjukhusen använde sig av samma omvårdnadsåtgärder för att förebygga 

hypotermi. Sjukhus B tenderade att använda varma täcken och fot-och benvärmare 

mer frekvent än sjukhus A medan sjukhus A tenderade att använda varma 

spolvätskor mer frekvent än sjukhus B. I övrigt tenderade båda sjukhusen att 

använda resterande omvårdnadsåtgärder ungefär lika frekvent. Den enda 

omvårdnadsåtgärden som visade på statistisk signifikans mellan sjukhusen var 

användandet av varma täcken (Figur 2).   

Figur 2. Jämförelse hur ofta hypotermiförebyggande omvårdnadsåtgärder vidtogs mellan 

två operationsavdelningar vid två sjukhus i södra Sverige. Observationer från 43 operationer. 

Procent avrundat till närmsta heltal. (*) betyder signifikant skillnad i användning av 

omvårdnadsåtgärden mellan sjukhusen.  
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 Faktorer som styr användningen av hypotermiåtgärder                                                

7.3.1 Intraoperativ tid 

Temperaturmätning på patienten tenderade att tas mer frekvent när den 

intraoperativa tiden var två timmar eller mer medan fot- och benvärmare och varma 

spolvätskor tenderade att användas mer frekvent när den intraoperativa tiden var 

under två timmar. Jämförelsen mellan de olika intraoperativa tiderna visade inte på 

någon statistisk signifikans. Omvårdnadsåtgärder som användes 100% och 0% togs 

ej med i jämförelsen nedan (Figur 3).  

Figur 3. Jämförelse mellan användandet av hypotermiförebyggande omvårdnadsåtgärder på 

operationer över respektive under två timmar. Observationer från 43 operationer förutom 

användandet av spolvätskor som utgick från 12 operationer. Observationer från två 

operationsavdelningar vid två sjukhus i södra Sverige. Procent avrundat till närmsta heltal. 
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7.3.2 Patientens kroppstemperatur 

Användandet av varmluftstäcke var den omvårdnadsåtgärd som skilde sig mest 

mellan de olika kroppstemperaturerna och var också den enda omvårdnadsåtgärden 

som visade på statistisk signifikans. Kroppstemperaturen mättes endast på 23 

patienter av 43 och utgick från den första temperaturen som togs i den intraoperativa 

fasen. Jämförelserna där båda utfallen blev 100% eller 0% togs inte med i figuren 

nedan (Figur 4). 

 
Figur 4. Jämförelse mellan användning av hypotermiförebyggande omvårdnadsåtgärder på 

operationer med patienter med kroppstemperatur ≥36 °C eller <35,9°C. Observationer från 

23 operationer förutom användandet av spolvätskor som utgick från 5 operationer. 

Observationer från två operationsavdelningar vid två sjukhus i södra Sverige. Procent 

avrundat till närmsta heltal. (*) betyder signifikant skillnad i användning av 

omvårdnadsåtgärden mellan de två kroppstemperaturerna. 
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7.3.3 Patientens ålder 

Det visade sig att omvårdnadsåtgärderna tenderade att användas mer frekvent på 

patienter som var 65 år och över. Ingen statistisk signifikans framkom i jämförelsen 

mellan vilka omvårdnadsåtgärder som användes vid de olika åldrarna. 

Omvårdnadsåtgärder som användes 100% och 0% togs ej med i jämförelsen nedan 

(Figur 5). 

Figur 5. Jämförelse mellan användning av hypotermiförebyggande omvårdnadsåtgärder på 

operationer med patienter över och under 65 år. Observationer från 43 operationer förutom 

spolvätskor som utgick från 12 operationer. Observationer från två operationsavdelningar 

vid två sjukhus i södra Sverige. Procent avrundat till närmsta heltal.  
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7.3.4 Män/Kvinnor 

Det visade sig att hypotermiförebyggande omvårdnadsåtgärder utfördes ungefär 

likvärdigt mellan män och kvinnor. Det fanns endast en liten tendens till att 

omvårdnadsåtgärderna förekom mer frekvent hos män än kvinnor. Ingen statistisk 

signifikans framkom i jämförelsen mellan vilka omvårdnadsåtgärder som användes 

på män respektive kvinnor. Omvårdnadsåtgärder som användes 100% och 0% togs 

ej med i jämförelsen nedan (Figur 6).  

Figur 6. Jämförelse mellan användning av hypotermiförebyggande omvårdnadsåtgärder 

mellan kvinnor och män. Observationer från 43 operationer förutom spolvätskor som utgick 

från 12 operationer. Observationer från två operationsavdelningar vid två sjukhus i södra 

Sverige. Procent avrundat till närmsta heltal.   
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 Temperaturen inne på operationssalen 
På sjukhus A observerades endast en rumstemperatur då det bara fanns en sal som 

visade rumstemperaturen. På sjukhus B observerades rumstemperaturen under alla 

operationer eftersom varje sal hade en display som visade rumstemperaturen. På de 

salar där rumstemperaturen togs hade majoriteten (80%) av operationssalarna en 

rumstemperatur på ≥21°C (Figur 7). 

 

Figur 7. Sammanställning av rumstemperaturer i operationssalar från två 

operationsavdelningar vid två sjukhus i södra Sverige. Observationer från 25 operationer. 

 

 Omvårdnadsåtgärdernas effekt på patientens kroppstemperatur 
Operationspersonalen använde kontinuerlig temperaturmätning på 21 patienter av 

43. I början av varje intraoperativ fas var varannan patient hypoterm. Med hjälp av 

de omvårdnadsåtgärder som utfördes fick personalen upp temperaturen på 

majoriteten av patienterna (Figur 8).   

   

Figur 8. Sammanställning av patientens första temperatur och sista temperatur i den 

intraoperativa fasen. Observationer från 21 operationer som utgick från två 

operationsavdelningar vid två sjukhus i södra Sverige.   
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8 Metoddiskussion 

 Design och metodval 
För att kunna besvara syftet med studien ansågs en kvantitativ ansats vara relevant, 

eftersom det används när arbetsmaterialet är i siffror och syftar till att förklara och 

beskriva mätningsresultat (Olsson & Sörensen, 2011). En observationsstudie valdes 

för att kunna få en så sanningsenlig bild som möjligt av vilka omvårdnadsåtgärder 

som vidtogs för att förhindra hypotermi. En styrka med att ha observationer som 

metod är att datainsamlingen kan ske både genom syn och hörsel, på så vis är det 

lättare att fånga upp beteenden hos personalen (Forsberg & Wengström, 2015; 

Carlson, 2017). Alternativa metoder hade kunnat vara en intervjustudie eller 

enkätstudie. En enkätstudie hade kunnat bidra till större mängd data och en 

intervjustudie hade kunnat bidra till en djupare förståelse. Nackdelen med båda 

metoderna är dock att alla situationer inte alltid kommer fram och en återberättad 

händelse kan färgas av berättaren (Carlson, 2017). Studiens data hade då varit 

baserat på respondenternas subjektiva uppfattningar. En fördel med att använda sig 

av en observationsstudie är att deltagarna inte kan påverka resultatet (Polit & Beck, 

2012). En observationsstudie kan på så vis bidra till högre reliabilitet. Innan studien 

påbörjades gjordes en systematisk litteratursökning där det framkom att det fanns 

brist på tidigare forskning inom ämnet. En litteraturstudie hade därför inte varit 

genomförbart för att kunna besvara på studiens syfte.  

Forskarna valde att vara icke deltagande observatörer för att ha en minimal 

påverkan på deltagarna. Rollen som observatör har betydelse för vilken data som 

samlas in (Forsberg & Wengström, 2015). Var observatören placerar sig i rummet, 

vilka signaler observatörens kroppsspråk sänder samt observatörens beteende och 

attityd är faktorer som kan påverka deltagarnas arbete. Att utföra observationer 

kräver disciplin, träning och noggrann planering (Carlson, 2017). Att forskarna inte 

har varit observatörer tidigare kan därför ses som en svaghet. Närvaron av 

observatörerna i operationssalen kan påverka deltagarna på så vis att de omedvetet 

ändrar sitt beteende och agerar annorlunda, så kallat Hawthorne effekten. Endast när 

deltagarna inte har någon vetenskap om att de blir observerade kan påverkan 

elimineras (Polit & Beck, 2012).  

 Urval 
Urvalet till studien var elektiva operationer som innefattade sövda patienter över 18 

år. Elektiva operationer valdes på grund av att akuta operationer inte alltid har 

förebyggandet av hypotermi som högsta prioritet. Det hade således kunnat ge ett 

missvisande resultat. Uteslutandet av akuta operationer medförde inga 

begränsningar för datainsamlingen eftersom det fanns gott om elektiva operationer 

att välja mellan. Varför endast sövda patienter inkluderades var på grund av att 

patienters temperaturreglering påverkas av anestesin och har därmed högre risk för 

att bli hypoterma. På sjukhus B var det ett flertal operationer som var utan narkos, 

vilket bidrog till att observatörerna fick byta sal oftare än på sjukhus A. Det 

medförde till en början en ökad interaktion med deltagarna på grund av att 

informationen behövde ges till varje ny personal. Sjukhus B är dock relativt litet och 

det dröjde inte länge förrän alla i personalen hade tagit del av informationen. 
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Patienter under 18 år och brännskador exkluderades på grund av att de kan vara i 

behov av speciell vård som skiljer sig från normala rutiner, det kan till exempel 

behövas en högre rumstemperatur på dessa patienter (Synnove Brekken & Eide, 

2012). Uteslutandet medförde inga begränsningar i studien.  

 Datainsamling 
Observationerna uppskattades till ett högre antal än vad det till slut resulterade i. Till 

viss del kan det bero på att operationerna som uppfyllde studiens inklusionskriterier 

var överlag längre än vad forskarna räknat med. En annan faktor var att antalet 

operationer varierade från dag till dag. På sjukhus A kunde till exempel flera 

operationer strykas på grund av att akuta operationer prioriterades. Studiens 

tidsbegränsning påverkade även mängden datainsamling vilket skulle kunna bidra 

till att resultatets reliabilitet blir lägre. Inget bortfall uppstod då samtliga 

observationer kunde inkluderas i studien.  

Ett informationsblad sattes upp på respektive anslagstavla, dock upplevdes det som 

att informationen inte nått fram till alla i personalen. Det bidrog till att 

observatörerna behövde informera om studien vid varje observation. För att minska 

på interaktionen valde därför observatörerna att stanna kvar på samma operationssal 

i den mån det gick. Det innebar att ungefär samma personal blev observerade under 

en hel dag. Detta kan ha bidragit till missvisande resultat och lägre reliabilitet. När 

samma operationsteam blir observerade flera gånger i rad kan resultatet bli skevt 

och påverka den interna validiteten (Kristensson, 2014). Vidare nämner Kristensson 

att det vanligaste hotet mot intern validitet är att urvalet av någon anledning inte är 

representativt. En styrka med föreliggande studie var att den utfördes på två sjukhus 

för att kunna spegla olika perspektiv. När fler personer från olika sammanhang blir 

observerade så minskar risken för skevhet (Kristensson, 2014). Fördelen med att 

stanna kvar på operationssalen hela dagen var att personalen till slut verkade ha vant 

sig med att bli observerade och förhoppningsvis glömt bort observatören under 

operationens gång. Om så var fallet kan det ha ökat studiens validitet. 

8.3.1 Tillvägagångssätt 

Forskarna använde sig av strukturerade observationer som utfördes utifrån ett 

observationsprotokoll. Fördelarna med att utgå från ett protokoll är att alla 

observationstillfällen följer en given ordning. Protokollet var även utformat så att 

det var enkelt att fylla i. Det innehöll förutbestämda omvårdnadsåtgärder där 

observatörerna kryssade i antingen ”Ja” eller ”Nej” på det som användes/inte 

användes. På så vis visste observatörerna exakt vad som skulle observeras och det 

gav ett minimalt utrymme för tolkning, vilket Olsson och Sörensen (2011) skriver är 

en viktig grund vid observationer. Billhult (2017d) beskriver att använda ett redan 

utformat instrument är det smidigaste alternativet men då detta inte var möjligt fick 

forskarna utforma ett eget protokoll.  

Innan instrumenten kan användas måste det testas för reliabilitet och validitet. För 

att testa validiteten i protokollet och se hur observationen skulle genomföras rent 

praktiskt i sin miljö gjordes en pilotstudie under två operationer. Genom pilotstudien 

fick forskarna reda på ifall protokollet mätte det som var avsett att mäta samt om 

observationerna utfördes likvärdigt mellan observatörerna. 
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Observatörerna observerade var för sig och jämförde sedan protokollen med 

varandra. Dem visade ett likvärdigt resultat, vilket också tyder på en hög reliabilitet. 

Detta stödjer Billhult (2017d) som menar att om ett instrument får samma mått vid 

varje mätning har instrumentet hög grad av reliabilitet. Endast en omformulering 

bland omvårdnadsåtgärderna behövdes ändras under pilotstudien, för övrigt mätte 

protokollet det som var avsett att mätas.  

Det finns alltid en risk att den observerade situationen kan ha tolkats annorlunda av 

observatören än hur personalen sett på situationen. För att undvika sådana 

missförstånd tillämpades respondentvalidering. Exempel på frågor som ställdes var 

om temperaturen mättes inne på salen och vad som var uppvärmt i förväg. Det 

visade sig att båda sjukhusen hade som rutin att alltid ha intravenösa vätskor och 

täcken i värmeskåp. Det är en detalj som lätt kan missas när observatören endast 

observerar inne på operationssalen. Genom att använda respondentvalidering så 

ökar validiteten i studien (Pilhammar, 2016).   

 Dataanalys 
Data analyserades genom deskriptiv och analytisk statistik. Billhult (2017b) 

beskriver att enbart använda deskriptiv statistik är att utnyttja data dåligt då den bara 

beskriver rådata som den är. Analytisk statistik användes för att dra slutsatser om 

det fanns någon statistisk signifikans, vilket Billhult (2017b) beskriver kan stärka 

resultatets reliabilitet. För att analysera inhämtad data användes 

statistikprogrammen Excel och SPSS vilka är vanliga program att använda (Billhult, 

2017c). Polit och Beck (2012) beskriver att SPSS är ett välbeprövat hjälpmedel vid 

kvantitativa studier vilket leder till en mer säker sammanställning av data. Chit2test 

användes för att studiens variabler låg på nominalskala. Ett student’s t-test 

övervägdes men eftersom studiens variabler var dikotoma var chi2test det bästa 

alternativet. Analysprocessen och resultatet har blivit granskat av både handledare 

och personer i en handledningsgrupp, enligt Henricson (2017) ökar detta validiteten 

och reliabiliteten i resultatet.  

 Forskningsetiska överväganden 
I föreliggande studie togs det hänsyn till dem fyra grundläggande 

forskningsprinciperna (informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 

och nyttjandekravet) (Kliniska studier, 2016). Genom att arbeta utefter dessa 

principer minskade risken för att deltagarna skulle komma till skada. Forskarna hade 

en stor förståelse för att personalen som blev observerade kan ha känt sig obekväma 

i situationen. Som Carlson (2017) tar upp kan forskarens närvaro upplevas som 

obehaglig eller påträngande.  

Forskarna var därför noggranna med att fråga samtliga i operationsteamet om det 

var okej att befinna sig på salen och genomföra observationerna. Kjellström (2017) 

tar upp att forskarens roll är inte bara att förbättra verksamheten och arbeta utifrån 

en forskningsbaserad grund utan också att värna om deltagarnas välbefinnande. Vid 

observationer innebär det att forskarna kommer nära in på en grupp och kan riskera 

att påverka personalen på ett eller annat sätt (ibid.). Forskarna märkte inga 

uppenbara tecken på att deltagarna inte kände sig bekväma med att bli observerade 

utan de upplevdes mer inbjudande och trygga i sin roll. 
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9 Resultatdiskussion 

 Fullständig följsamhet 
I resultatet framkom det både fullständig följsamhet, delvis följsamhet och ingen 

följsamhet. De omvårdnadsåtgärder som hade en fullständig följsamhet var bland 

annat varma täcken och varma intravenösa vätskor (Figur 1). Båda sjukhusen hade 

som rutin att alltid ha intravenösa vätskor i ett värmeskåp, detta gjorde det 

lättillgängligt för personalen och kunde vara en bidragande faktor till fullständig 

följsamhet. Enligt NICE (2016) är varma täcken och intravenösa vätskor viktiga 

omvårdnadsåtgärder som alla patienter bör erhålla. Dock har det visat sig att varma 

intravenösa vätskor inte alltid används. I en studie av Duff, Walker, Edward, 

Williams och Sutherland-Fraser (2014) framkom det att endast 9,1% av patienterna 

fick varma intravenösa vätskor. Varma intravenösa vätskor hjälper till att bibehålla 

patientens normala temperatur och jämfört med rumstempererade intravenösa 

vätskor kan varma intravenösa vätskor höja patientens kroppstemperatur med 0,6 

°C. Det har därför en viktig betydelse i förebyggandet av hypotermi. (Kim, Kim, 

Lee, Choi, Shin, Jeong, 2014).  

 Delvis följsamhet 
I föreliggande studie hade operationsteamet stort fokus på att inte exponera 

patienten i onödan under det intraoperativa förloppet. Det förekom ingen onödig 

exponering under 97% av fallen (Figur 1), trots den höga procenten så visade det sig 

att ungefär hälften (48%) var ändå hypoterma i början av det intraoperativa 

förloppet (Figur 8). Data från figur 8 är baserat på de observationer där 

temperaturen mättes kontinuerligt av operationsteamet, det vill säga på 21 patienter 

av 43. Föreliggande resultat stärks av Duff et al. (2014) då de fick fram i sin studie 

att 49% av patienterna blev hypoterma. I en annan studie av Giuliano och Hendricks 

(2017) visade det sig att hela 70% blev hypoterma. Burger och Fitzpatrick (2009) 

och NICE (2016) poängterar vikten av att minimera onödig exponering av patienten 

eftersom det kan bidra till ökad värmeförlust. Det finns många faktorer som kan 

bidra till att patienten hunnit bli nedkyld redan innan operationen påbörjats. Värmen 

kan försvinna antingen via värmeledning, avdunstning, värmestrålning eller 

värmeströmning (Lynch et al., 2010) och det är operationsteamets uppgift att 

förhindra detta. 

På de operationer där patientens temperatur mättes kontinuerligt fick 

operationsteamet upp temperaturen i majoriteten av fallen mot slutet av den 

intraoperativa fasen, då var det endast 14% som fortfarande var hypoterma (Figur 

8). Forskarna drog slutsatsen att det kunde bero på att någon eller några av de 

omvårdnadsåtgärder som utfördes gav god effekt på att få upp temperaturen. Denna 

slutsats stämmer även överens med resultatet i Steelman, Schaapveld, 

Perkhounkova, Reeve och Herring (2017) studie där endast 3,5% av patienterna var 

hypoterma efter att ha fått värmetillförande åtgärder. Att båda studierna fått relativt 

likvärdiga resultat ökar reliabiliteten i föreliggande studie.  

 



 

25(39) 

 

Det är tydligt att operationsteamet i föreliggande studie arbetade preventivt under 

hela den intraoperativa fasen för att förebygga hypotermi, men går det att förbättra? 

14% eller 3,5% kan låta som en liten siffra, men med tanke på att risken för 

vårdrelaterad sårinfektion tredubblas vid mild hypotermi (Thomas, 2015; Myklestul 

Dåvoy et al., 2012) är det fortfarande många patienter som får genomgå ett onödigt 

lidande. Ett lidande som patienterna inte har räknat med eller kunnat påverka. 

Patienterna som opereras förväntar sig en förbättring. De förväntar sig att bli fri från 

smärta och öka sitt välmående (Spruce, 2016), inte behöva bli lidande på grund av 

en vårdrelaterad sårinfektion som följd av hypotermin. Det handlar inte bara om att 

behöva stanna kvar på sjukhuset längre än beräknat utan patientens välmående kan 

också bli påverkat av symtomen som en vårdrelaterad sårinfektion kan medföra, 

exempelvis smärta.   

En samhällsenlig aspekt i detta är att cirka 32 500 patienter drabbas av undvikbara 

vårdrelaterade infektioner per år, vilket innebär att vårdtiderna också blir längre. I 

genomsnitt så kostar en vårdrelaterad infektion 107 000 kronor för svensk sjukvård 

(Socialstyrelsen, 2018). Detta sätter perspektiv på vikten av att varje 

omvårdnadsåtgärd spelar roll för att kunna dra ner på sjukhuskostnaderna, 

vårdtiderna och framförallt patientens lidande. Da Silva och Peniche Ade (2014) 

lyfter att risken för postoperativa komplikationer reduceras genom att aktivt 

använda sig av förebyggande omvårdnadsåtgärder för att förhindra hypotermi. 

En viktig komponent för att kunna avgöra vilka omvårdnadsåtgärder som behöver 

vidtas för att förhindra hypotermi är att mäta patientens kroppstemperatur. I 

föreliggande studie mättes temperaturen på cirka varannan patient (53%) (Figur 1). 

Varför temperaturmätningen uteblev på nästan varannan patient kan inte sägas med 

säkerhet. Med tanke på att omvårdnadsåtgärden inte visade någon statistisk 

signifikans (p = >0,05) i figur 2 var forskarnas teori att resultatet kan ha påverkats 

av att samma personal observerades flera gånger, vilket Kristensson (2014) 

beskriver kan ge en skevhet. Det finns alltid en risk att personal som utför samma 

arbete flera gånger till slut bildar ett rutinmässigt mönster (ibid.). Om detta mönster 

har observerats under flera observationer riskerar resultatet därmed att bli icke-

representativt. Däremot förekom det ännu färre temperaturmätningar i Duff et al. 

(2014) studie där kroppstemperaturen endast togs på 20% av patienterna under den 

intraoperativa fasen, vilket stärker föreliggande studies resultat. Genom att ta 

temperaturen på patienten får personalen reda på viktig information om patientens 

tillstånd (Grainer, 2013; AORN, 2007).  

Enligt NICE (2016) riktlinjer ska patientens temperatur mätas och monitoreras 

under hela den intraoperativa fasen. Lynch et al. (2010) menar på att personalen ska 

mäta temperaturen regelbundet på alla patienter som blir sövda och opereras längre 

än 30 minuter (ibid). När temperaturenmätningen uteblir vet personalen inte om 

patienten är i behov av värmetillförande åtgärder. Det kan leda till att 

patientsäkerheten brister och i värsta fall orsaka en vårdskada som skapar onödigt 

lidande för patienten (AORN, 2007). Enligt Socialstyrelsen (2017) kan ett ökat 

lidande uppstå hos patienter som inte får den vård som behövs. Det har visat sig att 

patienter upplever ett ökat välbehag och får en minskad ångest när den normala 

temperaturen bibehålls (Wagner et al., 2006).  
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9.2.1 Jämförelser angående varmluftstäcke 

I föreliggande resultat gjordes olika jämförelser. I figur 2 presenterades en 

jämförelse på användandet av omvårdnadsåtgärder mellan två olika sjukhus i 

Blekinge. Det visade att sjukhus B var mer frekventa i sitt användande av 

varmluftstäcke (96%) än vad sjukhus A var (24%), vilket också visade sig vara 

statistisk signifikant (p = <0,05) (Figur 2). I en studie från Duff et al. (2014) 

framkom det att 55% av patienterna erhöll varmluftstäcke. Detta tyder på att sjukhus 

B arbetade betydligt mycket mer på sitt användande av varmluftstäcke än vad 

eventuellt andra sjukhus gör. En samhällsenlig aspekt på varför varmluftstäcke inte 

användes lika ofta på andra ställen kan eventuellt bero på en kostnadsfråga. Enligt 

Lynch et al. (2010) så kostar ett varmluftstäcke mellan 50–140 kronor styck, vilket 

blir stora summor i längden.  

En iakttagelse som gjordes under föreliggande studie var att varmluftsmaskinen 

kopplades direkt till påslakanet på icke-infektionskänsliga operationer, istället för att 

koppla till engångs-varmluftstäcken. Det skulle både kunna bidra till minskade 

kostnader och till att varmluftstäcke används mer frekvent. Så länge patienten inte 

utsätts för några risker är det viktigaste i detta avseende att patienten får ett 

varmluftstäcke, vilket bekräftas av Lynch et al. (2010) som lyfter att varmluftstäcke 

är det bästa sättet att bibehålla patientens normala temperatur på.  

I figur 4 gjordes ytterligare en jämförelse mellan användandet av 

omvårdnadsåtgärder på patienter med kroppstemperatur över 36°C kontra under 

36°C, varav just användandet av varmluftstäcke visade på statistisk signifikans (p = 

<0,05) på patienter som låg under 36°C. Data baserades på de patienter där 

temperaturen mättes och det visade att de patienter som låg under 36°C erhöll ett 

varmluftstäcke. Burger och Fitzpatrick (2009) bekräftar att aktiv värmning alltid ska 

startas på patienter som ligger under 36°C.  

Övriga jämförelser i föreliggande resultat visade inte på någon statistisk signifikans. 

Polit och Beck (2012) menar bara för att jämförelser inte visar på någon statistisk 

signifikans behöver det inte betyda att resultatet inte är tillförlitligt. Utan en 

anledning till detta kan vara att datainsamlingen innehöll för få deltagare eller för få 

observationer för att kunna påvisa signifikanta skillnader (Kristensson, 2014). 

Vidare forskning inom ämnet behöver därför göras med ett större antal deltagare 

och observationer.   

 Ingen följsamhet 
De omvårdnadsåtgärder som aldrig användes var aluminiumtäcke, värmemadrass, 

värmemössa och varm huddesinfektion (Figur 1). En anledning till varför det fanns 

omvårdnadsåtgärder som endast användes delvis eller inte alls kan bero på att alla 

omvårdnadsåtgärder inte går att använda samtidigt. Omvårdnadsåtgärder används 

utefter vilken typ av operation det är och patientens behov, vilket gör att vissa 

omvårdnadsåtgärder inte alltid blir aktuella.   

Forskarnas reflektion över varför personalen inte använde sig av varm 

Klorhexidinsprit kan bero på att forskning inte nått ut till verksamheten, alternativt 

att det inte finns tillräckligt med evidens i forskningen som finns.  
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Det framkommer nämligen i en studie att användandet av Klorhexidinsprit som är 

20°C kontra 36°C skiljer sig inte åt för att minska bakterieväxten på hudens 

ytbehandling. Genom att tvätta med varm Klorhexidinsprit kan värmeförlusten 

minska och samtidigt vara mindre obehagligt för patienten (Riksföreningen för 

operationssjukvård, 2016).  

 Vårdetiska aspekter  
Vården ställs ständigt inför situationer där normer och etiska värden behöver 

övervägas (Sandman & Kjellström, 2018). Genom att operationsteamet arbetar 

förebyggande för hypotermi så reduceras komplikationerna och lidandet minskar för 

patienterna. Den etiska koden som en sjuksköterska ska följa innefattar fyra 

grundläggande ansvarsområden som är att främja hälsa, lindra lidande, förebygga 

sjukdom och återställa hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

Forskarna upplevde att operationsteamet strävade efter att främja patientens hälsa 

vilket kan bidra till att färre vårdskador inträffar. För att undvika att en vårdskada 

uppkommer har inte endast operationsteamet ansvaret utan det ligger även på 

arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska se till att verksamheten bedrivs på ett patientsäkert 

sätt, på så vis kan hypotermi undvikas. Genom att arbeta förebyggande mot 

hypotermi stöds samhällets kamp mot ökade vårdkostnader och framförallt 

patientens rätt till en säker vård.  

10 Slutsats 

I studien framkom det att operationspersonalen alltid använde någon form av 

förebyggande omvårdnadsåtgärd vilket tyder på att deras teoretiska kunskap om 

förebyggandet av hypotermi också används i praktiken. Omvårdnadsåtgärderna som 

användes visade sig ge god effekt på att få upp kroppstemperaturen på dem patienter 

där temperaturen mättes. Några patienter var dock fortfarande hypoterma i slutet av 

den intraoperativa fasen vilket kan indikera på att operationspersonalen behöver 

arbeta mer aktivt med förebyggande omvårdnadsåtgärder. En klinisk implikation 

kan vara att införa riktlinjer för vilka omvårdnadsåtgärder som ska vidtas under 

varje operation för att få en bättre kontinuitet. Slutsatsen kan dras att 

omvårdnadsåtgärderna som användes fungerar men kan behöva användas mer 

frekvent. 

 Teoretisk implikation 
I resultatet framkom det att ungefär hälften av patienterna redan var hypoterma 

innan den intraoperativa fasen påbörjades. Även tidigare studier har visat på att 

patienter blir nedkylda redan innan de kommer in på operationssalen. Det kan därför 

vara av vikt att vidare forskning görs i den preoperativa fasen. Om 

förbättringsområden kartläggs redan i den preoperativa fasen behövs det troligtvis 

inte lika många förebyggande åtgärder i den intraoperativa och postoperativa fasen.  
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Bilaga I 

Protokoll för observationer av omvårdnadsåtgärder  

Rumstemperaturen: _____________________________________________ 

Kön: _________________________________________________________ 

Ålder: ________________________________________________________ 

Typ av operation: _______________________________________________ 

Tiden interoperativt: _________________________________________________ 

Samtycke   

 

 

  

Omvårdnadsåtgärder Ja Nej Kommentar 

Varmluftstäcke    

Varma täcken    

Aluminiumtäcke    

Värmemadrass    

Undviker onödig exponering    

Fot och benvärmare    

Värmemössa    

Varm huddesinfektion    

WHO checklista    

Varma spolvätskor    

Kroppstempererade iv vätskor, över 

500 ml. 

   

Temperaturmätning på patienten   Start       Slut        Typ av temp 
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Bilaga II 

Förfrågan om tillstånd för genomförande av 

observationsstudie 

Vi studerar specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vår kommande magisteruppsats har som syfte att 

undersöka vilka omvårdnadsåtgärder operationsteamet gör för att förebygga 

hypotermi intraoperativt. 

 

Hypotermi kan leda till många komplikationer som ger lidande för patienten. 

Studier har visat att kunskaper om hypotermi finns men ändå är det ett vanligt 

förekommande. Därför vill vi undersöka hur kunskapen appliceras i praktiken.  

 

Vi har tänkt observera vilka omvårdnadsåtgärder som genomförs av 

operationsteamet. Observationerna kommer att ske under vecka 5–6 och är tänkta att 

genomföras vecka 5 i Karlskrona och vecka 6 i Karlshamn. Observatörerna kommer 

inte att påverka personalens arbete, så lite interaktion som möjligt kommer att ske. 

Observationerna kommer att ske inne på salen under hela operationen. Alla elektiva 

operationer som innefattar vuxna patienter under narkos kommer att inkluderas i 

studien.  

 

Det är frivilligt att delta i studien och varje deltagare kommer ha möjlighet att när 

som helst säga till att de inte längre vill medverka i studien. All data ska hanteras så 

att enskilda individer inte kan identifieras av utomstående. Insamlad data kommer 

inte användas i något annat sammanhang än vad den aktuella forskningen avser. 

 

Informationsbrevet kommer skickas ut på mail och finnas tillgängligt på respektive 

operationsavdelnings informationstavla. Förhoppningen är att denna studie kommer 

ge svar ifall det finns brister vid förebyggandet av hypotermi och se om det finns 

möjligheter till förbättringar. 

 

Om det finns önskemål om att läsa studiens resultat kan kontakt tas med oss eller så 

kommer det att finnas sökbart vid Linnéuniversitetets datahanteringsportal DiVA. 
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Emma Svensson och Madeleine Rydgren erhåller härmed tillstånd att genomföra 

studien vid Karlshamns och Karlskronas sjukhus. 

Sjukhus 

 

______________________________________________________________ 

 

Datum 

 

______________________________________________________________ 

 

Klinikchef 

 

______________________________________________________________ 

  

En kopia kommer att delges till handledaren och finnas som bilaga i 

magisteruppsatsen.  

 

Vid eventuella frågor vänligen kontakta oss via mail. 

 

Emma Svensson, legitimerad sjuksköterska, studerar 

specialistsjuksköterskeprogram med inriktning operationssjukvård.  

Mail: Es224gk@student.lnu.se   

                          

Madeleine Rydgren, legitimerad sjuksköterska, studerar 

specialistsjuksköterskeprogram med inriktning operationssjukvård. 

Mail: Mr223ge@student.lnu.se 

 

Handledare, Sofia Almerud Österberg. Docent vid Linnéuniversitetet.                                  

Mail: Sofia.almerud@lnu.se 

 

 

  



 

36(39) 

 

Bilaga III 

Informationsbrev för att genomföra en observationsstudie. 

Vi studerar specialistprogrammet med inriktning mot operationssjukvård på 

Linnéuniversitetet i Växjö. I vår kommande magisteruppsats har vi tänkt genomföra 

en observationsstudie som undersöker operationsteamets omvårdnadsåtgärder för att 

förhindra hypotermi intraoperativt. 

 

Titel på studien: Operationsteamets omvårdnadsåtgärder för att förebygga 

hypotermi intraoperativt. 

Syfte och bakgrund med studien 

Hypotermi är ett tillstånd som går att förebygga, dock visar studier att det är ett 

vanligt förekommande. Hypotermi kan leda till många komplikationer som ger 

lidande för patienten. Studier har visat på att teoretiska kunskaper om hypotermi 

finns bland operationspersonal. Därför vill vi undersöka hur kunskapen appliceras i 

praktiken och se vilka omvårdnadsåtgärder som genomförs. 

 

Deltagande 

Det är hela operationsteamet som kommer observeras. Det är frivilligt att delta i 

studien och varje deltagare kommer ha möjlighet att när som helst säga till att de 

inte längre vill medverka i studien.  

  

Studiens genomförande 

Observationerna kommer att äga rum i Karlskrona vecka 5 och i Karlshamn vecka 

6. Alla elektiva operationer som innefattar vuxna patienter under narkos kommer att 

inkluderas i studien. Observationerna kommer att genomföras under hela det 

intraoperativa förloppet. Vi kommer endast observera utan att delta i 

operationsteamets arbete. Tanken är att operationsteamet inte ska känna sig störda 

utan kunna genomföra sitt arbete som vanligt. Vi kommer att utgå ifrån ett protokoll 

där vi tittar på vilka omvårdnadsåtgärder som utförs.   

  

Fördelar med studien 

Fördelen med studien är förhoppningsvis att få en uppfattning om hur mycket 

operationsteamet arbetar för att förebygga hypotermi. 

  

Hantering av data och sekretess 

All data ska hanteras så att enskilda individer inte kan identifieras av utomstående. 

Insamlad data kommer inte användas i något annat sammanhang än vad den aktuella 

forskningens avser och inga känsliga personuppgifter kommer att dokumenteras.  

  

Information om studiens resultat 

Om det finns önskemål om att läsa studiens resultat kan kontakt tas med oss eller så 

kommer det att finnas sökbart vid Linnéuniversitetets datahanteringsportal DiVA. 
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Vid övriga frågor var vänlig kontakta: 
 

Emma Svensson, legitimerad sjuksköterska, studerar specialistprogrammet med 

inriktning operationssjukvård 

Mail: Es224gk@student.lnu.se 

 

Madeleine Rydgren, legitimerad sjuksköterska, studerar specialistprogrammet med 

inriktning operationssjukvård 

Mail: Mr223ge@student.lnu.se 

 

Handledare, Sofia Almerud Österberg. Docent vid Linnéuniversitetet 

Mail: sofia.almerud@lnu.se 
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Bilaga IV 

Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla 
personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse, medlemskap i 
fackförening eller som rör hälsa eller 
sexualliv). 

  X 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
deltagarna (även sådant som inte avviker från 
rutinerna men som är ett led i studien)? 

  X 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller 
psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling 
av övervikt) eller som innebär en uppenbar 
risk att påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas 
till en levande eller avliden människa (t.ex. 
blodprov )? 

  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta 
grupper såsom barn, person med 
demenssjukdom eller psykisk funktions-
nedsättning, personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller 
studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid 
konferens eller i vetenskaplig tidskrift efter 
studiens genomförande. 

  X 

7 
Kommer personregister upprättas (där data 
kan kopplas till fysisk person) och anmälas till 
registeransvarig person (GDPR- ansvarig).   

  X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-
nytta samt anpassat till nivån på studien. 

X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs 
projektet så att deltagarna förstår dess syfte 
och uppläggning (inklusive vad som krävs av 
den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd 
etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 
påverka beslut om medverkan klart framgår. 
(För studier med deltagare under 15 år krävs 
vårdnadshavares godkännande t ex vid 
enkäter i skolklasser.) 

X   
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10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta 
framgår tydligt i den skriftliga informationen 
till forskningsperson. Vidare framgår tydligt 
att deltagare när som helst och utan 
angivande av skäl kan avbryta försöket utan 
att detta påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling eller, om 
studenter, betyg etc. 

X   

12 
Det finns resurser för genomförande av 
projektet och ansvariga för studien är 
namngivna (student och handledare) 

X   

 


