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SAMMANFATTNING 

 

 

Risken för perioperativ oavsiktlig hypotermi ökar i samband med anestesi. Redan vid 

uppkomsten av mild hypotermi riskerar patienten att drabbas av flertalet komplikationer, 

rörande bland annat koagulation och sårläkning. Vidare kan hypotermin bidra till uppkomsten 

av postoperativ shivering, vilket patienten ofta upplever som mycket obehagligt. Avsaknaden 

av nationella riktlinjer, kring hanteringen av oavsiktlig hypotermi, medför brist på stringens i 

det perioperativa uppvärmningsarbetet. Syfte: Syftet med studien var att belysa effekten av 

preoperativ uppvärmning för vuxna patienter under det perioperativa vårdförloppet. Metod: 

En integrativ litteraturöversikt skapades med utgångspunkt i fem sökord, vilka ansågs anknyta 

till studiens syfte och frågeställningar. Totalt 17 artiklar valdes ut och sammanställdes med 

hjälp av en integrativ analys. Resultat: Flertalet artiklar påvisade att preoperativ uppvärmning 

bidrog till en positivt förhöjd intraoperativ kärntemperatur. Vidare bidrog den preoperativa 

uppvärmningen till en ökad upplevelse av termal komfort och minskad oro under väntetiden 

inför operation. Slutsats: I likhet med flertalet internationella riktlinjer påvisade 

litteraturöversikten positiva effekter med preoperativ uppvärmning. Det åligger 

specialistsjuksköterskan att värna om den specifika omvårdnaden. Med hjälp av preoperativ 

uppvärmning kan specialistsjuksköterskan bidra till en tryggare och lugnare patient samt ett 

förbättrat perioperativt flöde med avseende på uppkomsten av oavsiktlig hypotermi.   

Nyckelord: Hypotermi, preoperativ uppvärmning, temperatur, välbefinnande
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ABSTRACT 

 

The risk of developing inadvertent hypothermia increases in connection with perioperative 

anesthesia. The issue of inadvertent hypothermia may lead to a number of complications, 

concerning coagulation and surgical wound infections among others. Inadvertent hypothermia 

might also generate postoperative shivering, which is highly unpleasant for the patient. The 

absence of national guidelines, regarding inadvertent hypothermia, may result in a lack of 

stringency regarding the work of perioperative warming. Aim: The purpose of the study was 

to investigate how the use of preoperative warming may affect the perioperative care among 

adult surgery inpatients. Method: An integrative literature review was conducted with the 

base in five search words. Articles related to purpose and question formulations of the study 

were retrieved. A total of 17 articles were selected and compiled with the assistance of an 

integrative analysis. Result: A working majority of the articles proved that an episode of 

preoperative warming contributed to an increased intraoperative core temperature. In addition, 

preoperative warming resulted in an increased experience in regard of thermal comfort and 

preoperative wellbeing. Conclusion: In conformity with international guidelines the study 

proved positive effects of preoperative warming. It falls on the nurse specialist to uphold the 

nursing. Preoperative warming may altogether, along with nursing, lead to an improved 

perioperative lean process regarding inadvertent hypothermia.  

Keywords: Hypothermia, preoperative warming, temperature, wellbeing 
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INLEDNING 

 

Vid kyla triggar kroppen ett flertal värmereglerande mekanismer i syfte att öka 

kroppstemperaturen. Vi börjar huttra och armarna visar tecken på ”gåshud”. För att undvika 

ytterligare nedkylning sätter vi kanske på oss en extra kofta. 

 

Oavsiktlig hypotermi kan uppstå under hela det perioperativa vårdförloppet (pre-, intra- och 

postoperativt) och riskerar att få ödesdigra konsekvenser för patienten, i form av fyrfaldig- 

respektive dubblerad mortalitets- och komplikationsrisk. Flertalet internationella riktlinjer 

rekommenderar, bland annat, aktiv intraoperativ uppvärmning till samtliga patienter vilka 

lider en ökad risk att drabbas av oavsiktlig hypotermi. Att preoperativt värma patienten är i 

dagsläget dock en mindre exploaterad metod, i synnerhet med avseende på patientens 

preoperativa upplevelse av välbefinnande.    

BAKGRUND 

 

Redan år 1756 beskrev provinsialläkaren Samuel Naucler hur en, till synes förfrusen, man 

återuppstod efter idogt uppvärmningsarbete. Då bestod uppvärmningen av omväxlande varma 

och kalla dukar, frottering och ”Torningens balsam” (Naucler, 1756). Idag ser 

uppvärmningsmetoderna något annorlunda ut, men vetskapen om hypotermins skadliga 

effekter kvarstår (Kurz, Sessler & Lenhardt, 1996; Hooper et al., 2010).  

Temperaturen och dess betydelse 

 

Människokroppen strävar efter att bibehålla en konstant kroppskärntemperatur (central 

temperatur). Kroppens termoneutrala zon är mycket snäv och redan vid en avvikelse i 

kärntemperaturen på över 0,2 °C kan flera av kroppens vitala funktioner påverkas. Förmågan 

att upprätthålla en konstant inre kärntemperatur möjliggör överlevnad i kraftigt varierande 

omgivningstemperaturer. Hypotalamus fungerar som kroppens egen termostat och ansvarar 

för den primära värmeregleringen. I temperaturcentrum, belägen i hypotalamus, bearbetas och 

integreras signaler från perifera och centrala termoreceptorer. De perifera receptorerna finns 

placerade i huden och registrerar temperaturväxlingar från omgivningen. Vidare ansvarar och 

rapporterar de centrala receptorerna temperaturskiftningar från ryggmärgen, bukorganen, 

blodet och övrig kroppskärna (Socialstyrelsen, 2003; Lindahl & Selldén, 2005; Paulikas, 

2008; Pennsylvania Patient Saftey Advisory [PPSA], 2008; Scott, 2012).  

 

En signalering om en sjunkande kroppstemperatur från hypotalamus temperaturcentrum 

triggar kroppens värmeproducerande mekanismer (Socialstyrelsen, 2003). Vid hypotermi 

inträder initialt en perifer vasokonstriktion som, i värmebesparande syfte, leder till ett 

stillastående luftlager runt kroppen (”gåshud”, piloerektion). I värmeproducerande syfte 

uppträder okontrollerade muskelskälvningar och personen börjar huttra. Tillsammans med 

den uppkomna vasokonstriktionen ökar de okontrollerade muskelskälvningarna 

värmeproduktionen fyra till sex gånger. Vidare bidrar den basala ämnesomsättningen med 

upp till tio procent av kroppens värmeproduktion. Utöver kroppens fysiologiska 

värmeproducerande mekanismer hör även beteendemässiga handlingar, såsom att klä sig 

lämpligt i syfte att uppnå en god isolering från den yttre omgivningen (Horosz & Malec-

Milewska, 2013; Berg & Hagen, 2013).  
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Hypotermi – skada och verkan 

 

Hypotermi och dess skadliga effekter på kroppen är sedan länge kända. Hypotermi definieras 

vanligtvis som en kärntemperatur understigande 36 °C (Kurz et al., 1996; Socialstyrelsen, 

2003; Alexander et al., 2008; Paulikas, 2008; PPSA, 2008; Hooper et al., 2010). Hypotermin 

indelas sedermera (med utgångspunkt från kroppens kärntemperatur) i olika svårighetsgrader; 

mild- (36-34 °C), måttlig- (34-30 °C) och svår (<30 °C) hypotermi (Berg & Hagen, 2013).  

 

Med bakgrund i orsak kategoriseras hypotermin i fyra grupper; iatrogen-, accidentell-, 

symtomatisk- och endogen hypotermi. Iatrogen hypotermi orsakas vanligtvis av långdragna 

operationer, behandlingar eller läkemedel. Den iatrogena hypotermin kan även vara 

inducerad, så kallad terapeutisk hypotermi, vilket innebär en planerad sänkning av 

kroppstemperaturen i syfte att exempelvis minska hjärtmuskelskador i samband med 

hjärtkirurgi (Lindahl & Selldén, 2005; Scott, 2012; Schilling, 2015). En terapeutiskt sänkt 

kroppstemperatur förutsätter att temperatursänkningen sker utifrån tidigare fastställda nivåer 

och under särskild medicinsk behandling (Lennmarken & Vegfors, 2005). Accidentell 

hypotermi uppstår i samband med bland annat drunkningsolyckor, intoxikationer och trauma. 

Den symtomatiska hypotermin uppstår sedermera i samband med exempelvis sepsis eller 

endokrina störningar (hypoglykemi, hypotyreos, Mb Addison, Sheehans syndrom). Slutligen 

definieras den endogena hypotermin som en primär felregulation utan annan påvisbar orsak 

(Schilling, 2015).   

 

I samband med kirurgi riskerar patienten att drabbas av oavsiktlig hypotermi, vilken uppstår 

som en naturlig reaktion i samband med anestesi (Sessler, 2000). Redan vid uppkomsten av 

mild hypotermi, löper patienten en högre risk att drabbas av allvarliga komplikationer. Enligt 

Billeter, Hohmann, Druen, Cannon och Polk (2014) fyrfaldigas- respektive dubbleras 

patientens mortalitets- och komplikationsrisk vid hypotermi. Störst, vid elektiv kirurgi, är 

risken att drabbas av sepsis (Billeter et al., 2014). Därutöver riskerar den hypoterma patienten 

att drabbas av hjärt- och cirkulationspåverkan (ex. stroke och arytmier), sårinfektioner, 

försämrad läkemedelsmetabolism, shivering samt termalt obehag (Rajagopalan, Mascha, Na 

& Sessler, 2007).  

 

Koagulationspåverkan vid hypotermi 

 

Hypotermi påverkar kroppens koagulationssystem på flera olika sätt. Förutom skada på 

trombocytfunktionen och förstärkt fibrinolys, förlänger även hypotermin protrombin- och 

koagulationstiden. Vid hypotermi påverkas trombocytantalet i mycket liten utsträckning. 

Däremot påverkas trombocytaktiviteten redan vid mild hypotermi. Orsaken till den 

försämrade trombocytaktiviteten antas vara hypotermins hämmande effekt på tromboxan samt 

trombin (Horosz & Malec-Milewska, 2013).  

Det råder i dagsläget ingen konsensus gällande hypotermins effekt på blödning och 

transfusionsbehov (PPSA, 2008). Kurz et al. (1996) påvisar dock att patienter med hypotermi 

kräver en ökad mängd blodtransfusioner jämfört med normoterma (normal temperatur) 

patienter. Detta bekräftas sedermera av Rajagopalan et al. (2007), vilka visar att uppkomsten 

av mild hypotermi ökar patientens blödningsmängd och transfusionsbehov med 16, respektive 

22 procent. 

  

http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=702
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=842
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=395
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Farmakokinetik- och dynamik  

Hypotermins effekt på läkemedelsmetabolismen är fortfarande relativt okänd. Forskning tyder 

på att en sänkt kroppstemperatur försämrar levermetabolismen. Vidare metaboliseras flertalet 

läkemedel, som bland annat används till kritiskt sjuka patienter samt vid anestesi, i levern 

(Hostler et al., 2010). Utöver en försämrad levermetabolism medför hypotermi ett tillstånd 

med minskad muskelkraft, vilket ökar durationen av muskelrelaxerande farmaka (Stefánsson, 

2005). Horosz och Malec-Milewska (2013) framhåller att en rådande hypotermi bland annat 

kan förlänga effekten av ett flertal icke-depolariserande muskelrelaxantia (ex. Esmeron
®
) och 

smärtstillande läkemedel (exempelvis fentanyl och remifentanil) samt påverka 

depolariserande läkemedels (ex. Celocurin
®
) farmakodynamik.  

 

Oro och rädsla är vanligt under väntetiden inför operation. Under det perioperativa 

vårdförloppet administreras därför vanligtvis någon form av lugnande läkemedel, exempelvis 

Midazolam (kortverkande bensodiazepin) (Sun, Hsu, Chia, Chen & Shaw, 2008). Enligt 

Vanni, Braz, Módolo, Amorim och Rodrigues (2003) hämmar Midazolam kroppens 

termoregulatoriska vasokonstriktion och bidrar till en koncentrationsberoende sänkning av 

kärntemperaturen. Detta bekräftas sedermera av Hostler et al. (2010) som, redan vid kortare 

episoder av mild hypotermi, demonstrerar en reducerad metabolism av Midazolam hos friska 

studiedeltagare. Vidare hämmar Midazolam kroppens termoregulatoriska kontroll genom att 

minska tröskeln för både svettning och shivering. 

 

Hypotermins inverkan på immunsystemet och kroppens förmåga till sårläkning 

 

Enligt Kurz et al. (1996) påverkar hypotermi kroppens infektionsbenägenhet, vilket ökar 

risken för postoperativa sårinfektioner.  Forskarna påvisade en reducering av antalet 

sårinfektioner med två tredjedelar bland de patienter som erhöll intraoperativ uppvärmning, 

jämfört med patienter som inte erhöll någon perioperativ uppvärmning. Vidare visar Melling, 

Ali, Scott och Leaper (2001) ett samband mellan preoperativ uppvärmning med varmluftsfilt 

och en minskad förekomst av postoperativa sårinfektioner (Melling et al., 2001).  Orsaken till 

den ökade förekomsten av postoperativa sårinfektioner antas vara hypotermins effekt på 

leukocyternas mobilitet och fagocytos, vilket leder till ett försämrat infektionsförsvar. 

Därutöver aktiverar hypotermin en vasokonstriktion, vilken resulterar i ett minskat kapillärt 

återflöde och en ökad risk för vävnadshypoxi (Lindahl & Selldén, 2005; Hooper et al., 2010).  

 

Idag råder dock ingen konsensus gällande det påvisade sambandet mellan hypotermi och 

postoperativa sårinfektioner (Lehtinen, Onicescu, Kuhn, Cole, & Esnaola, 2010; Melton et al., 

2013; Billeter et al., 2014). Orsaken till dagens tvivel grundar sig i den äldre forskningens 

metoder och jämförelser, vilket ifrågasätts av både Lehtinen et al. (2010) och Melton et al. 

(2013). Bland annat studerade Melton et al. (2013) utfallet av postoperativa sårinfektioner hos 

1008 bukopererade patienter. I deras resultat kunde ingen korrelation mellan hypotermi och 

postoperativa sårinfektioner påvisas. Fynden bekräftas sedermera av Billeter et al. (2014), där 

ingen signifikant skillnad kunde påvisas gällande korrelationen mellan hypotermi och en ökad 

förekomst av sårinfektioner.   

Oavsiktlig hypotermi i samband med anestesi 

 

Oavsiktlig hypotermi i samband med anestesi och kirurgi är vanligt förekommande och kan 

uppträda under hela det perioperativa vårdförloppet (pre-, intra-, och postoperativt) (Scott, 

2012), vilket sträcker sig från en timme före, till och med 24 timmar efter, avslutad operation 

(Alexander et al., 2008). Att kirurgiska patienter drabbas av oavsiktlig hypotermi beror främst 
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på den generella och regionala anestesins hämmande effekt på kroppens termoregulatoriska 

respons på kyla (Sessler, 2000). Under normala omständigheter triggas kroppens 

termoregulatoriska respons redan vid 0,2 °C avvikelse från 37 °C. I samband med anestesi 

hämmas dock den termoregulatoriska responsen uppemot 20 gånger. Kroppens 

termoregulatoriska svar inträder således först efter 2-4 °C avvikelse från 37 °C, vilket ökar 

risken för utveckling av oavsiktlig hypotermi (Scott, 2012).  

 

Riskfaktorer för uppkomsten av oavsiktlig hypotermi 

 

Det termoregulatoriska svaret försämras med åldern, vilket gör den geriatriske patienten extra 

känslig för hypotermi och shivering. Redan vid en måttligt nedsatt temperatur i sin omgivning 

kan den äldre individen bli hypoterm (Stefánsson, 2005). Detta faktum bekräftas sedermera av 

Mehta och Barclay (2013), vilka påvisar en signifikant lägre perioperativ kärntemperatur hos 

patienter över 70 år (Mehta & Barclay, 2013). Vidare framhåller Billeter et al. (2014) att 

risken för hypotermi specifikt ökar hos manliga patienter över 65 år (Billeter et al., 2014). 

Särskilt utsatt är den geriatriske patienten i de fall då operationstiden överskrider tre timmar 

(Kim & Yoon, 2014).  

 

Andra riskfaktorer för uppkomsten av oavsiktlig hypotermi är låg preoperativ 

kroppstemperatur och kroppsvikt (BMI) (Kim & Yoon, 2014; Mehta & Barclay, 2013; 

Billeter et al., 2014). Därutöver föreligger en ökad risk för hypotermi hos patienter med anemi 

och neurologiska sjukdomar, så som Alzheimers sjukdom (Billeter et al., 2014).  

 

En preoperativ kärntemperatur under 36,5 
o
C bidrar till en 20 gånger högre risk för utveckling 

av intraoperativ hypotermi (Mehta & Barclay, 2013). För att undvika uppkomsten av 

oavsiktlig hypotermi förordar Billeter et al. (2014) en ökad kännedom hos vårdpersonalen, 

beträffande riskfaktorer för hypotermi. Att preoperativt riskbedöma patienter angående 

oavsiktlig hypotermi, förordas därutöver av flertalet internationella riktlinjer (Alexandra et al., 

2008; PPSA, 2008; Paulikas et al., 2008; Hooper et al., 2010).  

 

Generell och regional anestesi  

 

Generell anestesi består av komponenterna medvetslöshet (sömn), hämning av reflexer som 

svar på nociception (analgesi) samt muskelrelaxation. Beroende på ingrepp ges antingen en så 

kallad balanserad anestesi, vilket innebär en blandning av intravenösa och inhalerade 

anestesimedel. Utöver balanserad anestesi, ges inhalationsanestesi vilket innebär 

administrering av enbart inhalationsmedel (Bodelsson, Lundberg, Roth & Werner, 2005). 

Slutligen kan patienten även erhålla enbart intravenös anestesi, där doseringen avläses 

antingen i TIVA-dosering (totalintravenös anestesi) eller TCI-dosering (target controlled 

infusion) (Narkosguiden, u.å.). Lustgas ingår som bas i de flesta typer av generell anestesi och 

kompletteras sedermera med halogenerande inhalationsmedel såsom sevofluran. För att 

garantera en effektiv reflexhämning kompletteras ofta inhalationsanestetika med intravenös 

analgetika (Bodelsson et al., 2005).  

 

Regional anestesi innebär olika former av lokalbedövning och delas in i; ytanestesi, 

infiltrationsanestesi, intravenös regional anestesi samt perifer och central nervblockad. Den 

regionala anestesin används i syfte att ge patienten smärtfrihet under och efter det kirurgiska 

ingreppet (Bodelsson et al., 2005). Den regionala anestesin slår ut det anestesidrabbade 

områdets nervöverföring, vilket försämrar kroppens perifera termoregulatoriska respons. 

Genom att hämma kärlens kontraktionsförmåga, bidrar lokalbedövningen till ett fyrfaldigt 
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ökat blodflöde till det anestesidrabbade området. Följaktligen upplever patienten ofta en ökad 

värmekänsla i det lokalbedövade området (Horosz & Malec-Milewska, 2013).  

 

Enligt Frank et al. (1992) sänker den generella anestesin patientens temperatur i signifikant 

högre utsträckning än enbart regional anestesi (Frank et al., 1992). Detta bekräftas av Horosz 

och Malec-Milewska (2013) vilka hävdar att den regionala anestesins omdistribuering av 

värme inträder vid ett senare skede än vid användning av generell anestesi (Horosz & Malec-

Milewska, 2013). Idag kombineras dock vanligtvis generell och regional anestesi i syfte att 

utnyttja fördelarna vid båda metoderna (Bodelsson et al., 2005). Enligt Horosz och Malec-

Milewska (2013) riskerar den kombinerade anestesin att förstärka risken för oavsiktlig 

hypotermi. Uppgifterna bekräftas sedermera av Mehta och Barclay (2013) vilka uppvisade en 

signifikant lägre perioperativ kärntemperatur bland patienter som erhöll kombinerad generell 

och regional anestesi.  

 

Värmeförluster under det intraoperativa vårdförloppet 

 

Under anestesin sker förändringar i kroppstemperaturen under tre faser. Den största 

sänkningen av kroppstemperaturen (ca 1-1,5 °C) sker under anestesins första timme. I 

samband med induktion (anestesistart) sjunker patientens kärntemperatur och värme fördelas 

från kroppens centrala delar till den perifera vävnaden. Denna omdistribuering av värme 

inträffar på grund av de anestetiska läkemedlens vasodilatoriska effekt (Lindahl & Selldén, 

2005; Hooper et al., 2010; Scott, 2012; Berg & Hagen, 2013). Sedermera inträder den linjära 

fasen, där patientens värmeförluster överskrider kroppens egen förmåga till metabol 

värmeproduktion (Sessler, 2000). Under den linjära fasen förlorar patienten värme via 

strålning, konvektion, konduktion och evaporation. Via strålning förlorar patienten värme från 

kroppen till den svalare, omkringliggande miljön. Tillsammans med strålning, ansvarar 

konvektion för den största delen (85 procent) av patientens värmeförluster. Konvektion, eller 

strömning, innebär värmeförluster orsakade av luft- och vattenmolekyler som rör sig mot en 

kropp, exempelvis spolvätska eller operationssalens ventilation. Operationssalens 

lufthastighet är ungefär 20 cm/sekund vilket medför en kontinuerlig luftströmning vilken för 

bort uppvärmd luft från kroppsytan och ersätter denna med ouppvärmd luft. Resterande 

värmeförluster, 15 procent, sker sedermera via konduktion, exempelvis fysisk kontakt med 

kallare yta, och evaporation (avdunstning via exempelvis hud, luftvägar och operationssår) 

(Sessler, 2000; Vanni et al., 2003; Horosz & Malec-Milewska, 2013; Berg & Hagen, 2013). 

Efter cirka två till fyra timmar uppnår patienten slutligen en platåfas, då kroppen uppnått en 

balans mellan värmeproduktion och värmeförlust, varpå kroppstemperaturen bibehålls relativt 

konstant (Sessler, 2000; Horosz & Malec-Milewska, 2013).  

 

Post anaesthesia shivering – PAS 

 

Kroppen producerar huvudsakligen värme genom muskelaktivitet. I samband med anestesi 

och administrering av muskelrelaxatia (muskelblockad) hämmas kroppens förmåga att 

kompensera värmeförluster genom muskelskälvningar. Vid väckning upphävs dock anestesins 

hämmande effekt på kroppens termoregulatoriska respons, varpå kroppens stora 

muskelgrupper börjar kontrahera okoordinerat. Denna typ av värmeproducerande 

muskelkontraktioner kallas shivering (Bodelsson et al., 2005; Berg & Hagen, 2013). Cirka 15 

procent av alla opererade patienter drabbas av post anaesthesia shivering (PAS) och tillståndet 

upplevs ofta som mycket obehagligt för patienten (Kurz et al., 1996; Lindahl & Selldén, 2005; 

Eberhart et al., 2005; Hooper et al., 2010). Hos patienter med hjärtsjukdom och samtidiga 
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syresättningsproblem kan PAS utgöra en risk för myokardischemi, relaterat till 

muskelkontraktionernas ökade syrebehov (Bodelsson et al., 2005).  

 

Den i särklass starkaste riskfaktorn för PAS är yngre ålder. Orsaken antas vara den äldre 

patientens nedsatta funktion av det termoregulatoriska svaret för kyla och värme. Vidare 

framhåller Eberhart et al. (2005) att ortopedisk kirurgi, i synnerhet endoproteskirurgi med 

bencementering, är en stark riskfaktor för utveckling av PAS. En förklaring till detta fenomen 

kan vara att det bencement som används stimulerar en viss cytokinfrisättning vilket, likt högre 

ålder, fördröjer det termoregulatoriska svaret.  

 

Det perioperativa vårdförloppet – prevention och riktlinjer 

 

Det perioperativa vårdförloppet delas in i tre faser; det pre-, intra- och postoperativa 

vårdförloppet. Det preoperativa vårdförloppet inleds en timme före induktion. Perioden 

definieras som den fas då patienten förbereds inför operation och befinner sig på exempelvis 

avdelningen, den preoperativa enheten eller akutmottagningen. Det intraoperativa 

vårdförloppet definieras som total anestesitid och avslutas i samband med transport till den 

postoperativa enheten. Det postoperativa vårdförloppet inleds således vid ankomst till den 

postoperativa enheten och fortgår sedan i 24 timmar (Alexander et al., 2008). Lindahl och 

Selldén (2005) förespråkar en strikt värmedisciplin under hela det perioperativa 

vårdförloppet; från avdelningsdusch och hisstransport till den preoperativa väntetiden på 

operation (Lindahl & Selldén, 2005). 

 

Temperaturmätning 

 

Flertalet internationella riktlinjer föreslår temperaturmätning under hela det perioperativa 

vårdförloppet (Alexandra et al., 2008; PPSA, 2008; Paulikas et al., 2008; Hooper et al., 2010). 

För att mäta patientens kärntemperatur används idag ett antal olika metoder. För att kunna 

utvärdera och följa patientens temperaturförändringar, rekommenderar Hooper et al. (2010) 

att samma mätinstrument används under hela det perioperativa vårdförloppet. En registrering 

av patientens centrala och perifera kroppstemperatur indikerar, genom uträkning av 

differensen, tillståndet för patientens perifera cirkulation. Den vanligaste metoden, under 

generell anestesi, är mätning av kärntemperaturen rektalt eller i esofagus distala del (Lindahl 

& Selldén, 2005; Hooper et.al, 2010). Vidare förespråkar Horosz och Malec-Milewska (2013) 

mätning av kärntemperaturen via en pulmonaliskateter, trumhinnan (öron) eller nasofarynx 

(Horosz & Malec-Milewska, 2013). Då mätning av kärntemperaturen inte är möjligt 

rekommenderar PPSA (2008) temperaturmätning axillärt eller dermalt (via huden). Invasiv 

mätning av kärntemperaturen (exempelvis esofagus) ger färre felkällor än den perifera 

mätningen. Vid temperaturmätning via en urinkateter bör exempelvis användaren vara 

uppmärksam på en minskad urinproduktion, vilket riskerar att försämra mätningens 

noggrannhet. Vidare påverkas temperaturmätning via huden av ett flertal faktorer, däribland 

rumstemperaturen.  

 

Pre- och intraoperativ uppvärmning 

 

I syfte att motverka förekomsten av oavsiktlig hypotermi används ett flertal olika 

uppvärmningsmetoder (Lindahl & Selldén, 2005). För att erbjuda och bibehålla en 

komfortabel temperatur hos patienten har sjuksköterskan traditionellt sätt använt sig av varma 



      Bilaga 1      

 

7 

 

filtar under det preoperativa vårdförloppet (Sessler & Schroeder, 1993).  Enligt Sessler och 

Schroeder (1993) försvinner dock värmen från filtarna inom 10 minuter.  

Den vanligaste huvudorsaken till sänkt kroppstemperatur är en låg rumstemperatur (<22 °C) i 

operationssalen (Lennmarken & Vegfors, 2005). Samtidigt upplever vårdpersonalen att en 

varmare operationssal försämrar arbetsmiljön (Stefánsson, 2005; Deren, Machan, DiGiovanni, 

Ehrlich & Gillerman, 2011; Kumar et al., 2013). Enligt Frank et al. (1992) föreligger en 

korrelation mellan operationssalens temperatur och val av anestesimetod. I sin studie jämför 

forskarna anestesins utfall i en kall- (21,3 +/- 0,3 °C) respektive varm (24,5 +/- 0,4 °C) 

operationssal. Jämfört med den varma operationssalen, där patienternas temperatur sjönk 

likvärdigt oavsett val av anestesimetod, resulterade den kalla operationssalen till en 

signifikant större temperatursänkning hos de patienter som erhöll generell- kontra regional 

anestesi (Frank et al., 1992). I jämförelse med Frank et al. (1992) fann dock Deren et al. 

(2011) inget samband mellan en förvärmd operationssal (24 °C kontra 17 °C) och en minskad 

förekomst av oavsiktlig hypotermi.  

 

Alexander et al. (2008) förespråkar en rumstemperatur överstigande 21 °C i operationssalen 

under den tid som patienten är exponerad. För att möjliggöra en bättre arbetsmiljö för 

vårdpersonalen, föreslår Alexander et al. (2008) att temperaturen i operationssalen reduceras i 

samband med att aktiv uppvärmning påbörjas.  

 

Administrering av varma vätskor är en enkel och effektiv åtgärd i syfte att bibehålla en 

normal kroppstemperatur hos patienten (Larsson, 2005). Andrzejowski, Turnbull, 

Nandakumar, Gowthaman och Eapen (2010) hävdar att alla vätskor bör förvärmas innan 

administrering i syfte att minska uppkomsten av hypotermi (Andrzejowski et al., 2010). 

Vidare förespråkar Alexander et al. (2008) att samtliga vätskor bör förvärmas till 37 °C under 

hela det intraoperativa vårdförloppet (Alexander et al., 2008). Flera internationella riktlinjer 

hävdar dock att enbart förvärmda intravenösa vätskor inte ensamt utesluter uppkomsten av 

oavsiktlig hypotermi, men verkar som ett bra komplement till exempelvis aktiv intraoperativ 

uppvärmning (PPSA, 2008; Alexander et al., 2008; Paulikas, 2008; Hooper et al., 2010). 

 

Under det intraoperativa vårdförloppet sker vanligtvis aktiv uppvärmning med en 

varmluftsfilt (Alexandra et al., 2008; PPSA, 2008; Paulikas, 2008; Hooper et al., 2010). Ihn et 

al. (2008) förespråkar användning av varmluftsfilt före värmemadrass. I jämförelse med 

värmemadrassen bibehåller varmluftsfilten patientens temperatur bättre under det 

intraoperativa vårdförloppet samt minskar risken för PAS (Ihn et al., 2008).   

 

Även om varmluftfilten enbart delger en liten kvantitet värme per enhet, kan den vara effektiv 

vid uppvärmning av en stor kroppsyta. Vid stora ingrepp, exempelvis explorativ öppen 

bukkirurgi, kan dock varmluftsfilten vara svår att applicera (Ihn et al., 2008; Hooper et al., 

2010).   

 

Under anestesins inledning står omdistribueringen av värme, från kroppskärna till perifer 

vävnad, för den största orsaken till uppkomsten av oavsiktlig hypotermi. Hur stor påverkan 

denna omdistribuering av värme har på patienten beror på ett flertal faktorer, däribland den 

preoperativa kroppstemperaturen (Sessler, 2000; Mehta & Barclay, 2013). Vidare påvisar 

Yamakage, Kamada, Honma, Tsujiguchi och Namiki (2000) en signifikant korrelation mellan 

den preoperativa kroppstemperaturen och patientens kroppstemperatur under anestesins första 

timme (Yamakage et al., 2000). Genom att öka värmen i patientens perifera vävnad kan 

temperaturskillnaden mellan kärna och periferi minska. Teoretiskt sätt kan således preoperativ 

uppvärmning minska den omdistribuering av värme som äger rum i samband med induktion 
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(Just, Trévien, Delva & Lienhart, 1993; Hynson, Sessler, Moayeri, McGuire & Schroeder, 

1993). 

 

I början på 2000-talet publicerade American society of perianesthesia nurses (ASPAN) nya 

riktlinjer kring hanteringen av oavsiktlig hypotermi under det perioperativa vårdförloppet. I 

deras senaste upplaga, från 2010, rekommenderas preoperativ uppvärmning, under minst 30 

minuter, av patienter som tillhör riskgrupper för utveckling av hypotermi, exempelvis äldre 

och undernärda (Hooper et al., 2010).  

Omvårdnad inom det perioperativa vårdkontextet 

 

I samband med anestesi uppstår en situation av, vad Dorothea Orem kallar, egenvårdsbrist där 

patienten fråntas möjligheten att utföra personlig omvårdnad (Kirkevold, 2000). I Dorothea 

Orems egenvårdsmodell finns begreppet egenvård definierat som:  

 

Utförande av sådana aktiviteter som individen själv tar initiativ till och utför för sin egen 

skull i syfte att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande (Kirkevold, 2000, s. 150).  

 

Sjuksköterskans ansvar och etiska förhållningssätt 

 

Att exempelvis frysa i väntan på operation och inte kunna sätta på sig en kofta bör, enligt 

Orem, tolkas som ett fråntagande av patientens möjlighet till egenvård. Patienten blir, i detta 

avseende, beroende av sjuksköterskan i syfte att uppnå termalt välbefinnande. I de fall då 

egenvård inte är möjligt, exempelvis i det perioperativa vårdkontextet, bör sjuksköterskan 

stötta patienten till egenvård. Vidare betonar Orem att sjuksköterskan måste vara medveten 

om sin maktposition och i möjligaste mån möjliggöra självständighet för patienten så att 

dennes behov uppfylls (Kirkevold, 2000).  

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) ska sjuksköterskan bedriva en personcentrerad 

vård, vilken grundar sig i uppfattningen om att alla är personer som kan drabbas av sjukdom. I 

vårdandet bör sjuksköterskan försöka se bortom patientens sjukdom eller symtom, i syfte att 

inte låta sjukdomen definiera vem han eller hon är. Vidare ansvarar sjuksköterskan för att 

hälsa, i möjligaste mån, definieras av patienten. 

 

Sjuksköterskans arbete ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Därutöver ska 

arbetet präglas av en helhetssyn och etiskt förhållningssätt. Sjuksköterskan ansvarar för att 

utveckla professionen och bidra till kontinuerlig utveckling och kvalitetsförbättring samt till 

forskning (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). I ICN´s etiska kod för sjuksköterskor (2012) 

framgår att sjuksköterskan ska utarbeta riktlinjer för god omvårdnad och skapa 

förutsättningen för en arbetsmiljö som främjar god vård (ICN´s etiska kod för sjuksköterskor, 

2012). Vidare ansvarar sjuksköterskan för att all omvårdnad och behandling sker i 

överensstämmelse med individens säkerhet, värdighet, rättighet och egna önskemål 

(Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 2010).  

 

Välbefinnande och termal komfort 

 

Att de flesta patienter upplever någon form av oro eller rädsla inför anestesi och kirurgi är 

sedan länge ett känt fenomen (Ramsay, 1972; McCleane & Cooper, 1990; Lundberg, 2005). I 

huvudsak kretsar patientens preoperativa oro kring uppkomsten av postoperativ smärta och 

illamående, att inte somna eller vakna under operation samt att vänta inför operation 

http://www.aspan.org/
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(McCleane & Cooper, 1990; Lundberg, 2005). Preoperativ oro eller rädsla frambringar inte 

bara en obehagskänsla, utan riskerar även att öka patientens katekolaminfrisättning. Den 

ökade katekolaminfrisättningen förändrar i sin tur anestesiläkemedlens farmakokinetik, vilket 

kan försvåra induktionen (McCleane & Cooper, 1990). Vidare menar Caumo et al. (2001) att 

preoperativ oro eller rädsla kan öka patientens intraoperativa läkemedelsbehov och försvåra 

den postoperativa smärtbehandlingen. Detta bekräftas av Sjöling, Nordahl, Olofsson och 

Asplund (2002) som visar en signifikant lägre postoperativ smärtskattning hos patienter som 

erhållit preoperativ information, i syfte att motverka oro och rädsla (Sjöling et al., 2002). I 

slutändan riskerar den preoperativa oron att påverka patientens komfort och livskvalitet samt 

förmåga till att ta ändamålsenliga beslut om behandling (Caumo et al., 2001). För att minska 

patienters preoperativa oro och rädsla förespråkar Caumo et al. (2001) en ökad medvetenhet 

om hur oron kan påverka patienten under det preoperativa vårdförloppet.  

 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som: ”Ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada”. Vidare kan hälsa 

beskrivas med tonvikt på en eller flera av ovanstående komponenter. Välbefinnande är således 

ett tolkningsbart begrepp och återfinns som en del av WHO:s definition av hälsa (WHO:s 

definition av hälsa, 1946). Hooper et al. (2010) definierar sedermera termal komfort som en 

patients uppfattning om att inte vara för varm eller kall (Hooper et al., 2010). Vidare hävdar 

Katharine Kolcaba (2003), i sin omvårdnadsteori The Comfort Theory, att en ökad komfort 

kan stimulera patienter till beteenden som för dem till ett tillstånd av välbefinnande. Enligt 

Kolcaba (2003) bör fenomenet komfort betraktas utifrån tre perspektiv; lättnad, välbehag och 

transcendens samt skildras med utgångspunkt i olika kontext, exempelvis fysisk- och 

miljöbetingad komfort. Sjuksköterskan kan, via implementering av olika komforthöjande 

interventioner, öka patientens holistiska komfortbehov.  

Problemformulering 

 

Hypotermins skadliga effekter är sedan länge kända. Tillståndet föranleder inte bara ett 

termalt obehag för patienten, utan ökar dessutom risken att utveckla komplikationer rörande 

blodcirkulation, koagulation, sårläkning samt läkemedelsmetabolism.  

 

För att motverka uppkomsten av oavsiktlig hypotermi erhåller patienten, bland annat, varma 

vätskor samt aktiv uppvärmning med varmluftsfilt under det intraoperativa vårdförloppet. Att 

intraoperativt värma patienten kan dock vara utmanade för specialistsjuksköterskan, med 

hänsyn till ingreppets art. I vissa fall, vanligtvis inte rutinmässigt, erhåller patienten 

preoperativ uppvärmning med varmluftsfilt under förberedelsetiden väl inne på 

operationssalen. Att preoperativt värma patienten, redan före ankomst till operationssalen, hör 

dock till ovanligheten.  

 

Flera internationella riktlinjer betonar vikten av preoperativ riskbedömning i syfte att undvika 

oavsiktlig hypotermi. I eftersträvandet av en förbättrad patientsäkerhet och vårdkvalitet, 

föreligger ett behov av att undersöka effekten av preoperativ uppvärmning och dess betydelse 

inom det perioperativa vårdkontextet.  

SYFTE 

 

Syftet med studien var att belysa effekten av preoperativ uppvärmning för vuxna patienter 

under det perioperativa vårdförloppet. 
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Frågeställningar 

 

1. På vilket sätt kan preoperativ uppvärmning ha effekt på det perioperativa 

vårdförloppet? 

2. Vilken betydelse har preoperativ uppvärmning på patientens välbefinnande under 

väntetiden inför operation? 

METOD 

Design 

 

Metoden valdes med bakgrund i studiens syfte och frågeställningar (Forsberg & Wengström, 

2013). Enligt Friberg (2012) innebär en litteraturöversikt att belysa kunskapsläget inför ett 

visst omvårdnadsrelaterat område. Vidare medför litteraturöversikten ett strukturerat 

arbetssätt i syfte att skapa en översikt över valt område med grund i syntetisering av data.  

 

För att på bästa sätt belysa studiens syfte och frågeställningar valdes en integrativ 

litteraturöversikt. Whittemore och Knafl (2005) samt Friberg (2012) förespråkar den 

integrativa litteraturöversikten då den ger författaren möjlighet att analysera både 

experimentella och icke experimentella studier. Vidare möjliggör den integrativa litteratur-

översikten en sammanställning av både kvalitativ och kvantitativ data (Whittemore & Knafl, 

2005; Friberg, 2012).  

Urval 

 

För att finna relevant forskning som på bästa sätt anknöt till studiens syfte och 

frågeställningar, skapades inklusions- och exklusionskriterier. Enligt Friberg (2012) är det 

viktigt att hålla ett kritiskt förhållningssätt vid både urval och granskning av artiklar (Friberg, 

2012). Sökningarna begränsades till att enbart omfatta originalartiklar, skrivna på engelska 

och publicerade inom de senaste 10 åren (fr.o.m. år 2005). Då anatomin och fysiologin skiljer 

sig åt mellan barn och vuxna (Bojsen-Møller, 2000), inkluderades därutöver enbart artiklar 

med studiedeltagare över 18 år. Av liknande skäl exkluderades artiklar med gravida patienter. 

Då studien hade för avsikt att belysa effekten av preoperativ uppvärmning vid oavsiktlig 

hypotermi under det perioperativa vårdförloppet, exkluderades även artiklar som belyste 

fenomenet ”inducerad/terapeutisk hypotermi”. I syfte att undvika dubbletter begränsades 

sökningen i CINAHL genom att exkludera artiklar från PubMed (exclude MEDLINE 

records).  

Genomförande 

 

Flertalet databaser genomsöktes i syfte att inte låta någon väsentlig information gå förlorad. 

Initialt genomfördes en fritextsökning i syfte att skapa en övergripande uppfattning om vad 

som fanns publicerat på ämnet (Friberg, 2012). För att finna rätt sökord, med utgångspunkt i 

studiens syfte, användes PICO-modellen. PICO är en förkortning av; patient eller population 

(P), intervention (I), jämförelse (comparison, C) och utfall (outcome, O). Tillsammans utgör 

de fyra essentiella hörnstenar till en klinisk forskningsfråga (Polit & Beck, 2012; Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011; Forsberg & Wengström, 2013). Med hjälp av PICO-modellen 

bildades två kliniska forskningsfrågor; 

 

1. Hos kirurgiska patienter (P), kan preoperativ uppvärmning (I), jämfört med 

konventionell vård (C), påverka patienters perioperativa temperatur (O)?  
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2. Hos kirurgiska patienter (P), kan preoperativ uppvärmning (I), jämfört med 

konventionell vård (C), påverka patienters välbefinnande under väntetiden inför 

operation (O)?  

 

Med bakgrund i PICO- modellen och de kliniska forskningsfrågorna uppenbarade sig fem 

sökord; hypotermi (hypothermia), preoperativ vård (preoperative care), uppvärmning 

(warming/heating), temperatur (temperature) och välbefinnande (wellbeing/comfort). 

Artikelsökningar genomfördes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO via 

Karolinska Universitetssjukhuset. Initialt utfördes en pilotsökning med användning av 

sökorden från PICO-modellen. För att skapa struktur i sökningen och erhålla en hanterbar 

mängd träffar, översattes sökorden i PubMed till Medical Subject Headings (MeSH-termer), 

respektive CINAHL-headings i CINAHL. Ytterligare struktur erhölls sedermera via den 

booleska operatorn AND och OR. Sökorden kombinerades till dess att en mättnad ansågs ha 

uppnåtts, således då sökningar inte resulterade i några nya artikelfynd. Slutligen genomfördes 

en manuell sökning, via granskning av artiklarnas referenslistor, i syfte att inte missa någon 

aktuell artikel (Polit & Beck, 2012; Forsberg & Wengström, 2013). Databassökningar från 

PubMed och CINAHL presenterades i en övergripande tabell. Då fritextsökning i databasen 

PsycINFO inte resulterade i några nya artikelfynd, exkluderades de från att redovisas i 

tabellform.  

 

Databassökningarna medförde initialt en granskning av samtliga artiklars titlar. De titlar vilka 

kunde kopplas till studiens syfte och frågeställningar föranledde granskning av titelns 

abstrakt. De abstrakt som, på ett liknande sätt, belyste studiens syfte och frågeställningar 

valdes sedermera ut för ytterligare granskning i fulltext. De artiklar vilka kom att inkluderas i 

litteraturöversikten diskuterades slutligen i samråd med handledare.   

 
Tabell 1. Artikelsökning och sökresultat - PubMed 

Databas 

Datum 

Klockslag  

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Valda artiklar 

(dubbletter) 

PubMed 

160128 

Kl. 17:20  

 

MeSH-sökning 

Hypothermia* AND Preoperative care 

OR care, preoperative OR preoperative 

period OR period, preoperative AND 

heating 

9 

 

 

9 6 (0) 

PubMed 

160128 

Kl. 17:20 

MeSH-sökning 

Hypothermia* AND Preoperative care 

OR care, preoperative OR preoperative 

period OR period, preoperative AND 

body temperature* 

Extra filter: Humans, adults + 19 years 

51 12 5 (3) 

PubMed 

160201 

Kl. 15:45 

 

MeSH-sökning 

Anxiety AND Preoperative care OR care, 

preoperative OR preoperative period OR 

period, preoperative AND heating 

9 9 0 (6) 

PubMed 

160305 

Kl. 11:00 

 

Comfort OR wellbeing AND Preoperative 

care OR care, preoperative OR 

preoperative period OR period, 

preoperative AND heating 

19 2 0 (7)  

PubMed 

160128 

Kl. 17:20 

Hypothermia* OR inadvertent 

hypothermia* AND preoperative care 

AND prewarming OR preoperative 

warming OR pre-warming 

92 45 5 (11)  
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PubMed 

160128 

Kl. 17:20 

 

Hypothermia* OR inadvertent 

hypothermia AND Preoperative warming 

OR prewarming AND temperature* 

Extra filter: Humans, adults + 19 years 

29 20 1 (8) 

TOTALT  209 97 17 

Avgränsningar/filter: Published in the last 10 years, English  

Tabell 2. Artikelsökning och sökresultat - CINAHL 

Databas 

Datum 

Klockslag 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Valda artiklar 

(dubbletter) 

CINAHL 

160201 

Kl. 16:00 

Hypothermia AND prevention AND 

prewarming OR warming 

Extra filter: Humans, all adults 

28 4 0 (2) 

CINAHL 

160118 

Kl.17:10 

 

CINAHL-

headings 

Hypothermia AND preoperative care 

AND warming techniques  

12 8 0 (0) 

TOTALT  40 12 0 

Avgränsningar/filter: Published in the last 10 years, English, exclude MEDLINE records 

Databearbetning 
 

Datamaterialet (utvalda artiklar) granskades med utgångspunkt i syfte och frågeställningar 

(Forsberg & Wengström, 2013). Vid behov av hjälp med översättning, användes ett 

internetbaserat engelsk-svenskt lexikon (http://tyda.se/). Initialt genomfördes en 

kvalitetsgranskning och klassificering av samtliga artiklar med hjälp av Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier 

med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och Willman et al. (2011) (Bilaga 1). I överensstämmelse med Forsberg och 

Wengström (2013) genomfördes kvalitetsbedömningen med utgångspunkt i artikelns syfte, 

frågeställningar, design, urval, mätinstrument, analys och tolkning.  

 

För att uppnå en strukturerad hantering av datamaterialet användes den integrativa 

dataanalysen vilken har till syfte att organisera, koda, kategorisera och sammanfatta resultatet. 

Den integrativa dataanalysen bestod av fem steg; data reduction (reduktion), data display 

(översikt), data comparison (jämförelse), conclusion drawing (slutsats) och verification 

(verifiering). Målet med den integrativa analysen var att uppnå en noggrann och opartisk 

tolkning av resultatet. Efter genomförd kvalitetsbedömning sammanställdes samtliga artiklar i 

en artikelmatris (bilaga 2). Därefter sammanställdes artiklarna utifrån dess syfte och 

frågeställningar, metod, resultat och analys. Hållpunkter för sammanställningen var bland 

annat; typ av kirurgiskt ingrepp, anestesiform, temperaturmätning och preoperativ 

uppvärmning samt statistisk metod. Resultatet analyserades sedermera ytterligare en gång och 

delades grovt in i två huvudkategorier; Preoperativ uppvärmning och dess effekt på patientens 

perioperativa temperaturförändringar samt Preoperativ uppvärmning och dess effekt på 

perioperativ oro och termal komfort. Inom respektive huvudkategori identifierades därefter 

likheter och skillnader. Då samtliga artiklar var av kvantitativ art, krävdes ingen jämförelse 

eller uppdelning avseende artiklarnas design. Områden och teman skapades utifrån att de 
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artiklar, vilka handlade om samma sak (exempelvis effekten av preoperativ uppvärmning på 

patientens intraoperativa temperatur), hamnade under en överensstämmande rubrik. Slutligen 

syntestiserades resultatet till, vad Whittemore och Knafl (2005) benämner som en 

”comprehensive portrayal of the topic of concern” (Whittemore & Knafl, 2005; Friberg, 

2012).  

Forskningsetiska övervägande 

 

Studiens resultat har presenterats så hederligt och sanningsenligt som möjligt (Forsberg & 

Wengström, 2013). I enlighet med Helsingforsdeklarationen, vilken belyser olika perspektiv 

för forskning på människor, bör all medicinsk forskning som omfattar människor utföras av 

personer med tillräcklig etisk och vetenskaplig utbildning, övning och kvalifikationer. Vidare 

framhäver Helsingforsdeklarationen att all forskning på människor bör granskas av en 

forskningsetisk kommitté (World Medical Association, 2013). Med utgångspunkt i 

Helsingforsdeklarationen samt i enlighet med Polit och Beck (2012) samt Forsberg och 

Wengström (2013) kom denna litteraturöversikt således att enbart inkludera artiklar som blivit 

granskade av en forskningsetisk kommitté.   

 

Polit och Beck (2012) betonar att ett etiskt förhållningssätt, utöver skydd av studiedeltagarna, 

även innefattar att skydda studien från forskningsfusk, även kallat oredlighet i forskningen. 

För att upprätthålla studiens trovärdighet bör således forskaren upprätthålla en nivå av 

integritet och får aldrig förvränga, förfalska, vilseleda eller plagiera. För att minimera risken 

för plagiering har denna litteraturöversikt genomgått en plagiatkontroll.  

RESULTAT 

 

Resultatet redovisas i löpande text med utgångspunkt i två identifierade huvudkategorier; 

Preoperativ uppvärmning och dess effekt på patientens perioperativa temperaturförändringar 

samt Preoperativ uppvärmning och dess effekt på perioperativ oro och termal komfort. 

Artiklarna finns även sammanställda i en övergripande artikelmatris (bilaga 2).  

Preoperativ uppvärmning och dess effekt på patientens perioperativa temperatur-

förändringar 

 

Under det preoperativa vårdförloppet uppvisade ett flertal artiklar att preoperativ 

uppvärmning hade en förhöjd effekt på patientens preoperativa temperatur (D´Angelo Vanni 

et al., 2007; Wong, Kumar, Bohra, Whetter & Leaper, 2007; Adriani & Moriber, 2013).  

Jämfört med en icke preoperativt uppvärmd kontrollgrupp, framhöll D´Angelo Vanni et al. 

(2007) en signifikant temperaturökning efter avslutad preoperativ uppvärmning hos de 

patienter som blivit uppvärmda med varmluftsfilt under det preoperativa vårdförloppet. Trots 

en sänkning av patienternas kärntemperatur, under transporten från den preoperativa enheten 

till operationssalen, påvisade de preoperativt uppvärmda patienterna, vid operationsstart, en 

signifikant högre hudtemperatur jämfört med kontrollgruppen (D´Angelo Vanni et al., 2007). 

Den preoperativa temperturökningen bekräftades sedermera av Adriani och Moriber (2013) 

samt Wong et al. (2007) samt Jo, Chang, Kim, Lee och Kwak (2015) vilka påvisade en 

signifikant temperaturökning hos de patienter som erhållit preoperativ uppvärmning med 

varmluftsfilt alternativt värmemadrass.  
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Motsatt ovanstående studieresultat påvisade däremot Kimberger, Illevich och Lenhardt (2007) 

samt Fettes, Mulvaine och van Doren (2013) ingen signifikant skillnad avseende 

kroppstemperatur efter avslutad preoperativ uppvärmning med varmluftsfilt.  

Preoperativ uppvärmning och dess betydelse för patientens intraoperativa kärntemperatur 

Att preoperativ uppvärmning har en förhöjd effekt på patienters intraoperativa kärntemperatur 

bekräftades av flertalet studier (D´Angelo Vanni et al., 2007; Andrzejowski, Hoyle, Eapen & 

Turnbull, 2008; De Witte, Demeyer & Vandemaele, 2010; Horn et al., 2012; Perl et al., 2014; 

Erdling & Johansson, 2015; Shin et al., 2015).  

 

D´Angelo Vanni et al. (2007) undersökte effekten av pre- och intraoperativ, alternativt 

intraoperativ, uppvärmning med varmluftsfilt. Interventionsgrupperna jämfördes med en 

kontrollgrupp, vars patienter varken erhöll pre- eller intraoperativ uppvärmning. Patienterna i 

interventionsgrupperna uppvisade signifikant högre intraoperativa temperaturer jämfört med 

kontrollgruppen. Vid operationsslut var därutöver samtliga patienter i kontrollgruppen 

hypoterma, till skillnad från 50 procent i interventionsgrupperna (D´Angelo Vanni et al., 

2007). Resultatet från D´Angelo Vanni et al. (2007) bekräftades sedermera av De Witte, et al. 

(2010) vars preoperativt uppvärmda patienter uppvisade en signifikant högre temperatur, 

jämfört med en intraoperativt uppvärmd kontrollgrupp, under hela det preoperativa 

vårdförloppet samt under det intraoperativa vårdförloppets första 70 minuter. Till skillnad 

från D´Angelo Vanni et al. (2007), vilka enbart undersökte effekten av preoperativ 

uppvärmning med varmluftsfilt, jämförde De Witte et al. (2010) effekten av preoperativ 

uppvärmning med varmluftsfilt alternativt en isolerande kolfiberfilt. Forskarna fann dock 

ingen signifikant skillnad mellan de båda interventionsgruppernas intraoperativa 

kärntemperaturer. Vid jämförelse med en intraoperativt uppvärmd kontrollgrupp fann 

forskarna däremot en signifikant högre kärntemperatur hos interventionsgruppen, vilka erhöll 

preoperativ uppvärmning med kolfiberfilt. En likvärdig signifikant temperaturskillnad gick 

dock inte att urskilja mellan kontrollgruppen och patienterna som erhöll preoperativ 

uppvärmning med varmluftsfilt.  

 

Likt De Witte et al. (2010) bekräftade Perl et al. (2014) den preoperativa uppvärmningens 

positiva effekter på anestesins intraoperativa omdistribuering av värme. Till skillnad från 

kolfiberfilten, undersökte Perl et al. (2014) effekten av preoperativ uppvärmning med 

antingen en varmluftsfilt alternativt en passivt isolerande värmedräkt. Vid mätning av 

patienternas kärntemperatur, 15 minuter efter induktion, fann forskarna en signifikant högre 

temperatur hos interventionsgrupperna jämfört med den intraoperativt uppvärmda 

kontrollgruppen. Vidare bibehöll patienterna i interventionsgrupperna en signifikant högre 

intraoperativ kärntemperatur vid mätning efter 30, 45, 60 och 75 minuter efter induktion.  

 

Horn et al. (2012) undersökte effekten av kortare episoder av preoperativ uppvärmning med 

varmluftsfilt (10, 20 och 30 minuter). Likt De Witte et al. (2010) och Perl et al. (2014) 

uppvisade Horn et al. (2012) en signifikant högre kärntemperatur hos samtliga 

interventionsgrupper vid mätning 15 minuter efter induktion, jämfört med en icke pre- eller 

intraoperativt uppvärmd kontrollgrupp. Patienterna i kontrollgruppen kom sedermera att kräva 

mer intra- och postoperativ uppvärmning jämfört med patienterna som erhöll preoperativ 

uppvärmning. Vidare krävde därutöver patienterna i interventionsgrupperna, vilka erhållit 20 

och 30 minuters preoperativ uppvärmning, signifikant mindre intra- och postoperativ 

uppvärmning jämfört med 10 minuters preoperativ uppvärmning. Trots olika långa 

preoperativa uppvärmningstider (10, 20 och 30 minuter) fann studien ingen signifikant 
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skillnad i intraoperativ kärntemperatur mellan de olika interventionsgrupperna (Horn et al., 

2012).  

 

I likhet med De Witte et al. (2010), Horn et al. (2012) samt Perl et al. (2014) bekräftade även 

Andrzejowski et al. (2008), Shin et al. (2015) samt Erdling och Johansson (2015) den 

preoperativa uppvärmningens positiva effekter på anestesins omdistribuering av värme. 

Andrzejowski et al. (2008) konstaterade bland annat en signifikant lägre sänkning av 

kärntemperaturen vid mätning 40, 60 och 80 minuter efter induktion. Därutöver bibehöll en 

signifikant högre andel patienter, i den preoperativt uppvärmda gruppen, en normal 

intraoperativ kärntemperatur, jämfört med en intraoperativt uppvärmd kontrollgrupp 

(Andrzejowski et al., 2008). Liknande uppgifter påvisades sedermera av Shin et al. (2015) 

vars preoperativt uppvärmda patienter hade en signifikant högre intraoperativ kärntemperatur 

vid mätning 20, 40, 60, 80, 100 och 120 minuter efter induktion (Shin et al., 2015). Även 

Erdling och Johansson (2015), vars patienter erhöll pre- och intraoperativ uppvärmning med 

varmluftsfilt, bibehöll värmen efter induktion i längre utsträckning jämfört med en 

kontrollgrupp, vilka enbart erhöll intraoperativ uppvärmning (60 minuter för 

interventionsgruppen respektive 30 minuter för kontrollgruppen). Vidare uppvisade de 

preoperativt uppvärmda patienterna en signifikant högre intraoperativ kärntemperatur jämfört 

med kontrollgruppen.  

 

Jo et al. (2015) undersökte vilken effekt preoperativ uppvärmning med varmluftsfilt hade på 

en äldre population vilka genomgick en transuretal prostataoperation (TUR-P) under spinal 

anestesi. I motsats till ovanstående studier fann forskarna, efter preoperativ uppvärmning, 

ingen signifikant skillnad i förekomst av intraoperativ hypotermi jämfört med en 

intraoperativt uppvärmd kontrollgrupp. Till skillnad från kontrollgruppen föreföll sig dock 

patienterna i interventionsgruppen ha en lägre andel allvarlig hypotermi.  

 

Preoperativ uppvärmning och dess betydelse för patientens intraoperativa vårdförlopp 

 

Wong et al. (2007) undersökte effekten av preoperativ uppvärmning med en värmemadrass. 

Studien fann att de preoperativt uppvärmda patienterna uppvisade en signifikant lägre 

blodförlust, jämfört med en intraoperativt uppvärmd kontrollgrupp. Vidare utvecklade 

patienterna i den preoperativt uppvärmda gruppen signifikant färre kirurgiska komplikationer 

(bland annat sårinfektioner), jämfört med kontrollgruppen.  

 

Adriani och Moriber (2013) undersökte effekten av preoperativ uppvärmning med 

varmluftsdräkt, jämfört med en kontrollgrupp vars patienter enbart erhöll sedvanlig 

intraoperativ uppvärmning. I studien deltog patienter som planerades genomgå gynekologiska 

operationer, både i form av laparotomi och laparoskopi. Studien fann ingen signifikant 

skillnad gällande typ av kirurgiskt ingrepp och kroppstemperatur (Adriani & Moriber, 2013). 

Därutöver konstaterade Nicolson (2013) att laparoskopiska ingrepp, i större utsträckning än 

laparotomier, bidrog till uppkomsten av intraoperativ hypotermi (Nicolson, 2013).  

 

Preoperativ uppvärmning och dess betydelse för patientens postoperativa vårdförlopp 

 

Enligt Rowley et al. (2015) bidrog preoperativ uppvärmning, i kombination med eller utan 

justering av operationssalens rumstemperatur, inte till någon signifikant skillnad i patienternas 

postoperativa kroppstemperatur. Dessa uppgifter bekräftades sedermera av Fettes et al. (2013) 

vars studie förnekade en minskad förekomst av antalet patienter med postoperativ hypotermi 

efter införande av preoperativ uppvärmning med varmluftsfilt. Vidare fann forskarna inga 
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belägg för att preoperativ uppvärmning med varmluftsfilt signifikant skulle minska 

patienternas postoperativa vårdtid (Fettes et al., 2013). Liknande resultat uppvisades av 

D´Angelo Vanni et al. (2007) där samtliga patienter, trots preoperativ uppvärmning, var 

hypoterma vid ankomst till den postoperativa enheten (D´Angelo Vanni et al., 2007). Vidare 

hävdade Leeth, Mamaril, Oman och Krumbach (2010) att varken preoperativ 

kroppstemperatur eller intraoperativ vårdtid hade betydelse för patientens postoperativa 

temperatur. Trots preoperativ uppvärmning fann forskarna således inga signifikanta skillnader 

avseende patienternas postoperativa temperaturer.    

 

I motsats till Rowley et al. (2015), Fettes et al. (2013), D´Angelo Vanni et al. (2007) samt 

Leeth et al. (2010) påvisade både Horn et al. (2012) och Perl et al. (2014) en korrelation 

mellan preoperativ uppvärmning med varmluftsfilt och en signifikant lägre andel patienter 

med postoperativ hypotermi (Horn et al., 2012; Perl et al., 2014). Upp till 40 minuter 

postoperativt fann forskarna en signifikant högre oral temperatur bland patienter som erhållit 

preoperativ uppvärmning med varmluftsfilt jämfört med en intraoperativt uppvärmd 

kontrollgrupp (Perl et al., 2014).  

 

Avseende postoperativ shivering fann Horn et al. (2012) en signifikant lägre förekomst bland 

patienter som erhållit preoperativ uppvärmning med varmluftsfilt. I motsats fann dock varken 

Perl et al. (2014) eller Shin et al. (2015) någon signifikant korrelation mellan preoperativ 

uppvärmning med varmluftsfilt och förekomsten av postoperativ shivering.  

Preoperativ uppvärmning och dess effekt på perioperativ oro och termal komfort  

 

Flertalet studier stödjer hypotesen om att preoperativ uppvärmning med varmluftsfilt/dräkt 

ökar patienters preoperativa skattning av termal komfort (Wagner, Byrne & Kolcaba, 2006; 

Kimberger et al., 2007; Wen, Leslie & Rajendra, 2009; Leeth et al., 2010).  

 

Kimberger et al. (2007) samt Wen et al. (2009) jämförde effekten av intravenöst Midazolam 

(eller placeboinjektion med Ringeracetat alternativt Natriumklorid) i kombination med, eller 

utan, preoperativ uppvärmning med varmluftsfilt/dräkt. I studien av Kimberger et al. (2007) 

skattades patienternas upplevelse av preoperativ termal komfort med hjälp av en visuell 

analog skala (VAS) för termal komfort. Vidare skattades patienternas upplevelse av 

preoperativ oro med hjälp av Spielberger state anxiety- test och VAS för oro. Forskarna 

konstaterade att 30 minuters preoperativ uppvärmning med varmluftsfilt (utan inj. 

Midazolam) inte hade någon reducerande effekt på patienters preoperativt uppskattade oro 

(Kimberger et al., 2007). Dessa uppgifter bekräftades sedermera av Wen et al. (2009), vilka 

inte fann något stöd för att preoperativ uppvärmning med varmluftsdräkt hade en 

förminskande effekt på patienters preoperativt uppskattade oro. Bägge studier bestyrkte dock 

hypotesen om att preoperativ uppvärmning med varmluftsfilt/dräkt ökar patientens upplevelse 

av termal komfort (Kimberger et al., 2007; Wen et al., 2009).  

 

Till skillnad från Kimberger et al. (2007) samt Wen et al. (2009), vilka båda jämförde 

effekten av preoperativ uppvärmning i kombination med eller utan Midazolam, undersökte 

Wagner et al. (2006) ensamt effekten av preoperativ uppvärmning med självinställd (patient 

controlled) varmluftsdräkt på patienters preoperativt uppskattade oro och termala komfort. 

Efter avslutad intervention fann forskarna att patienterna i interventionsgruppen rapporterade 

en signifikant lägre nivå av oro och en högre nivå av termal komfort (Wagner et al., 2006). 

Vidare uppvisade även Leeth et al. (2010) en signifikant högre preoperativt uppskattad nivå 

av termal komfort hos patienter som erhöll preoperativ uppvärmning med varmluftsdräkt.  
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Avseende postoperativ skattning av termal komfort fann Horn et al. (2012) ingen signifikant 

skillnad mellan patienter som erhållit pre- och intraoperativ uppvärmning med varmluftsfilt, 

jämfört med den intraoperativt uppvärmda kontrollgruppen.   

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Design 

 

Med bakgrund i studiens syfte och frågeställningar, samt i enlighet med Friberg (2012) samt 

Polit och Beck (2012) föreföll en litteraturöversikt som bäst lämpad. Då studiens 

frågeställningar var av både kvantitativ- och kvalitativ art, valdes den integrativa analysen i 

syfte att möjliggöra jämförelser av artiklar med olika design. Under datainsamlingen kom 

dock enbart artiklar med kvantitativ ansats att inkluderas. Jämfört med en metaanalys eller en 

metasyntes medförde den integrativa litteraturöversikten en mindre ingående analys. Vidare 

betonar Friberg (2012) att den integrativa litteraturöversikten är mindre omfattande än en 

systematisk litteraturstudie, där kvantitativa resultat sammanvägs i en metaanalys. Detta till 

trots, samt med utgångspunkt i magisteruppsatsens omfattning, föreföll den integrativa 

analysen bäst lämpad för att skapa ett integrerat och nyanserat resultat.  

 

Urval 

 

Till skillnad från en empirisk studie, där analys sker av rådata (exempelvis intervjuer), kan 

analys av ett redan analyserat material medföra risk för ett selektivt urval, där forskaren väljer 

studier som stödjer den egna ståndpunkten (Friberg, 2012). Vid urvalsprocessen försökte 

författaren till litteraturöversikten således att hålla ett kritiskt förhållningssätt.  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör en litteraturöversikt framförallt innehålla studier 

som är tre till fem år gamla. Till denna litteraturöversikt inkluderades studier publicerade från 

och med år 2005, således maximalt 10 år gamla. Då forskningen, inom kontextet preoperativ 

uppvärmning, föreföll sig något begränsad ansågs 10 år som en rimlig avgränsning. 

 

Hypotermi som begrepp föreföll sig förekomma inom forskning på både människor och djur. 

I fall då sökningar resulterade i en ohanterlig mängd träffar gjordes därför, i vissa fall, en 

avgränsning med studier på människor över 18 år. Urvalets representativitet hade kunnat öka 

om litteraturöversikten enbart hade inkluderat artiklar vilka studerat ett visst kirurgiskt 

ingrepp, exempelvis laparoskopisk bukkirurgi. Forskningsunderlaget ansågs dock för litet för 

att möjliggöra en sådan sökning. Av samma skäl genomfördes därutöver ingen avgränsning 

med avseende på typ av preoperativ uppvärmning, exempelvis varmluftsfilt eller 

värmemadrass.  

 

Genomförande 

 

Det är enligt Friberg (2012) av yttersta vikt att redovisa valet av sökord och sökvägar i syfte 

att få läsaren att förstå hur det slutgiltiga valet av artiklar har gått till (Friberg, 2012). För att 

kunna argumentera valet av sökord användes PICO-modellen (Polit & Beck, 2012; Forsberg 

& Wengström, 2013). Vid databassökning i PubMed och CINAHL översattes sökorden 

sedermera till MeSH-termer respektive CINAHL-headings. En MeSH-term för oavsiktlig 

hypotermi (inadvertent hypothermia) gick dock inte att finna. Vid databassökning med 
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MeSH-termer valdes därför den bredare termen ”hypothermia” i syfte att inte missa någon 

väsentlig information. Vid fritextsökning användes den engelska översättningen för oavsiktlig 

hypotermi, ”inadvertant hypothermia”, i hopp om att uppnå en mer precis sökning.  

 

Under datainsamlingen observerades en tydlig koppling mellan preoperativ uppvärmning och 

dess effekt på oro och termal komfort. Enligt Caumo et al. (2001) kan en preoperativ oro 

påverka patientens komfort och livskvalitet (Caumo et al., 2001). Enligt Katharine Kolcaba 

(2003) kan en ökad komfort stimulera patienter till beteenden som för dem till ett tillstånd av 

välbefinnande. En fritextsökning genomfördes därför med den engelska översättningen för 

välbefinnande - wellbeing eller (OR) comfort. Sökningen resulterade dock inte i några nya 

artikelfynd men kom att redovisas i tabellform. I syfte att bredda sökningen med avseende på 

patienters upplevelse av preoperativ uppvärmning genomfördes även en MeSH-sökning med 

sökordet oro, anxiety.  

 

Samtliga artiklar till litteraturöversikten återfanns i databasen PubMed. Databaserna CINAHL 

och PsycINFO fann, med undantag för två artiklar, enbart dubbletter. De två artiklarna, vilka 

påträffades i CINAHL, föreföll sig överensstämma väl med studiens syfte och 

frågeställningar. Dock gav sökning via Karolinska Universitetssjukhuset inte tillgång i fulltext 

varför de exkluderades på grund av tidspress och ekonomiska begränsningar. En 

genomsökning av fler databaser hade eventuellt resulterat i ett större datamaterial, vilket på 

sikt hade ökat studiens validitet och reliabilitet.   

 

Databearbetning 

 

För att uppnå en trovärdig systematisk bearbetning av datamaterialet krävs kunskaper i olika 

vetenskapliga undersökningsmetoder (Willman et al., 2011). Enligt Forsberg och Wengström 

(2013) utgör forskaren alltid en potentiell risk för att påverka resultatet.  

 

Artikelgranskning skedde initialt med bakgrund i en granskningsmall av Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU]. På grund av viss kunskapsbegränsning vid handhavande av 

granskningsmallen, ersattes sedermera SBU:s version av Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg et al. (1999) och Willman et 

al. (2011) (Bilaga 1). Sophiahemmets granskningsmall upplevdes dock som ett något 

trubbigare verktyg, vilket kan ha påverkat artiklarnas kvalitetsbedömning och i slutändan 

även litteraturöversiktens validitet och reliabilitet. På grund av resursbrist granskades enbart 

artiklarna av författaren till litteraturöversikten. I samråd med handledare genomfördes dock 

en övergripande diskussion kring samtliga artiklar, innan dessa slutligen inkluderades i 

analysen (Friberg, 2012). Artikelgranskningen hade fått en större tyngd och högre reliabilitet 

om minst två oberoende granskare hade sammanfört sina tolkningar av materialet (Willman et 

al., 2011).   

 

Forskningsetiska övervägningar  

 

Likt Polit och Beck (2012) samt Forsberg och Wengström (2013) belyste Helsingfors-

deklarationen vikten av att, i en litteraturöversikt, uteslutet inkludera artiklar som blivit 

granskade av en forskningsetisk kommitté. I enlighet med Polit och Beck (2012) hade ett 

flertal av de inkluderade artiklarna i litteraturöversikten inhämtat sina etiska godkännanden 

från respektive sjukhus/instituts forskningsetiska råd. Det skulle vara, om än tidskrävande, i 
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det närmaste omöjligt att granska samtliga av dessa forskningsetiska råd. Författaren till 

litteraturöversikten valde därför att förlita sig på de olika etiska rådens trovärdighet.  

  

Att inte erbjuda patienter intraoperativ uppvärmning kan tolkas som icke etiskt försvarbart. 

Trots etiskt godkännande från respektive sjukhus/instituts etiska kommitté, redovisade ett par 

av de inkluderade artiklarna en ofullständig intraoperativ uppvärmning (Jo et al., 2015; Fettes 

et al., 2013; Horn et al., 2012; D´Angelo et al., 2007). I ovanstående fall representerade dock 

kontrollgruppen sjukhusets sedvanliga intraoperativa vård. Således ansågs fenomenet inte 

tillräckligt starkt för att dessa artiklar skulle exkluderas från litteraturöversikten.  

Resultatdiskussion 

 

Vid artikelgranskning identifierades vissa skillnader, vilka kan ha påverkat 

litteraturöversiktens interna och externa validitet. Exempelvis undersökte Jo et al. (2015) 

effekten av preoperativ uppvärmning på en äldre population. Vidare studerade Adriani och 

Moriber (2013) enbart en urvalspopulation bestående av kvinnor. Med bakgrund i en studie av 

Billeter et al. (2014), vilka påvisade en specifikt förhöjd risk för hypotermi hos manliga 

patienter över 65 år, kan urvalspopulationen i fallet med Jo et al. (2015) samt Adriani och 

Moriber (2013) leda till en bristande intern validitet med uppenbara svårigheter att dra säkra 

slutsatser av resultatet. Dock utförde, bland annat, en majoritet av litteraturöversiktens artiklar 

(15/17) en randomiserad fördelning av sina studiedeltagare till interventions- eller 

kontrollgrupp, vilket förbättrar den interna validiteten.   

 

Samtliga artiklar beräknade sitt urval med bakgrund i en poweranalys. Med hjälp av 

statistiska tester (företrädelsevis ANOVA) kunde därutöver samtliga artiklar påvisa att inga 

statistiska skillnader förelåg mellan interventions- och kontrollgrupperna. För att kunna 

utesluta att den skattade effekten av en viss intervention verkligen beror på den specifika 

interventionen (exempelvis den preoperativa uppvärmningen), är det av största vikt att 

interventions- och kontrollgrupperna är lika med avseende på både observerbara (ex. ålder, 

kön, BMI, ASA-klass), som icke-observerbara (ex. intelligens, inställning till studien) 

variabler. För att kunna fastställa den kausala effekten av en intervention är det således en 

förutsättning att interventions- och kontrollgrupperna är statistiskt jämförbara (Forsberg & 

Wengström, 2013). Sammanfattningsvis förbättrar artiklarnas statistiska underlag 

litteraturöversiktens externa validitet.   

 

Vidare uppvisade Leeth et al. (2010) och Nicolson (2013) anmärkningsvärt höga bortfall på 

26 respektive 20 procent. Systematiska skillnader i bortfall eller uteslutningar mellan 

grupperna kan leda till bristande intern validitet. Enligt Nicolson (2013) beror bortfallet 

främst på tidsbegränsning, inställda operationer och kommunikationsproblematik. Trots ett 

relativt högt bortfall (20 procent) presenterar dock Nicolson (2013) en tydlig bortfallsanalys 

vilket stärker studiens trovärdighet. I fallet med Leeth et al. (2010) framgår dock ingen 

bortfallsanalys överhuvudtaget. Att redovisa ett bortfall på 26 procent, utan en tydlig analys, 

kan i värsta fall bero på att forskarna medvetet valt att exkludera denna på grund av att dess 

negativa inverkan på resultatets trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2013). Då studierna, 

trots bortfall, dock presenterade likvärdiga interventions- och kontrollgrupper (med avseende 

på observerbara variabler) valde författaren till litteraturöversikten att inkludera dessa med 

vetskapen om föreliggande risk för minskad trovärdighet.  

 

Utöver skillnader i kirurgiskt ingrepp, anestesi och typ av preoperativ uppvärmning, skilde sig 

även artiklarna med avseende på tiden för preoperativ uppvärmning. Nicolson (2013) 

uppvisade exempelvis en genomsnittlig tid för preoperativ uppvärmning på 75.35 minuter, 
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med en standardavvikelse (SD) på 56.10 minuter. I jämförelse med Andrzejowski et al. 

(2008) samt Adriani och Moriber (2013), vilka uppvisade en genomsnittlig preoperativ 

uppvärmning på 72 minuter (SD 26, range 30-120 minuter) respektive 51 minuter (SD 19, 

range 30-104 minuter), skilde sig således Nicolson (2013) från mängden. Den höga 

standardavvikelsen medförde att effekten av interventionen blev svårare att urskilja och kan i 

slutändan ha påverkat litteraturöversiktens interna och externa validitet.   

 

Enligt Mehta och Barclay (2013) samt Horosz och Malec-Milewska (2013) ökar risken för 

oavsiktlig intraoperativ hypotermi vid användning av kombinerad anestesi (generell och 

regional anestesi). Att jämföra artiklar vilka använt olika typer av anestesi och kirurgiskt 

ingrepp kan därmed ha medfört brister i studiens externa validitet. Önskvärt hade varit en 

studie som studerar fenomenet oavsiktlig hypotermi, där studiedeltagarna utsätts för 

likvärdiga kirurgiska ingrepp och anestesiform. Det finns, i författarens vetskap, dock enbart 

ett mycket sparsamt antal studier vilka undersöker sambandet mellan preoperativ 

uppvärmning och effekten på patienters perioperativa kroppstemperatur. Det är således 

författarens åsikt att en litteraturstudie, där jämförelser sker med likvärdiga kirurgiska ingrepp 

och anestesiform, inte går att genomföra i dagsläget. Författaren uppmanar därför till fortsatt 

forskning inom ämnet, där studier sker på studiedeltagare med likvärdiga kirurgiska ingrepp 

och anestesiform.  

Preoperativ uppvärmning och dess effekt på patientens intraoperativa temperaturförändringar 

 

Redan år 1993 påpekade både Hynson et al. (1993) och Just et al. (1993) den preoperativa 

uppvärmningens positiva effekter på anestesins omdistribuering av värme (Hynson et al., 

1993; Just et al., 1993). Likt flertalet internationella riktlinjer (Alexandra et al., 2008; PPSA, 

2008; Paulikas, 2008; Hooper et al., 2010) avseende uppkomsten av oavsiktlig hypotermi, 

påvisade D´Angelo Vanni et al. (2007), Andrzejowski et al. (2008), De Witte et al. (2010), 

Horn et al. (2012), Perl et al. (2014), Erdling och Johansson (2015) samt Shin et al. (2015) en 

positivt förhöjd intraoperativ kärntemperatur efter en episod av preoperativ uppvärmning. 

Vidare betonade Horn et al. (2012) likt Shin et al. (2015) att även kortare episoder av 

preoperativ uppvärmning räckte för att motverka den intraoperativa omdistribuering av 

värme, vilken äger rum under anestesins första timme.  

 

I dagsläget erhåller patienten vanligtvis intraoperativ uppvärmning. Författaren ter sig dock 

kunna urskilja ett samband mellan kortare operativa ingrepp och förekomsten av intraoperativ 

hypotermi vid väckning. Detta samband kan eventuellt härledas till den intraoperativa 

uppvärmningens oförmåga att ”hämta ikapp” det temperaturfall som inträffar i samband med 

induktion. Det är författarens åsikt att den preoperativa uppvärmningen, i detta avseende, kan 

komma att spela en viktig roll i arbetet att uppnå en effektivare väckning vid kortare operativa 

ingrepp.  

 

Enligt Mehta och Barclay (2013) bidrog en preoperativ kärntemperatur under 36.5 
o 
C till en 

20 gånger högre risk för utveckling av intraoperativ hypotermi. För att uppnå målet med 

intraoperativ normotermi bör patienten vara normoterm redan vid ankomst till operation 

(Mehta & Barclay, 2014). Trots en längre episod av preoperativ uppvärmning uteblev, i vissa 

fall, en signifikant temperaturskillnad vid operationsstart (D´Angelo Vanni et al., 2007; 

Adriani & Moriber, 2013). En orsak till den uteblivna temperaturhöjningen kan eventuellt 

härledas till en lång väntetid (mellan slutet på den preoperativa uppvärmningen och 

operationsstart) på 9 ± 2 minuter. Under väntetiden sjönk de preoperativt uppvärmda 

patienterna avsevärt i temperatur (0.9 
o
C), jämfört med en icke-preoperativt uppvärmd 
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kontrollgrupp. Väntetiden, vilken tolkas som transportsträckan mellan den preoperativa 

enheten och operationssalen, medförde att samtliga patienter, oavsett tillhörighet i 

interventions- eller kontrollgrupp, uppvisade en likvärdig kärntemperatur vid operationsstart 

(D´Angelo Vanni et al., 2007). Liknande fynd påvisades även av Adriani och Moriber (2013) 

vars preoperativt uppvärmda patienter uppvisade en signifikant temperaturförlust vid 

operationsstart, jämfört med en icke-preoperativt uppvärmd kontrollgrupp. Med bakgrund i 

ovanstående fynd tolkas de längre transportsträckorna, efter en episod av preoperativ 

uppvärmning, utgöra en risk för att interventionens temperaturförhöjande effekt uteblir.  

 

Vid många större sjukhus anländer patienten till en preoperativ enhet för optimering inför 

operation. Att värma patienten vid den preoperativa enheten kan komma att effektivisera det 

perioperativa vårdflödet samt förbättra patientens preoperativa välbefinnande. För att undvika 

temperaturfall, under transport till operationssalen, bör en värmeisolerande disciplin införas. 

Författaren eftersöker ytterligare forskning med avseende på transportens effekt på 

preoperativ uppvärmning i syfte att optimera den perioperativa värmekedjan.  

 

Perioperativ temperaturmätning 

 

Trots att flertalet internationella riktlinjer förespråkar en regelbunden temperaturmätning 

under hela det perioperativa vårdförloppet skiljer sig artiklarna med avseende på antalet 

temperaturmätningar (Alexandra et al., 2008; PPSA, 2008; Paulikas, 2008; Hooper et al., 

2010). De artiklar, vilka påvisade en signifikant förhöjd intraoperativ kärntemperatur efter 

preoperativ uppvärmning, utförde tätare temperaturmätningar i jämförelse med övriga artiklar 

(D´Angelo Vanni et al., 2007; Andrzejowski et al., 2008; De Witte et al., 2010; Horn et al., 

2012; Perl, et al., 2014; Erdling & Johansson, 2015; Shin et al., 2015). Tätast kontroller 

utförde D´Angelo Vanni et al. (2007), Perl et al. (2014) samt Horn et al. (2012), vilka 

samtliga mätte den intraoperativa temperaturen var 15:e minut. I likhet med D´Angelo Vanni 

et al. (2007), Perl et al. (2014) samt Horn et al. (2012) mätte De Witte et al. (2010), 

Andrzejowski et al. (2008) samt Shin et al. (2015) kärntemperaturen var 20:e minut. Bland 

artiklarna, vilka påvisade en förhöjd intraoperativ kärntemperatur efter preoperativ 

uppvärmning, mätte sedermera Erdling och Johansson (2015) temperaturen med högst 

tidsintervall, var 30:e minut. Samtliga artiklar, förutom D´Angelo Vanni (2007) samt Horn et 

al. (2012), mätte den intraoperativa kärntemperaturen via esofagus (Andrzejowski et al., 2008; 

De Witte et al., 2010; Perl, et al., 2014; Erdling & Johansson, 2015; Shin et al., 2015). Med 

bakgrund i ovanstående ter sig författaren kunna urskilja en korrelation mellan frekvensen av 

perioperativ temperaturmätning och förekomsten av signifikant temperaturskillnad mellan 

interventions- och kontrollgrupper. Vid eventuell framtida forskning rekommenderar därför 

författaren till litteraturöversikten att temperaturmätning sker med tät frekvens (gärna var 15:e 

minut) i syfte att identifiera anestesins omdistribuering av värme.  

 

Vid jämförelse av esofagal och nasofaryngal temperaturmätning uppvisade Erdling och 

Johansson (2015) en intraoperativ signifikant temperaturskillnad vid mätning på samma 

patient. I genomsnitt uppvisade den nasofaryngala termometern en 0,2 
o
C högre 

kärntemperatur under hela studieförloppet. Kim och Yoon (2014), Mehta och Barclay (2013) 

samt Billeter et al. (2014) framhöll att patienter med hög ålder (> 65 år), låg preoperativ 

kroppstemperatur och kroppsvikt (BMI) ökade risken för utveckling av perioperativ oavsiktlig 

hypotermi. Enligt Erdling och Johansson (2015) borde därför patienter, med en förhöjd risk 

för perioperativ oavsiktlig hypotermi, erhålla en intraoperativ temperaturmätning via 

esofagus.  
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Till skillnad från D´Angelo Vanni et al. (2007), Andrzejowski et al. (2008), De Witte et al. 

(2010), Horn et al. (2012), Perl, et al. (2014), Erdling och Johansson (2015) samt Shin et al. 

(2015) uppvisade varken Wong et al. (2007) eller Jo et al. (2015) någon signifikant förhöjd 

intraoperativ kärntemperatur efter en episod av preoperativ uppvärmning med värmemadrass, 

alternativt varmluftsfilt. Orsaken till deras brist på signifikans kan eventuellt härledas till valet 

av intraoperativ temperaturmätning, där forskarna använde sig av intraoperativ 

temperaturmätning via trumhinnan (örat). Med bakgrund i Erdling och Johansson (2015) hade 

troligtvis en intraoperativ temperaturmätning via esofagus föranlett en mer precis 

temperaturmätning, vilket följaktligen hade kunnat bidra till en signifikant intraoperativ 

temperaturskillnad mellan respektive artikels interventions- och kontrollgrupp. Trots att även 

D´Angelo Vanni (2007) samt Horn et al. (2012) mätte den intraoperativa temperaturen via 

trumhinnan, skilde sig Wong et al. (2007) samt Jo et al. (2015) i det avseende att varken 

D´Angelo Vanni et al. (2007) eller Horn et al. (2012) erbjöd studiedeltagarna en kontinuerlig 

intraoperativ uppvärmning. Att inte värma patienten intraoperativt torde öka den pre- och 

intraoperativa temperaturgradienten, vilket sedermera kan vara en bidragande orsak till att 

signifikans, mellan kontroll- och interventionsgrupp, uppstod. I avvikande fall, likt Wong et 

al. (2007) och Jo et al. (2015), borde även förekomsten av en okänd confounder tas i 

beaktning.  

 

Trots bristen på signifikant intraoperativ temperaturskillnad, uppvisade dock Wong et al. 

(2007) en signifikant lägre blodförlust bland patienterna som erhållit preoperativ 

uppvärmning. Vidare uppvisade Jo et al. (2015) en mindre andel allvarlig hypotermi bland 

patienterna i den preoperativt uppvärmda interventionsgruppen. Sammantaget påvisade både 

Wong et al. (2007) och Jo et al. (2015) att det, trots utebliven signifikant intraoperativ 

temperaturskillnad, fanns flera positiva effekter med preoperativ uppvärmning. Ovanstående 

bifynd kan vara av klinisk relevans, särskilt med avseende på riskgrupper för uppkomsten av 

oavsiktlig hypotermi (exempelvis äldre).  

 

I motsats till D´Angelo Vanni et al. (2007), Andrzejowski et al. (2008), De Witte et al. (2010), 

Horn et al. (2012), Perl, et al. (2014), Erdling och Johansson (2015), Shin et al. (2015), Wong 

et al. (2007) samt Jo et al. (2015) mätte Rowley et al. (2015) och Nicolson (2013) den 

intraoperativa temperaturen under enbart ett fåtal utsatta mättillfällen. Vidare jämförde 

Adriani och Moriber (2013) enbart patienternas pre- intra och postoperativa 

medeltemperaturer. Det är författarens uppfattning att anledningen till att ovanstående 

artiklars brist på signifikans härrör i dess metod. Hade forskarna använt en metod med tätare 

perioperativa temperaturmätningar, hade eventuellt anestesins omdistribuerande effekt 

identifierats vilket hade kunnat medföra signifikanta resultat. I detta avseende finner 

författaren till litteraturöversikten utrymme för fortsatt forskning, där valet av metod med 

frekventa temperaturmätningar kan spela en viktig roll i syfte att erhålla signifikanta resultat.   

 

Val av preoperativ uppvärmning och dess betydelse för patientens perioperativa vårdförlopp 

 

Valet av preoperativ uppvärmning (madrass, varmluftstäcke etcetera) kan ha påverkat 

studiens externa validitet. Wong et al. (2007) var exempelvis ensamma om att undersöka 

effekten av preoperativ uppvärmning med en värmemadrass. Likt Wong et al. (2007) var 

sedermera De witte et al. (2010) ensamma om att undersöka effekten av preoperativ 

uppvärmning med en kolfiberfilt. Perl et al. (2014) däremot undersökte effekten av både 

passiv och aktiv uppvärmning med varmluftsfilt. Gemensamt för Wong et al. (2007), De witte 

et al. (2010) samt Perl et al. (2014) var att de inte uteslutande undersökte effekten av 

preoperativ uppvärmning med varmluftsfilt. Att jämföra preoperativ uppvärmning med en 
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kolfiberfilt, kontra värmemadrass och varmluftsfilt kan öka risken för bristande extern 

validitet.  

 

De artiklar, vilka undersökte preoperativ uppvärmning med varmluftsfilt, använde sig av olika 

typer av märken/fabrikat (exempelvis Bair Paws
®
, Bair Hugger

™
, Warm touch etcetera). 

Wagner, Swanson, Raymond och Smith (2008) undersökte skillnaden mellan två olika 

varmluftsfiltar (WarmAir och Bair Hugger
™

). Forskarna fann dock ingen signifikant 

perioperativ temperaturskillnad mellan de olika varmluftfiltarna. Med bakgrund i Wagner et 

al. (2008) ter sig således varmluftsfiltens märke/fabrikat spela en mindre roll för det 

slutgiltiga utfallet och bör inte ha påverkat litteraturöversiktens externa validitet.  

Utöver varmluftsfiltens märke/fabrikat, använde artiklarna därutöver olika 

temperaturinställningar på filtarna. Shin et al. (2015), Fettes et al. (2013), Nicolson (2013), 

Adriani och Moriber (2013), Jo et al. (2015) samt Andrzejowski et al. (2008)  undersökte en 

episod av preoperativ uppvärmning med en medelhög temperaturinställning på 38 
o
C. Denna 

inställning kan sedermera jämföras med D´Angelo Vanni (2007), Wong et al. (2007), de 

Witte et al. (2010), Perl et al. (2014), Erdling och Johansson (2015) samt Horn et al. (2012) 

vilka samtliga undersökte effekten av preoperativ uppvärmning med en maximal 

temperaturinställning på cirka 40-43 
o
C. Cobbe, Di Staso, Duff, Walker och Draper (2012) 

jämförde effekten av preoperativ uppvärmning med två olika temperaturinställningar, 

medelhög (38 
o
C) samt maximal (43 

o
C). Efter 60 minuters preoperativ uppvärmning fann 

studien dock ingen signifikant skillnad med avseende på upplevd termal komfort eller 

kroppstemperatur. Med utgångspunkt i Cobbe et al. (2012) ter sig således varmluftsfiltens 

temperaturinställning (38 
o
C jämfört med 43 

o
C) inte ha någon betydelse för 

litteraturöversiktens externa validitet.   

 

Avseende preoperativ uppvärmning och dess effekt på patientens postoperativa vårdförlopp 

påvisade Horn et al. (2012) och Perl et al. (2014), till skillnad från Rowley et al. (2015), 

Fettes et al. (2013), D´Angelo Vanni et al. (2007) samt Leeth et al. (2010) en signifikant 

förhöjd postoperativ temperatur efter en episod av preoperativ uppvärmning. Med bakgrund i 

ovanstående information är det dock författarens uppfattning att det inte finns tillräckligt med 

evidens för att hävda att preoperativ uppvärmning har effekt på patientens postoperativa 

temperatur.  

Preoperativ uppvärmning och dess effekt på perioperativ oro och termal komfort 

 

Enligt Caumo et al. (2001) riskerar en föreliggande preoperativ oro att påverka patientens 

komfort och livskvalitet samt förmåga till att ta ändamålsenliga beslut om behandling. 

 

Tre studier avsåg undersöka hur preoperativ uppvärmning påverkade patientens upplevelse av 

oro och termal komfort (Wagner et al., 2006; Wen et al., 2009; Kimberger et al., 2007). Enligt 

Wagner et al. (2006) bidrog preoperativ uppvärmning till en mindre orosfylld preoperativ 

vårdvistelse samt en upplevelse av förhöjd termal komfort (Wagner et al., 2006). I jämförelse 

med premedicinering med Midazolam påvisade dock varken Wen et al. (2009) samt 

Kimberger et al. (2007) att preoperativ uppvärmning hade någon signifikant reducerande 

effekt på preoperativ oro.  

 

Wagner et al. (2006), Wen et al. (2009) samt Kimberger et al. (2007) använde sig av samma 

mätinstrument vid preoperativ skattning av oro och termal komfort (STAI samt VAS för oro 

och termal komfort). Att flertalet studier använde sig av samma mätinstrument vid skattning 

av preoperativ oro och termal komfort minskade risken för bias samt ökade 
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litteraturöversiktens externa validitet. Avseende validitet och reliabilitet ansågs både STAI 

och VAS som väletablerade och beprövade mätinstrument.  

Även Leeth et al. (2010) undersökte effekten av preoperativ uppvärmning på patienters 

upplevelse av termal komfort. Likt Wagner et al. (2006) undersökte Leeth et al. (2010) 

därutöver preoperativ uppvärmning med en varmluftsdräkt, vilken patienterna självständigt 

kunde temperaturreglera.  Till skillnad från Wagner et al. (2006), Wen et al. (2009) samt 

Kimberger et al. (2007), vilka skattade oro och termal komfort med STAI respektive VAS, 

använde sig dock Leeth et al. (2010) av en femgradig Likert-skala vid skattning av termal 

komfort. Trots artiklarnas jämförbarhet avseende förhöjd skattning av termal komfort vid 

preoperativ uppvärmning med varmluftsdräkt, medför olika typer av mätinstrument att 

generaliserbarheten, dem emellan, minskar.   

Skattning av oro och termal komfort  

Wagner et al. (2006) samt Leeth et al. (2010) presenterade en varmluftsdräkt vilken 

patienterna självständigt kunde temperaturreglera. Enligt författaren kan varmluftdräktens 

självreglerande funktion ha medfört en upplevelse av kontroll, vilket i sig kan ha varit den 

bidragande orsaken till patienternas reducerande skattning av oro. 

Att i så hög grad som möjligt öka patienternas medverkan till egenvård betonas bland annat i 

Dorothea Orems egenvårdmodell (Kirkevold, 2000). Under det perioperativa vårdförloppet 

fråntas patienterna möjligheten till egenvård. Att erbjuda patienten möjlighet till 

självständighet, i en annars reglerad verksamhet, kan bidra till en minskad preoperativ oro. 

Samtliga artiklar, vilka mätte nivån av termal komfort, visade en ökad upplevelse av termal 

komfort efter en period av preoperativ uppvärmning. Enligt Katharine Kolcaba (2003) kan en 

ökad komfort stimulera patienter till beteenden som för dem till ett tillstånd av välbefinnande 

(Kolcaba, 2003). Preoperativ uppvärmning och dess ökade effekt av patienters termala 

komfort, kan således fylla en viktig funktion i arbetet att öka patienters preoperativa 

välbefinnande.  

Långdragna kirurgiska ingrepp med malign diagnos är ofta korrelerat med en ökad 

preoperativ oro. Att öka patientens delaktighet leder, i dessa fall, inte bara till rent 

fysiologiska, utan även själsliga, vinster. Med bakgrund i Orems egenvårdsmodell samt 

Wagner et al. (2006), tror författaren till litteraturöversikten att en självreglerande 

varmluftsdräkt hade kunnat förbättra patientens möjlighet till egenvård, vilket tillsammans 

med en ökad termal komfort, hade bidragit till ett ökat preoperativt välbefinnande och 

minskad oro. 

 

Slutligen undersökte artiklarna olika typer av operativa ingrepp (allt från ortopedi till större 

bukoperationer). Att mäta oro kan, i detta avseende, vara komplext då ingreppet i sig kan vara 

mer eller mindre orosladdande för respektive patient. Enligt McCleane och Cooper (1990) 

samt Lundberg (2005) kretsar patientens preoperativa oro i huvudsak kring uppkomsten av 

postoperativ smärta och illamående, att inte somna eller vakna under operation samt att vänta 

inför operation (McCleane & Cooper, 1990; Lundberg, 2005). Exempelvis kan den 

preoperativa väntetiden inför en malign bukoperation vara mer orosladdande än väntetiden 

inför en knäplastik. Vid skattning av preoperativ oro bör således risken för bias beaktas, trots 

god validitet och reliabilitet hos respektive mätinstrument.   
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Slutsats 

 

Att aktivt värma patienten, redan före start av anestesi, motverkar temperaturgradienten och 

minskar anestesins omdistribuering av värme. Denna litteraturöversikt påvisar att preoperativ 

uppvärmning dels bidrar till en förhöjd intraoperativa kärntemperatur samt ökar patientens 

upplevelse av preoperativt välbefinnande. 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Trots medvetenheten kring relationen mellan anestesi och hypotermi finns i dagsläget inga 

nationella riktlinjer kring hanteringen av oavsiktlig hypotermi. Många länder har utvecklat 

riktlinjer kring hanteringen av oavsiktlig hypotermi, vilka förespråkar preoperativ 

uppvärmning till speciellt utsatta patientgrupper.  

 

För att kunna identifiera riskgrupper och i ett tidigt skede förebygga uppkomsten av oavsiktlig 

hypotermi, är det av författarens åsikt att en riskbedömning för hypotermi bör utföras redan 

vid vårdavdelningens inskrivningssamtal.  

 

Idag arbetar många av landets stora sjukhus med att utveckla standardiserade vårdprogram 

kring diverse kirurgiska ingrepp kallat ERAS/ERP (Enhanced Recovery After 

Surgery/Enhanced Recovery Program). Vid utformningen av dessa vårdprogram bör risken 

för hypotermi medvetandegöras och riskbedömas. Patienter som bedöms särskilt utsatta för 

hypotermi bör följaktligen erhålla en episod av preoperativ aktiv uppvärmning. 

 

Den preoperativa uppvärmningen symboliserar en pusselbit i arbetet att skapa en säkrare, 

tryggare och mer delaktig vård för patienten. Det åligger specialistsjuksköterskan att ansvara 

för den specifika omvårdnaden under hela det perioperativa vårdförloppet. Likt 

individanpassad smärtlindring, bör specialistsjuksköterskan bedöma varje patient enskilt med 

avseende på hypotermi, i syfte att öka den preoperativa upplevelsen av välbefinnande samt 

minska hypotermins perioperativa komplikationsrisker.      

 

Författaren efterfrågar fortsatt forskning inom ämnet preoperativ uppvärmning, framförallt 

med avseende på den preoperativa uppvärmningens effekt på det postoperativa vårdförloppet. 

Vidare önskar författaren mer forskning kring den preoperativa uppvärmningens effekt på 

välbefinnande under hela det perioperativa vårdförloppet.  
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Bilaga 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ 

och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING 

                                                   VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 
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journalhandlingar.  och metoder.  

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

Referenser 

Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar 

(Evidensbaserad omvårdnad,1999:3). Stockholm: SBU, SFF. 

Willman, A., Stoltz, P., &  Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.).  

Lund: Studentlitteratur. (Valda delar).
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Bilaga 2. Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Del-

tagare 

(bort-

fall) 

Resultat Kvalitet/ 

Typ 

Adriani, M.B., & 

Moriber, N. 

2013 

USA 

Preoperative forced-air 

warming combined 

with intraoperative 

warming versus 

intraoperative 

warming alone in the 

prevention of 

hypothermia during 

gynecologiv surgery 

Syftet med studien 

var att undersöka om 

preoperativ 

uppvärmning med 

varmluftsfilten Bair 

Paws
®
, tillsammans 

med intraoperativ 

uppvärmning, 

minskar risken för 

hypotermi i större 

utsträckning än 

enbart intraoperativ 

uppvärmning med 

Bair Hugger 

blanket
®
.  

En kvasiexperimentell studie. 

Inklusionskriterier; kvinnor, elektiv 

gynekologisk kirurgi under generell 

anestesi, titthåls- eller öppen kirurgi. 

Bekvämlighetsurval med indelning i 

interventionsgrupp (I) samt 

kontrollgrupp (K). I erhöll preoperativ 

uppvärmning under minst 30 minuter 

med varmluftsfilt (Bair Paws
®
). K erhöll 

enbart intraoperativ uppvärmning med 

varmluftsfilt (Bair Hugger blanket
®
). 

Pre- och postoperativ oral 

temperaturmätning. Intraoperativ 

temperaturmätning via esofagus. 

N=60 (0) I genomsnitt pågick den preoperativa 

uppvärmningen i 51 minuter. 

Interventionsgruppen uppvisade en 

signifikant högre preoperativ 

temperatur jämfört med 

kontrollgruppen. Väl inne i 

operationssalen uppvisades dock 

ingen signifikant temperatur-skillnad 

interventions- och kontrollgrupp. 

Ingen signifikant temperaturskillnad 

mellan patienter som opererats med 

laparoskopi, kontra laparotomi. Inget 

samband mellan patientens ASA- 

klass och kroppstemperatur mätt över 

tid.  

II 

CCT 

Andrzejowski, J., 

Hoyle, J., Eapen, 

G., & Turnball, 

D. 

2008 

Storbritannien 

Effect of prewarming 

on post-induction core 

temperature and the 

incidence of 

inadvertent 

perioperative 

hypothermia in 

patients undergoing 

general anaesthesia. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekten av 

preoperativ 

uppvärmning på den 

intraoperativa 

kärntemperaturen 

och förekomsten av 

accidentell 

hypotermi. 

Urval: Elektiv ryggkirurgi (cervikal- och 

lumbar nivå) under generell anestesi 

samt ASA-klass I och II. Randomiserad 

indelning till interventionsgrupp (I) och 

kontrollgrupp (K). I erhöll cirka 60 

minuters preoperativ uppvärmning med 

en varmluftsfilt (The Bair Paws
®
), med 

start på vårdavdelningen. K erhöll ingen 

preoperativ uppvärmning. Preoperativ 

temperaturmätning via temporalloben. 

Intraoperativ temperaturmätning via 

esofagus. Samtliga patienter erhöll 

intraoperativ uppvärmning med 

varmluftsfilt (Bair Hugger
®
). Inga 

N=76 (8) Tiden för preoperativ uppvärmning 

var i genomsnitt 72 minuter. 

Patienterna som erhöll preoperativ 

uppvärmning sjönk signifikant lägre i 

kärntemperatur vid mätning 40, 60 

och 80 minuter efter operationsstart. 

Vidare uppvisade 

interventionsgruppen en signifikant 

högre kärn-temperatur än 

kontrollgruppen. Preoperativ 

uppvärmning bidrog även till en 

signifikant större andel normoterma 

patienter mätt under hela 

operationen, jämfört med 

I 

RCT 
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vätskor var förvärmda.   kontrollgruppen.   

D´Angelo Vanni, 

S.M., Machado 

Castiglia, Y.M., 

Ganem, E.M., 

Rodrigues Júnior, 

G. R., Amorim, 

R.B., Ferrari, F., 

Gobbo Braz, L., 

& Cerqueira Braz, 

J. R. 

2007 

Brasilien 

Preoperative warming 

combined with 

intraoperative skin-

surface warming does 

not avoid hypothermia 

caused by spinal 

anesthesia in patients 

with midazolam 

premedication. 

Syftet med studien 

var att utvärdera 

patienters förändring 

i kroppstemperatur 

efter 45 minuters 

preoperativ 

uppvärmning, kontra 

enbart intraoperativ 

uppvärmning.  

Urvalet randomiserades till 

interventionsgrupp I (I) och II (II) samt 

kontrollgrupp (K). Vid ankomst till 

operationssalen erhöll I preoperativ 

uppvärmning, under 45 minuter, med 

varmluftfilt inställd på 42-46 
o
C 

(WarmTouch, modell 5200) samt 

intraoperativ upp-värmning enligt 

samma rutin. II erhöll enbart 

intraoperativ upp-värmning med 

varmluftfilt inställd på 42-46 
o
C 

(WarmTouch, modell 5200). K erhöll 

varken pre- eller intraoperativ 

uppvärmning. II samt K erhöll två 

bomullslakan under 45 minuter före 

induktion samt under det intraoperativa 

vårdförloppet. Samtliga grupper 

premedicinerades med Midazolam, 30 

minuter innan ankomst till 

operationssalen. Samtliga grupper erhöll 

postoperativ uppvärmning med 

varmluftsfilt (WarmTouch) inställd på 

42-46 
o
C till dess att kroppstemperaturen 

uppnått 36 
o
C. En postoperativ blind 

observation genomfördes avseende 

shivering. 

N=30 (0) Vid operationsstart visade I 

signifikant högre perifer-, kropps- 

och kärntemperaur, jämfört med II 

och K. I och II uppvisade en 

intraoperativt signifikant högre 

perifer-, kropps- och kärntemperatur 

jämfört med K. 50 procent av I och II 

hade en normal temperatur (>36 
o
C) 

vid operationens slut. Vid ankomst 

till den postoperativa enheten var 

samtliga patienter hypoterma. Det 

krävdes i genomsnitt 90 minuters 

postoperativ uppvärmning. 

II 

RCT 

 

De Witte, J.L., 

Demeyer, C., & 

Vandemaele, E.  

2010 

Belgien 

Resistive-heating or 

forced-air warming for 

the prevention of 

redistribution 

hypothermia. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekten av 30 

minuters preoperativ 

uppvärmning med 

varmluftsfilt eller en 

Inklusionskriterier: elektiv 

laparoskopisk kolorektal kirurgi. Urvalet 

randomiserades till interventions-grupp I 

(I) och II (II) samt kontrollgrupp (K). I 

erhöll 30 minuters preoperativ 

uppvärmning med varmluftsfilt (Bair 

N=27(1) Samtliga patienters temperatur sjönk 

under operationens första 40 minuter. 

40-90 minuter efter operationsstart 

uppvisade II signifikant högre 

temperaturer än K. Under samma 

period uppvisades ingen signifikant 

II 

RCT 
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isolerande 

kolfiberfilt 

Hugger ™), inställd på 42 
o
C. II erhöll 

30 minuters isolerande preoperativ 

uppvärmning med en kolfiberfilt 

(Geratherm ®). K erhöll konventionell 

preoperativ vård med rumstempererade 

bomullsfiltar. Samtliga patienter 

värmdes intraoperativt med en 

varmluftsfilt. Alla vätskor var förvärmda 

till 42 
o
C. Pre- och postoperativ 

temperatur-mätning via öron. 

Intraoperativ temperaturmätning via 

esofagus. Temperaturmätningen 

påbörjades tio minuter före start av 

preoperativ uppvärmning och avslutades 

i samband med transport från den 

postoperativa enheten.  

temp.skillnad mellan I och II. 

Medeltemp. (via huden) var 

signifikant högre i I och II, jmf med 

K, under tiden för preoperativ 

uppvärmning t.o.m. 70 minuter efter 

induktion. Fem minuter- samt 30-90 

minuter efter induktion, uppvisades 

en signifikant skillnad avseende 

medeltemp. mellan II och K. I 

uppvisade en signifikant högre 

temperatur, jmf med K, vid mätning 

5, 40 och 50 minuter efter induktion. 

En timme postoperativt visade 

grupperna ingen signifikant 

temperatur-skillnad.  

Erdling, A. & 

Johansson, A. 

2015 

Sverige 

Core temperature – the 

intraoperative 

difference between 

esophageal versus 

nasopharyngeal 

temperatures and the 

impact of prewarming, 

age and weight: A 

randomized clinical 

trial. 

Syftet med studien 

var att undersöka och 

jämföra effekten av 

preoperativ 

uppvärmning med 

esofagal- kontra 

nasofaryngal 

temperaturmätning.  

Urvalet skedde från en väntelista för 

kolorektalkirurgi. Inklusionskriterier: 

elektiv kolorektalkirurgi under generell- 

kombinerad med regional anestesi, op-

tid > 210 minuter. Randomiserad 

indelning av urvalet till 

interventionsgrupp (I) samt 

kontrollgrupp (K). I erhöll preoperativ 

uppvärmning med varmluftsfilt 

(WarmTouch, Nellcor eller Gaymar) 

inställd på 43 
o
C. Den preoperativa 

uppvärmningen startade efter EDA-

läggning och pågick under hela det 

intraoperativa vårdförloppet. K erhöll 

enbart intraoperativ uppvärmning med 

varmluftsfilt, påbörjad efter avslutad 

kirurgisk förberedelse. Samtliga 

patienter erhöll förvärmda vätskor (39 
o
C). Intraoperativ temperatur-mätning 

N=52 (9) Den preoperativa uppvärmningen 

pågick i genomsnitt 42 +/- 10 min. 

K:s esofagala temperatur sjönk 30 

minuter efter op-start, jmf med I, vars 

esofagala temp. sjönk först 60 

minuter efter op-start. 210 minuter 

efter op-start påvisades en signifikant 

temp.skillnad mellan I och K. Denna 

signifikanta skillnad gällde vid 

mätning i både esofagus och 

nasofarynx. Studien bekräftar att 

äldre patienter löper en högre risk att 

bli hypoterma, jmf med obesa 

patienter.   

I 

RCT 
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via nasofarynx och i esofagus.  

Fettes, S., 

Mulvaine, M., & 

van Doren, E. 

2013 

USA 

Effect of preoperative 

forced-air warming on 

postoperative 

temperature and 

postanesthesia care 

unit length of stay. 

Syftet med studien 

var att utvärdera 

effekten av 

preoperativ 

uppvärmning med 

varmluftsfilt på 

patienters 

postoperativa 

temperatur och 

vårdtid. 

Prospektiv studie av pretest-/posttest 

design. Bekvämlighetsurval. Urvalet 

randomiserades till en interventions-

grupp (I) samt kontrollgrupp (K). I 

maskeringssyfte erhöll samtliga 

patienter preoperativt en varmluftsfilt. 

Jmf med I, erhöll K ingen varmluft i sin 

filt. I erhöll cirka 60 minuters 

preoperativ upp-värmning med 

varmluftsfilt, inställd på 37,8 
o
C. 

Samtliga patienter erhöll intraoperativ 

uppvärmning. Alla vätskor var 

förvärmda. Temperatur-mätning via 

temporalloben.  

N=128 

(18) 

Studien fann inget signifikant stöd 

för frågeställning I: Kan preoperativ 

uppvärmning minska antalet 

patienter med postoperativ 

hypotermi? Vidare fann studien inget 

signifikant stöd för frågeställning II: 

Kan preoperativ uppvärmning 

minska patientens postoperativa 

vårdtid? 

II 

RCT 

Horn, E.P., Bein, 

B., Böhm, R., 

Steinfath, N., 

Sahili, N., & 

Höcker, J 

2012 

Tyskland 

 

 

The effect of short 

time periods of pre-

operative warming in 

the prevention of 

perioperative 

hypothermia. 

Syftet med studien 

var att utvärdera 

effekten av kortare 

episoder av pre-

operativ upp-

värmning med 

varmluftsfilt. 

Inklusionskriterier: elektiv kirurgi med 

generell anestesi, op-tid >30 samt <90 

minuter. Exklusionskriterier: 

kombinerad generell- och regional 

anestesi. Urvalet randomiserades till 

interventionsgrupp I (I), II (II) och III 

(III) samt kontrollgrupp. K erhöll ingen 

preoperativ uppvärmning, medan I, II 

och III erhöll 10, 20 eller 30 minuters 

preoperativ upp-värmning med 

varmluftsfilt (Snuggle warm
®
) inställd 

på 44 
o
C. Pre-operativ uppvärmning 

skedde vid den preoperativa enheten. 

Efter uppvärmning transporterades 

patienten till op-salen. Samtliga 

patienter erhöll intraoperativ 

uppvärmning med en bomullsfilt. Vid 

intraoperativ temp <36 
o
C påbörjades 

N= 200 

(0) 

Åtta patienter (4 %) var hypoterma 

redan före ankomst till den 

preoperativa enheten. En av dessa 

patienter tillhörde K. Denna patient 

var fortsatt hypoterm vid op-start, 

jmf med övriga sju patienter i I och 

II. 15 minuter efter op-start sjönk 

temp. signifikant i K, jmf med I och 

II. Kärntemperaturen skiljde sig inte 

mellan I och II. Vid ankomst till den 

postoperativa enheten var 69 % av K 

hypoterma, följt av 13 % i I samt 7 % 

respektive 6 % i II och III. Ingen 

signifikant temp.-skillnad 

observerades mellan I, II och III. 

Signifikant lägre postoperativ 

shivering i I, II och III, jmf med K. 

Upplevelsen av postoperativ termal 

I  

RCT 
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uppvärmning med varmluftsfilt. All 

temperaturmätning skedde via öron. 

Postoperativ observering av shivering 

via en fyrgradig skala. Termal komfort 

graderades med VAS (0 mm = värsta 

tänkbara kyla, 50 mm = termalt neutral, 

10 = olidligt varm).  

komfort skiljde sig inte mellan 

grupperna.  

Kimberger, O., 

Illievich, U., & 

Lenhardt, R. 

2007 

Österrike 

The effect of skin 

surface warming on 

preoperative anxiety in 

neurosurgery patients. 

Syftet med studien 

var att testa 

hypotesen att 

preoperativ 

uppvärmning kan 

minska oro lika 

effektivt som 

medicinering med 

bensodiazepiner, hos 

patienter som 

genomgått 

neurokirurgi. 

Urvalet randomiserades till 

interventionsgrupp I (I), II (II) och III 

(III) samt kontrollgrupp (K). K erhöll en 

placeboinjektion med 5 ml Ringeracetat 

och en vanlig filt. I erhöll 

premedicinering med Midazolam och en 

filt. II erhöll placeboinjektion med 5 ml 

Ringer-acetat samt preoperativ 

uppvärmning med varmluftfilt (Bair 

Hugger™), inställd på 43 
o
C, under 30 

minuter. III erhöll en kombination av 

premedicinering med Midazolam samt 

preoperativ uppvärmning med 

varmluftsfilt (Bair Hugger ™), inställd 

på 43 
o
C, under 30 minuter. Samtliga 

injektioner (med Midazolam eller 

Ringeracetat) administrerades via 

dubbelblind manér. Mätning av VAS för 

termal komfort och oro, Spielberger 

state anxiety, blodtryck, hjärtfrekvens 

och kärntemperatur (via urinblåsa) 

genomfördes före respektive 

intervention/kontroll samt 45 minuter 

efter, alt. då patienten befann sig inne i 

op-salen, före induktion.  

N=80 (0) I och III uppvisade en signifikant 

lägre VAS- skattning på oro jmf med 

II och K. II och III uppvisade en 

signifikant högre termal komfort jmf 

med I och K. Enbart preoperativ 

uppvärmning hade ingen effekt på 

skattad oro (VAS och Spielbergers 

test) men förbättrade termal komfort. 

Administrering av enbart Midazolam 

hade ingen effekt på patienters 

termala komfort. Forskarna fann 

ingen interaktion mellan Midazolam 

och preoperativ uppvärmning med 

varmluftsfilt avseende termal 

komfort eller oro. Kropps-

temperaturen förändrades inte hos II 

och III.   

I 

RCT 

Leeth, D., 

Mamaril, M., 

Oman, K.S., & 

Normothermia and 

patient comfort: A 

comparative study in 

Syftet med studien 

var att jämföra 

effekten av en 

Inklusionskriterier: 18-75 år, elektiv 

kirurgi >60 minuter samt < 180 minuter. 

Urvalet randomiserades till en 

N=142 

(37) 

Ingen signifikant skillnad påvisades 

vid den första postoperativa 

temperaturen mellan I och K. En 

III 

RCT 
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Krumbach, B. 

2010 

USA 

an outpatient surgery 

setting. 

varmluftsfilt kontra 

varma bomullsfiltar 

på kirurgiska 

patienters 

kroppstemperatur 

och termala komfort. 

interventionsgrupp (I) samt en 

kontrollgrupp (K). I erhöll preoperativ 

uppvärmning med en varmluftsfilt. I 

fick, före studiens start, undervisning i 

hur varmluftsfilten kunde justeras till 

önskvärd temperatur. K erhöll sedvanlig 

preoperativ uppvärmning med en 

förvärmd bomullsfilt. K hade möjlighet 

att erhålla en ny bomullsfilt om så 

önskades. Enbart en bomullsfilt fick 

användas åt gången. Preoperativ oral 

temperaturmätning. Termal komfort 

skattades med en femgradig Likert-skala 

(1=väldigt kall, 5=för varm). Före 

studiens start (utgångsvärde) skattade 

samtliga patienter sin termala komfort 

enligt samma skala. Intraoperativt 

ombads personalen att fortsätta med vald 

preoperativ uppvärmningsmetod. 

Personalen valde den metod de ansåg 

mest lämpad i syfte att bibehålla en 

lämplig kärntemperatur under hela det 

intraoperativa vårdförloppet. 

regressionsanalys visade att varken 

patientens preoperativa temperaturer 

eller operationstid, hade någon 

förutsägande effekt på den 

postoperativa temperaturen. Gällande 

termal komfort skattade I signifikant 

högre komfortpoäng efter 30 

minuters preoperativ uppvärmning, 

jmf med K.  

Nicholson, M. 

2013 

USA 

A comparison of 

warming interventions 

on the temperatures of 

inpatients undergoing 

colorectal surgery 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekten av 

preoperativ 

uppvärmning hos 

patienter som 

genomgår kolorektal 

kirurgi.  

Bekvämlighetsurval. Urvalet 

randomiserades till en 

interventionsgrupp (I) samt en 

kontrollgrupp (K). I erhöll preoperativ 

uppvärmning med en varmluftsdräkt 

under minst 30 minuter då de befann sig 

vid den preoperativa enheten. K erhöll 

en icke uppvärmd bomullsfilt. Pre- och 

postoperativ oral temperaturmätning. 

Intraoperativ temperaturmätning via 

esofagus. 

84 (18) Medeltiden för den preoperativa 

uppvärmningen var 75,35 minuter. 

Samtliga patienter i I hade en 

postoperativ temperatur > 36
 o
C 

jämfört med 91 % av patienterna i K. 

Studien fann ingen signifikant 

skillnad i pre-intra- och postoperativa 

temperaturer mellan grupperna.  

II 

RCT 
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Perl, T., Peichl, 

L.H., Reyntjens, 

K., Deblaere, I., 

Zaballos, J.M., & 

Bräuer, A. 

2014 

Tyskland 

Efficacy of a novel 

prewarming system in 

the prevention of 

perioperative 

hypothermia. A 

prospective, 

randomized, 

multicenter study. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekten av en ny 

preoperativ 

uppvärmnings-

metod. 

Inklusionskriterier; 18-70 år, elektiv 

kirurgi under generell anestesi, op-tid 

30-120 minuter. Urvalet randomiserades 

till interventionsgrupp I (I) och II (II) 

samt kontrollgrupp (K). I erhöll passiv 

uppvärmning med en heltäckande dräkt 

(Mistral-Air ™ Premium warming suit). 

II erhöll aktiv uppvärmning med 

varmluft via samma heltäckande dräkt. 

K erhöll, enligt sedvanlig preoperativ 

rutin, sjukhusets duntäckte på vård-

avdelningen. Samtliga patienter 

premedicinerades med Midazolam och 

sövdes med generell anestesi. Alla 

patienter erhöll intraoperativ 

uppvärmning med varmluftsfilt. 

Preoperativ sublingual temp.-mätning. 

Intraoperativ temp.- mätning via 

esofagus. Termal komfort mättes via en 

numerisk tiogradig skala. Shivering 

graderades via den modifierade Aldrete- 

skalan.  

N=90 

(22) 

Studien visade en signifikant högre 

kärntemperatur 15, 30, 45, 60 och 75 

minuter efter induktion hos I och II. 

II uppvisade en signifikant högre 

temperatur vid op-slut jmf med K. 

Avseende kärntemperaturen, fann 

forskarna ingen signifikant skillnad 

mellan I och II, vid op-slut. Under 

den postoperativa vistelsens första 40 

minuter detekterades en signifikant 

högre kärntemperatur hos II jmf med 

K. Aldrete-skalan fann ingen 

signifikant skillnad avseende 

postoperativt shivering mellan 

samtliga studiedeltagare.  

II  

RCT 
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Rowley, B., Van 

Poperin, J., 

Everett, C., 

Stommel, M., & 

Lehto, H.P.  

2015 

USA 

Perioperative warming 

in surgical patients: A 

comparison of 

interventions. 

Syftet med studien 

var att undersöka hur 

preoperativ 

uppvärmning med 

varmluftsfilt samt 

uppvärmda 

operationssalar 

påverkar patientens 

kärntemperatur.  

Kvasiexperimentell studie. 

Bekvämlighetsurval. Urvalet delades in i 

interventionsgrupp I (I), II (II) och III 

(III) samt en kontrollgrupp (K). I erhöll 

preoperativ uppvärmning med 

varmluftsfilt. II erhöll preoperativ 

uppvärmning med varmluftsfilt samt 

justering av intraoperativ 

rumstemperatur. III erhöll enbart 

justering av den intraoperativa 

rumstemperaturen. I grupp II och III 

justerades op-salens temperaur till 21,1 
o
C före patientens ankomst. I, II och III 

jämfördes sedermera med K som erhöll 

en rumstempererad flanellfilt. 

Temperaturmätning via temporalloben. 

Samtliga patienter värmdes 

intraoperativt med varmluftsfilt, inställd 

på 43 
o
C.  

N=220 

(0) 

Jämfört med kontrollgruppen fann 

studien ingen signifikant skillnad 

mellan studiedeltagarnas 

postoperativa kärntemperaturer. 

 

 

 

I 

CCT 

Shin, M.K.,
 
Ahn, 

J.H., Kim, 

I.S., Lee, 

J.Y., Kang, 

S.S., Hong, 

S.J., Chung, 

H.M., & Lee, H.J. 

2015 

Sydkorea 

The efficacy of pre-

warming on reducing 

intra-procedural 

hypothermia in 

endovascular coiling 

of cerebral aneurysms. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekten av 30 

minuters pre-operativ 

upp-värmning under 

endovaskulär coiling 

av ett cerebralt 

aneurysm.  

Inklusionskriterier: 20-80 år, elektiv 

eller akut endovaskulär coiling under 

generell anestesi. Urvalet 

randomiserades till en 

interventionsgrupp (I) samt en 

kontrollgrupp (K). I erhöll 30 minuters 

preoperativ uppvärmning med 

varmluftsfilt (Bair Hugger™), inställd 

på 38 
o
C, före induktion. K erhöll 

konventionell vård och täcktes med två 

bomullsfiltar före induktion. Temp 

<35,5 
o
C föranledde intraoperativ 

uppvärmning med varmluftsfilt (Bair 

N=78 (6) Vid första temperaturmätningen 

erhölls ingen signifikant skillnad 

mellan I och K. Kärntemperaturen 

var signifikant högre hos I, jmf med 

K. Samtliga temperatur-mätningar 

var dock signifikant lägre jmf med 

utgångs-temperaturen (T0) hos 

samtliga patienter. Förekomsten av 

hypotermi var signifikant lägre i I 

jmf med K. Forskarna fann ingen 

signifikant skillnad i förekomsten av 

PAS mellan grupperna (I = 10%, K = 

22,2%). Avseende PAS graderades 

I 

RCT 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahn%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25670919
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahn%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25670919
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Hugger™), inställd på 43 
o
C. 

Preoperativ temperaturmätning via öron. 

Intraoperativ temperaturmätning via 

esofagus. Samtliga vätskor var 

förvärmda till 37 
o
C. PAS graderades 

med en fyrgradig skala (0=ingen, 

1=mild, 2=intermittent shivering, 

3=intensivt pågående shivering). 

samtliga patienter i I som grad 1 

(mild shivering), medan två av totalt 

sex patienter graderas som grad 2 

(moderate shivering) och resterande 

fyra patienter som grad 1, i K.  

Wagner, D., 

Byrne, M., & 

Kolcaba, K. 

2006 

USA 

Effects of comfort 

warming on 

preoperative patients. 

Syftet med studien 

var att utvärdera 

betydelsen av 

preoperativ 

uppvärmning 

avseende patienters 

preoperativa oro och 

termala komfort. 

Pretest/posttest experimentell studie. 

Bekvämlighetsurval. Urvalet 

randomiserades till en interventions-

grupp (I) och en kontrollgrupp (K). I 

erhöll en patientkontrollerad värme-

dräkt (Bair Paws ®) under 30-60 

minuter preoperativt, medan K erhöll 

sedvanlig preoperativ vård med 

uppvärmda bomullsfiltar. Samtliga 

patienter uppmanades att skatta sin 

termala komfort dels via ett 

frågeformulär som berörde patientens 

subjektiva upplevelse av sin 

kroppstemperaur (thermal comfort 

inventory, TCI) samt genom en 

numerisk visuell analog skala (NVAS). 

Vidare ombads patienterna att skatta sin 

oro via NVAS. Samtliga 

temperaturmätningar genomfördes vid 

ankomst till den preoperativa enheten 

samt före transport till op-salen. 

N=126 

(8) 

73 procent av urvalet bestod av 

kvinnor. Vid första mätningen, innan 

start av preoperativ uppvärmning, 

fann forskarna ingen signifikant 

skillnad avseende termal komfort 

eller preoperativ oro. Vid andra 

mätningen (efter avslutad 

intervention) fann forskarna att 

patienterna i I rapporterade 

signifikant lägre nivå av oro och 

högre uppskattad nivå av termal 

komfort, jmf med K. Studien fann 

ingen signifikant skillnad i 

kroppstemperatur mellan de båda 

grupperna. 

I 

RCT 

 

Wen, R.J., Leslie, 

K., & Rajendra, 

P. 

2009 

Australien 

Pre-operative forced-

air warming as a 

method of anxiolysis. 

Syftet med studien 

var att undersöka om 

preoperativ 

uppvärmning med 

varmluftsfilt kan 

minska preoperativ 

Inklusionskriterier: elektiv kirurgi under 

generell anestesi. Exklusionskriterier: 

patienter med preexisterande oro- 

ångest- eller alkoholproblematik samt 

regelbundet bruk av psykofarmaka eller 

olagliga droger. Urvalet randomiserades 

N=145 

(25) 

En signifikant skillnad observerades 

avseende oro och termal komfort 

mellan samtliga grupper. Midazolam 

hade en reducerande effekt på oro. 

Midazolam hade ingen effekt på 

termal komfort. Vidare hade 

I 

RCT 
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oro lika effektivt som 

pre-medicinering 

med Midazolam. 

till slumpmässigt interventionsgrupp I 

(I), II (II) och III (III) samt en 

kontrollgrupp (K). Före ankomst till den 

preoperativa enheten skattades VAS för 

oro och termal komfort samt State-Trait 

Anxiety Inventory (STAI). Efter 

skattning trans-porterades patienterna till 

preop. K erhöll sedvanlig vård med en 

bomullsfilt och en placeboinjektion med 

Natriumklorid (NaCl). I erhöll 

preoperativ uppvärmning med 

varmluftsfilt (Bair Hugger™), inställd 

på 43 
o
C samt en placebo-injektion med 

NaCl. II erhöll en bomullsfilt samt 

injektion med Midazolam. III erhöll en 

kombinerad behandling med preoperativ 

uppvärmning samt injektion Midazolam. 

Studien genomfördes dubbelblint. Vid 

slut skattades VAS för oro/termal 

komfort samt STAI.  

varmluftsfilten ingen effekt på oro. 

En korrelation observerades mellan 

varmluftfilten och en ökad termal 

komfort. Preoperativ uppvärmning 

med varmluftsfilt förbättrade 

signifikant patienternas termala 

komfort, men reducerade inte 

preoperativ oro. 

Wong, P.F., 

Kumar, S., Bohra, 

A., Whetter, D., 

& Leaper, D.J. 

2007 

USA 

Randomized clinical 

trial of perioperative 

systemic warming in 

major elective 

abdominal surgery. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

betydelsen av 

perioperativ 

uppvärmning med en 

värmemadrass. 

Urvalet randomiserades 

interventionsgrupp I (I) samt en 

kontrollgrupp (K). Samtliga patienter 

placerades på en värmemadrass 

(Inditherm) två timmar preoperativt och 

behöll madrassen under det intra- och 

postoperativa vårdförloppet (två 

timmar). I erhöll en uppvärmd madrass 

som bibehöll en temperatur på omkring 

40 
o
C under hela det perioperativa 

vårdförloppet. K erhöll en icke-

uppvärmd madrass. Samtliga patienter 

erhöll intraoperativ uppvärmning med 

varmluftsfilt samt förvärmda vätskor. 

Pre-och postoperativ temperaturmätning 

N= 103 

(0) 

I uppvisade signifikant högre 

temperaturer än K vid slutet av den 

preoperativa uppvärmningen. Vidare 

var temperaturen i I högre vid 

mätning två timmar postoperativt, 

men ej med signifikant påvisad 

skillnad jmf med K. I hade 

signifikant mindre blodförlust och 

var mindre benägna att kräva 

blodtransfusion (dock inte 

signifikant) jmf med K. Vidare 

utvecklade I signifikant färre 

komplikationer än K.  

I 

RCT 
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via öron. Intraoperativ temperatur-

mätning via nasofarynx. En person, 

blindad för vilken grupp patienterna 

tillhörde, utvärderade dagligen (samt vid 

uppföljning, 6-8 veckor postoperativt) 

operationssår, postoperativa 

vitalparametrar och eventuella 

komplikationer. 

Yi Jo. Y., Jin 

Chang, Y, Beom 

Kim, Y., Lee, S., 

& Jeong Kwak, 

H. 

2015 

Sydkorea 

Effect of preoperative 

forced-air warming on 

hypothermia in elderly 

patients undergoing 

transurethral resection 

of the prostate. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekten av 

preoperativ 

uppvärmning på 

perioperativ 

hypotermi och 

shivering hos äldre 

patienter som 

genomgått TUR-P 

under spinal anestesi. 

Inklusionskriterier: >65 år, elektiv TUR-

P. Urvalet randomiserades till en 

interventionsgrupp (I) samt en 

kontrollgrupp (K). Samtliga patienter 

erhöll en varmluftsfilt (WarmTouch). I 

erhöll preoperativ uppvärmning under 

20 minuter, inställd på 38 
o
C. K erhöll 

ingen preoperativ uppvärmning. 

Preoperativ temperaturmätning via öron. 

Op-salens temperatur var 24-25
 o
C. 

Intraoperativt erhöll samtliga patienter 

en madrass med cirkulerande varmt 

vatten (36 
o
C). Ej förvärmda 

spolvätskor. Temp. <36 
o
C föranledde 

intraoperativ uppvärmning med 

varmluftsfilt.  

 

N=49 (1) Studien fann ingen signifikant 

skillnad i förekomsten av 

intraoperativ hypotermi mellan I och 

K. K uppvisade en signifikant högre 

andel allvarlig hypotermi, jmf med I. 

Ingen patient i I uppvisade moderat 

till allvarlig hypotermi, respektive 21 

% och 13 % i K. 

Medelkärntemperaturen var 

signifikant högre i I jmf med K vid 

mätning efter 20 minuters 

preoperativ uppvärmning samt direkt 

efter anläggande av spinal anestesi.  

I 

RCT 

 

 

 


