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Introduktion: Hypotermi är ett vanligt förkommande problem inom den perioperativa vården 

och att förebygga det är ett av de ansvarsområden som operationssjuksköterskan skall ha 

kunskap om. Hypotermi definieras som en kroppstemperatur under 36oC och kan orsaka 

koagulationsrubbningar, trycksår och infektioner. 

Syfte: Syftet med studien var att studera värmetäckens effekt för att förebygga hypotermi 

perioperativt. 

Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning som genomfördes i databaserna CINAHL 

Plus och PubMed. Sökorden som användes i båda databaserna var hypothermia, surgery, 

perioperative och blanket. Nio artiklar inkluderades till studien. 

Resultat: Artiklarna kunde delas in i tre olika kategorier; Effekten av värmetäcken vid 

preoperativ värmning, Effekten av värmetäcken vid intraoperativ värmning och Effekten av 

värmetäcken vid värmning under flera delfaser av den perioperativa processen. Endast i två 

studier visade sig värmetäcken ha en signifikant effekt mot hypotermi vid den postoperativa 

mätningen på kroppstemperaturen. Den ena vid preoperativ värmning och den andra vid 

värmning över hela den perioperativa processen. 
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Introduction: Hypothermia is a common problem in the perioperative care and prevent this is 

one of the responsibilities the operating nurse should have knowledge about. Hypothermia is a 

body temperature below 36oC and can cause coagulation problems, ulcers and infections. 

Aim: The aim of the study was to determine thermal blankets effect to prevent hypothermia 

perioperatively. 

Method: This was a literature study and systematic research was made in the databases 

CINAHL Plus and PubMed. Keywords used in both databases was hypothermia, surgery, 

perioperative and blanket. Nine articles were included to this study. 

Results: The articles could be divided into three different categories; The effect of thermal 

blankets during preoperative warming, The effect of thermal blankets during intraoperative 

warming and The effect of thermal blankets during warming over more than one phase of the 

perioperative process. Only two of the studies showed that thermal blankets had any 

significant effect against hypothermia on the postoperative body temperature. One during 

preoperative warming and the other during warming over the whole perioperative process.  
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1. INTRODUKTION 

 

1.1 Operationssjuksköterskans roll 

Operationssjuksköterskans ansvar är att tillsammans med anestesisjuksköterskan övervaka 

patienter i den perioperativa processen. Det innebär att ge omvårdnad precis innan operation – 

preoperativt, under operation – intraoperativt och direkt efter operation – postoperativt. 

Operationssjuksköterskans omvårdnad omfattar kunskap inom hygien och aseptik, människans 

fysiologi och operationsmetodik för att kunna återställa och bevara hälsa (Bäckström, 2012).  

 

Operationssjuksköterskan har en komplex yrkesroll och har många olika arbetsuppgifter att 

förhålla sig till. Att förebygga hypotermi en viktig kunskap som operationssjuksköterskan ska 

bemästra, vilket innebär att hen måste ha god kunskap om vad hypotermi är och hur det 

utvecklas. Grundläggande för operationssjuksköterskan är att ha kunskap om hypotermins 

komplikationer och de omvårdnadsåtgärder som kan behöva vidtas om en patient riskerar att 

eller har drabbats av hypotermi. En bedömning av patientens risk för att drabbas av hypotermi 

bör göras av operationssjuksköterskan (de Brito Poveda, Clark & Galvão, 2012).  

 

Att patienten bibehålls normoterm under den perioperativa vårdprocessen är viktigt för 

patientens säkerhet, ett gott kirurgiskt resultat och patientens tillfredsställelse. Hypotermi är ett 

komplext problem för operationssjuksköterskan, då det är många faktorer som hen måste 

förhålla sig till. Operationssjuksköterskan tillsammans med hela operationsteamet bör få 

utbildning i hur hypotermi kan förebyggas, för att i tidigt skede se kliniska tecken och symtom 

samt utföra preventiva åtgärder (Bashow, 2016; Lynch, Dixon & Leary, 2010). 

 

Operationssjuksköterskan har vissa faktorer att förhålla sig till, exempelvis är det svårt att styra 

över ventilationen på operationssalen, eftersom det måste vara ett visst luftutbyte för att minska 

partiklarna. Det går heller inte att höja rumstemperaturen, då det ökar bakteriers tillväxt och det 

blir ett ogynnsamt arbetsklimat för operationsteamet (Lynch et al., 2010). Vid rangordning av 

patientsäkerhetsåtgärder prioriterar operationssjuksköterskor hypotermi först på en åttonde 

plats. Det som prioriterades innan var att rätt operation blev utförd, kontrollräkning av 

instrument, förebygga felmedicinering, undvika fel vid instrument-och preparathantering samt 

undvika trycksår (Steelman, Graling & Perkhounkova 2013).  

 

Det är dock operationssjuksköterskans ansvar att förebygga kirurgiska komplikationer och 

hypotermi som går att undvika. Det visade sig i en studie att genom att bibehålla patienter 

normoterma under den perioperativa vårdprocessen kunde den postoperativa vårdlängden 

minskas med upp till 40% och minska risken för postoperativ sårinfektion med 65% (Lynch et 

al., 2010). 

 

Ett annat ansvar som operationssjuksköterskan har innebär kunskap om medicinsktekniska 

produkter, hur de fungerar och används för att säkerställa patientsäkerheten. Apparatur och 

produkter som skall användas på eller i människors direkta närhet inom vården styrs av Lagen 

(1993:584) om medicinsktekniska produkter. Det innebär att produkter måste vara godkända 

att användas nära människor och att de används på rätt sätt, samt följer tillverkarens 

rekommendationer. Värmetäcken är en typ av medicinskteknisk apparatur och kunskap om 

dessa produkter är operationssjuksköterskans ansvarsområde tillsammans med 

anestesisjuksköterskan, så att inte patienten kommer till skada (Bäckström, 2012).  
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1.2 Hypotermi 

Hypotermi definieras som en kroppstemperatur lägre än 36 oC. Det finns mild hypotermi som 

är ner till 34oC, måttlig hypotermi är från 34oC ner till 30oC och svår hypotermi 30oC eller lägre. 

Normoterm (normal) kroppstemperatur innebär en kroppstemperatur mellan 36oC-38oC.  

Kroppstemperaturen regleras genom hypotalamus med hjälp av hormoner. Hypotalamus brukar 

kallas kroppens termostat. En av de vanligaste komplikationerna under en operation är 

hypotermi och risken att utveckla det är beroende av patienten utgångsläge, tex ålder, saltbalans, 

grundsjukdomar, undernäring etc. Vissa patienter upplever att det är värre att vara kall och 

frossa än att ha postoperativa smärta (Paulikas, 2008). 

 
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) skall vårdgivaren se till att patienten får sådan vård att 

vårdskador ej uppstår samt att god vård upprätthålls. När patienten drabbas av hypotermi 

påverkar det flera faktorer i kroppen som gör att vårdskador kan uppstå och att god vård inte 

uppnås. Det som påverkas är bland annat koagulationen så att det lättare bildas tromboser, men 

det kan även öka blödningsrisken. Det föreligger också stor risk att patienter drabbas av trycksår 

och infektioner. Leverns förmåga att bryta ned läkemedel sjunker om patienten är hypoterm 

och det är viktigt att ta hänsyn till vid administrering av läkemedel.  När patienten kyls ner 

försvarar sig kroppen genom perifier vasokonstriktion. Det innebär att blodet i de perifera 

venerna flyttar sig till mer centrala vener vilket leder till ökad blodvolym centralt och ett högre 

blodtryck hos patienten. Det i sin tur ökar risken för hjärtinfarkt, angina smärtor och 

rytmrubbningar (Brekken & Eide, 2012). 

 

Kuwamura et al. (2000) beskriver att vara nedkyld kan upplevas obehagligt för patienten. 

Patienter som blev steriltvättade med kall desinfektionsvätska upplevde den som kall, obehaglig 

och ibland även som smärtsam. Även patienternas puls och ångest ökade mer efter att de blivit 

tvättade med det kalla desinfektionsmedlet jämfört med det uppvärmda. 

 

1.3 Orsaker till hypotermi på operationssalen 

Prevalensen av hypotermi inom den perioperativa processen är hög. Ungefär 50-90% av de 

kirurgiska patienterna drabbas av oavsiktlig hypotermi varje år (Lynch et al., 2010). Det finns 

flera orsaker till varför patientens kroppstemperatur sjunker under en operation. Patientens 

kroppstemperatur sjunker genom att hen undergår narkosbehandling på grund av att 

anestesiologiska läkemedel stör kroppens egna funktioner för att upprätthålla 

kroppstemperatur. Under första timmen som patienten är sövd sjunker oftast 

kroppstemperaturen med 0.5oC till 1.5oC. Det beror på den vasodilatation som de 

anestesiologiska läkemedlen medför (Wagner, 2006).  

 

Andra faktorer som ökar risken för hypotermi är temperaturen på operationssalen, stort 

operationsområde, långa operationer, kalla infusionsvätskor samt stor blodförlust (Good, 

Verble, Secrest & Norwood, 2006; Weirich, 2008). Patienten förlorar värme till omgivningen 

vid en rumstemperatur under 24°C. Luftflödet på en operationssal leder också till värmeförlust 

hos patienten genom att den tar bort det värmebevarande luftskiktet runt patienten, men den 

ökade ventilationen är nödvändig som en infektionsförebyggande åtgärd (Brekken & Eide, 

2012).  

 

Patienter förlorar värme perioperativt genom framförallt processer som konvektion och 

strålning. De står för 85 % av värmeförlusten under den perioperativa processen. Värmeförlust 

genom konvektion sker när luft eller vätska överförs till patientens hud, till exempel via 

huddesinfektionsmedel eller spolvätska. Vid strålning överförs värme från ytan på ett objekt till 
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ytan på ett annat, till exempel när patienten lägger sig på ett kallt operationsbord förlorar 

patienten värme till det kalla underlaget (Lynch et al., 2010). 

 

Faktorer som är patientbundna och som ökar risken för hypotermi är låg kroppsvikt, 

malnutrition, ålder och sjukdomar som påverkar cirkulationen (tex diabetes, kardiovaskulära 

sjukdomar). Att fasta innan en operation bidrar också till att patienten lättare får hypotermi på 

grund av att energi är ett måste för att kroppen ska kunna producera värme och den energin 

erhålls från mat. Patienter med hypotermi har förknippats med ökad risk att få postoperativa 

komplikationer som längre återhämtningstid, ökad blodförlust, hjärtstillestånd, nedsatt 

immunförsvar och fördröjd sårläkning (Burger & Fitzpatrick, 2009). 

 

1.4 Preventioner för att förebygga hypotermi 

Det finns två sätt att förebygga hypotermi och det är att antingen förhindra värmeförlust eller 

tillföra värme till patienten. Åtgärder som kan utföras för att förhindra värmeförlust och minska 

risken för hypotermi perioperativt är att patienten ska vara varm innan den kommer till 

operationsavdelningen, ökad rumstemperaturen på operationssalen, användning av uppvärmda 

huddesinfektionsmedel vid steriltvätt och undvika för mycket blottad hud. Tillföra patienten 

värme kan vara att administrera varma infusionsvätskor, använda uppvärmda anestesigaser, 

värmemadrass och värmetäcke (Association of perioperative registered nurses [AORN], 2007).  

 

Det finns olika typer av värmetäcken; varmluftbaserat – där en slang med varmluft kopplas till 

täcket, varmvattenbaserat – täcken där varmt vatten cirkulerar, eluppvärmt täcke – täcket har 

värmeslingor insytt och drivs av el samt ett kolfibertäcke med plattor och när de kommer i 

kontakt med luft utvecklas värme (AORN, 2007; Costanzo, Cusumano, Giaconia & Mazzacane, 

2014; Galvão, Marck, Sawada & Clark, 2009).  

 

En perioperativ omvårdnadsplan bör upprättas för varje patient för att bedöma risken för att 

patienten drabbas av hypotermi och vilka åtgärder som ska eller kan vidtas (Lynch et al., 2010). 

När patienter genomgår operationer i lokal anestesi bör operationssjuksköterskan använda sig 

utav uppvärmt desinfektionsmedel vid steriltvätt, då en studie av Kuwamura et al. (2000) visade 

att patienter upplevde mindre obehagskänslor och hade mindre oro och ångest jämfört vid 

steriltvättning med kallt desinfektionsmedel. 

 

1.5 Problemformulering 

Hypotermi är ett stort problem perioperativt och påverkar patientens postoperativa 

återhämtning då det ökar risken för olika komplikationer. Ett av operationssjuksköterskan 

ansvar är att hålla patienten normoterm. Om det finns evidens för att värmetäcken har effekt att 

motverka hypotermi under den perioperativa processen är det ett relativt enkelt hjälpmedel att 

använda och därmed optimera det postoperativa förloppet. 

 

1.6 Syfte 

Syftet med studien var att studera värmetäckens effekt under den perioperativa processen för 

att förebygga hypotermi. 
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2. METOD 

 

2.1 Design 

Studien har genomförts som en systematisk litteraturstudie med kvantitativ design. Kvantitativ 

design innebär att sammanställa och se samband. Befintlig kunskap söktes systematiskt fram, 

granskades kritiskt och sammanställdes till ett resultat inom valt område (Forsberg & 

Wengström, 2015).  

 

2.2 Urval 

Sökningen genomfördes i två databaser, CINAHL Plus och PubMed. Det som användes var 

PICO, som står för Population, Intervention, Control och Outcome, för att strukturera upp 

sökningen (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014). Populationen 

var patienter som genomgick en operation, interventionen var att kontrollera värmetäckens 

effekt dvs täcken som alstrar egen värme, kontroll innebar att det skulle finnas ett utgångsvärde 

innan värmetäcket användes för att kunna mäta dess effekt samt ett resultat.  

 

Utgångspunkten har varit SBU:s (2014) process för systematisk utvärdering av vetenskapligt 

underlag när artiklar sökts till studien. Den innefattar flera steg så att det på ett systematiskt sätt 

söks fram vetenskaplig litteratur. De olika stegen innebar att studien skulle ha ett tydligt syfte, 

inklusion- och exklusionskriterier, strukturerad sökning och grovsållning av litteratur samt 

granskning och värdering för att komma fram till en slutsats. Studiernas intervention skulle 

innefatta att effekten av värmetäcken kontrollerades genom att studera patienters temperatur 

(SBU, 2014). 

 

Första steget i SBU:s  (2014) process var att få fram ett tydligt syfte. Nästa steg var att fastställa 

inklusionskriterier och exklusionskriterier samt göra en grovsållning av titlar, abstrakt och vilka 

artiklar som skulle läsas i fulltext. Inklusionskriterier var att ett värmetäcke skulle ha använts 

någon gång under den perioperativa processen (pre-, intra- eller postoperativt). Alla 

värmetäcken som alstrar egen värme inkluderades och artiklarna skulle vara vetenskapliga (peer 

rewied) och etiskt granskade. Enbart kvantitativa artiklar inkluderades då det var värmetäckens 

effekt som skulle utvärderas och patientens kroppstemperatur var variabeln. Exklusionskriterier 

var om andra värmekällor för att förebygga hypotermi hade studerats samtidigt. 

 

Databaserna som sökningarna genomfördes i var CINAHL Plus och PubMed. Sökorden till 

studien kunde härledas från syftet och en provsökning utfördes i respektive databas för att 

kontrollera relevans av sökord och antal träffar (Se bilaga 1). Först kombinerades sökorden 

hypothermia och surgery med den booleska termen AND, efter det tillfördes sökordet 

perioperative och OR för att öka träffantalet. Sist tillkom sökordet blanket i kombination med 

AND för att specificera sökningen. Den sökkombinationen gav ett hanterbart och relevant 

arbetsunderlag. 

 

I PubMed var sökorden MeSH-termer med hypothermia som ”Major Topic”. De andra MeSH-

termerna var surgery, perioperative och blanket. I CINAHL Plus var sökorden Headings med 

hypothermia som ”Major Heading”. Sökorden och kombinationerna AND och OR blev de 

samma som i PubMed vid huvudsökningen (se Tabell 1).  

 

Begränsningar vid sökningarna var att artiklarna skulle vara från 2010 och framåt för att få så 

aktuella artiklar som möjligt samt vara publicerade på engelska. Det gick dock inte att enbart 

välja engelska i PubMed. 
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Tabell 1. Sökmatris. 
Databas Sökord Begränsningar Träffar 

och lästa 

titlar 

Urval 1 

Abstract 

lästes 

Urval 2 

Fulltext 

lästes 

Kvalitets- 

granskade 

Inkludera-

de 

PubMed 

 

Hypothermia 

(Major 

heading) 

AND 

surgery OR 

perioperative 

AND 

blanket 

 

 

Årtal 2010-2015 

(Går ej att välja 

enbart engelska) 

34 

 

 

 

 

 

 

11  7  5  

 

5 

 

CINAHL 

 

Hypothermia 

(Major 

heading) 

AND 

surgery OR 

perioperative 

AND 

blanket 

 

 

Årtal 2010-2015 

Engelska 

173 24  7  4  

 

4  

 

 

 

Sökningen gav totalt 207 träffar. Först gjordes en grovsållning genom att alla titlar lästes och 

sedan 35 utvalda abstract där titeln stämde med syftet. Efter grovsållningen lästes de 

kvarvarande artiklarna (14 st) i fulltext och sedan gjordes ett urval.  

 

Av de 14 studier som lästes i fulltext och kvalitetsgranskades, inkluderas nio stycken. Skälen 

till exkludering var att två studier fanns med i båda databaserna, en studie var skriven på tyska 

och två stämde inte mot syftet. I SBU:s (2014) process skulle studierna kvalitetsgranskas och 

det genomfördes med hjälp av SBU:s mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier (se 

bilaga 2). Artiklarna sammanställdes i en artikelmatris där utfallet av kvalitetsgraderingen har 

angivits i procent (se bilaga 3). 

 

Kvalitetsgranskningen består av två delar, första delen (A) graderades i procent, där 0-33 % 

innebar låg studiekvalitet, 34-66 % medel och 67-100 % hög.  Granskningens andra del (B-H) 

består av klassificering enligt GRADE, som är en form av evidensgradering. Den bygger på en 

fyrgradig skala som går från starkt (+ + + +), måttligt (+ + +), begränsat (+ +) och otillräckligt 

(+). Det innebar att klassificera styrkan på det sammanlagda vetenskapliga underlaget. Då 

kontrollerades studiernas överensstämmelse (B), överförbarhet (C), percision (D), 

publikationsbias (E), effektstorlek (F), dos-responssamband (G) och sannolikheten att effekten 

är underskattad (H).  

 

I tabell 2 presenteras den sammanställda evidensgraderingen för studierna. Den preliminära 

evidensgraderingen utfördes genom att enbart bedöma studiedesignen, vilket gav den här 

studien + + +. Graderingen justeras uppåt eller nedåt och fastställs genom granskning av ett 

antal kvalitetsfaktorer.  Vid granskning av kvalitetsfaktorerna kan evidensstyrkan antingen 

sjunka eller öka i ett till två steg, eller bedömas som oförändrat (0) (SBU ,2014). Den här studien 

graderades evidensstyrkan ned ett steg på grund av att studierna inte var blindade.  
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Tabell 2. Evidensgradering enligt GRADE. 
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  D
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F
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äx
li

n
g
sf

ak
to

r 

9 /  652 RCT 

(7 st) 

1 retro 

1 kvasi-

expr. 

(+ + +) 

- 1* 0 0 0 0 0 0 - ** 

* Studierna var inte blindade. 

** Ej aktuellt för RCT-studier. 

 

2.3 Databearbetning 

Sista steget i SBU:s (2014) process för systematisk utvärdering av vetenskapligt underlag var 

att bearbeta, sammanställa och utvärdera valda studier. Av studiernas resultat gjordes sedan en 

narrativ sammanvägning som sammanställdes i en gemensam resultatdel i form av text och 

tabeller (SBU, 2014). Studiernas inriktningar kunde delas in i tre olika kategorier; Effekten av 

värmetäcken vid preoperativ värmning, Effekten av värmetäcken vid intraoperativ värmning 

och Effekten av värmetäcken vid värmning under flera delfaser av den perioperativa processen.  

 

2.4 Etiska överväganden 

I Lagen om etikprövning av forskning som avser människor från 2004 (§ 2003:460) står det 

beskrivet att forskning som påverkar människor på något sätt, fysiskt eller psykiskt, måste 

godkännas genom en etikprövning. Forskning får bara genomföras om den utförs med respekt 

för människovärdet samt att mänskliga rättigheter och friheter beaktas (Vetenskapsrådet, 2015).  

 

Artiklarna som inkluderades skulle vara godkända av en forskningsetisk kommitté där studien 

har genomförts. Ursprungsstudierna har behandlats med respekt. Hänsyn har tagits till de 

studier som använts genom att inte förvränga, plagiera eller undanhålla resultat som 

framkommer i studierna (World medical association [WMA], (2013). Värmetäcken används i 

den dagliga operationsverksamheten och trots eventuella förutfattade meningar om att de har 

effekt så har det inte påverkat slutresultatet.  

 

 

3. RESULTAT 

 

3.1 Effekten av värmetäcken vid preoperativ värmning 

I fyra studier undersöktes effekten av preoperativ värmning, dvs att patienterna fick ett 

värmetäcke en tid innan operationen startade och sedan kontrollerades patienternas temperatur 

vid olika tillfällen (De Witte, Demeyer & Vandemaele, 2010; Fettes, Mulvaine & van Doren, 

2013; Hooven, 2011; Nicholson, 2013). Se tabell 3 för översikt. 

 

Enligt en retrospektiv studie av Hooven (2011) visade det att det fanns en signifikant skillnad i 

kroppstemperatur postoperativt mellan de som fick preoperativ värmning jämfört med de som 
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inte fick det. Interventionsgruppen fick en typ av varmluftstäcke som var som en kappa med 

ärmar, som de hade på sig en timme innan operationen. Innan de införde preoperativ värmning 

hade 48,61 % av patienterna hypotermi på den postoperativa avdelningen. Efter införandet av 

preoperativ värmning hade endast 11,69 % hypotermi på den postoperativa avdelningen.  

 

När tre olika grupper studerades visade det att effekten av ett kolfibertäcke preoperativt gav en 

signifikant skillnad i kroppstemperatur under operation jämfört med kontrollgruppen. I studien 

framkom ingen signifikant skillnad i kroppstemperatur under operation mellan kontrollgruppen 

och gruppen som hade ett varmluftstäcke. Resultatet visade att en timme efter patienternas 

ankomst till den postoperativa avdelningen hade alla tre grupperna hypotermi med en 

medeltemperatur på ca 35,5oC (De Witte et al., 2010). 

 

Både Fettes et al. (2013) och Nicholson (2013) studier visade att preoperativ uppvärmning inte 

hade någon effekt på den postoperativa kroppstemperaturen hos patienterna. Fettes et al. (2013) 

använde sig av ett varmluftstäcke som intervention i sin studie. De hade det på sig i ungefär en 

timme innan operationen jämfört med Nicholsons (2013) där interventionsgruppen hade på sig 

det i minst 30 minuter före operationen.  

 

 Tabell 3. Medeltemperaturen samt eventuella signifikanta skillnader mellan intervention- och 

kontrollgrupp vid preoperativ värmning. 

Artikel Preoperativ 

temp (oC) 

(IV/KG)* 

Postoperativ 

temp 

(oC) 

(IV/KG) 

Signifikant 

skillnad 

Hypotermi 

postoperativt 

De Witte et al. 

(2010) 

(1)35,9 

(2)35,9/35,9** 

(1)35,6 

(2)35,5/35,4** 

Nej Ja 
(Alla grupper) 

Fettes et al. 

(2013) 

36,7/36,7 36,7/36,6 Nej Nej 
(Alla grupper) 

Hooven (2011) 36,33/36,50 36,44/35,94 Ja Nej (IV) 

Ja (KG) 

Nicholson 

(2013) 

36,80/36,76 36,75/36,63 Nej Nej 
(Alla grupper) 

*IV=interventionsgrupp, KG=kontrollgrupp 

** (1)=kolfibertäcke, (2)=varmluftstäcke 

 

3.2 Effekten av värmetäcken vid intraoperativ värmning 

Det var tre studier som undersökte effekten av värmetäcken vid intraoperativ värmning och det 

innebar att interventionsgrupperna hade ett värmetäcke under operationen. Patientens 

kroppstemperatur kontrollerades sedan postoperativt (Koëter, Leijtens & Koëter, 2013; 

Sharma, Dixon, Eljelani, Crook & Harper, 2014; Tanaka et al., 2013). Se tabell 4 för översikt. 

 

Effekten av ett termiskt reflekterande värmetäcke tillsammans med ett varmluftstäcke 

jämfördes med en kontrollgrupp som enbart hade ett varmluftstäcke. Syftet med studien var att 

se om det kunde motverka hypotermi under operationen. Det uppmättes ingen signifikant 

skillnad i kroppstemperatur mellan grupperna. Medeltemperaturen postoperativt hos 

kontrollgruppen var 35,9oC och interventionsgruppen hade 35,8oC (Koëter et al., 2013).  

 

Ett kolfibertäckes effekt studerades intraoperativt genom mätning av patienters 

kroppstemperatur och det visade ingen signifikant skillnad jämfört med kontrollgruppen. 

Kontrollgruppen fick enbart ett bomullstäcke. Både grupperna hade en medeltemperatur på 
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36,2oC. I interventionsgruppen var det 24% som hade hypotermi vid operationens slut och 39% 

i kontrollgruppen (Sharma et al., 2014).   

 

Tanaka et al. (2013) jämförde effekten av ett kolfibertäcke mot ett varmluftstäcke för att 

motverka hypotermi under operation. I gruppen med kolfibertäcket var medeltemperaturen vid 

operationsstart 36,21oC och vid operationens slut var den 36,23oC. I gruppen med varmlufttäcke 

var medeltemperaturen vid start 36,22oC och vid operationens slut var den 36,3oC. Det fanns 

ingen signifikant skillnad i kroppstemperatur mellan grupperna, dock hölls alla patienter 

normoterma.  

 

Tabell 4. Medeltemperaturen samt eventuella signifikanta skillnader mellan intervention- och 

kontrollgrupp vid intraoperativ värmning. 

Artikel Preoperativ  

temp oC 

(IV/KG)* 

Intraopera

tiv temp oC 

(IV/KG) 

Postoperativ 

temp oC 

(IV/KG) 

Signifikant 

skillnad 

Hypotermi 

postoperativt 

Koëter et 

al. 

(2013) 

36,4/36,5 X 36,0/36,1 Nej Nej 
(Alla grupper) 

Sharma 

et al. 

(2014) 

36,5/36,7 36,5/36,6 36,4/36,4 Nej Nej 
(Alla grupper) 

Tanaka 

et al. 

(2013) 

36,21**/36,22*** X 36,23**/36,3*** Nej Nej 
(Alla grupper) 

*IV=interventionsgrupp, KG=kontrollgrupp 

**Kolfibertäcke  

***Varmluftstäcke 

 

3.3 Effekten av värmetäcken vid värmning under flera delfaser av den perioperativa processen 

I två studier värmdes patienten under flera olika delar av den perioperativa processen för att 

bedöma om värmetäcken hade någon effekt mot hypotermi postoperativt (Adriani & Moriber, 

2013; Benson, McMillan & Ong, 2012). Översikt av resultat visas i tabell 5. 

 

Värmning under både den preoperativa och den intraoperativa fasen visade att det fanns ingen 

signifikant skillnad i kroppstemperatur intra- och postoperativt (Adriana & Moriber, 2013). 

Interventionsgruppen fick ett luftvärmetäcke minst 30 minuter preoperativt och hade kvar 

täcket som värmning intraoperativt. Kontrollgruppen fick endast luftvärmetäcke som värmning 

intraoperativt. Det var en signifikant skillnad mellan grupperna vid den preoperativa mätningen 

av kroppstemperaturen, då interventionsgruppen hade 36,74oC efter värmning och 

kontrollgruppen hade 36,58oC. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

intraoperativt och båda grupperna var normoterma vid ankomst till den postoperativa 

avdelningen (Adriana & Moriber, 2013). 

 

Benson et al. (2012) studerade effekten av att motverka hypotermi genom aktiv värmning av 

patienter med ett varmluftstäcke pre-, intra- och postoperativt. Det var ingen signifikant skillnad 

i kroppstemperatur mellan grupperna preoperativt. Interventionsgruppen hade en 

medeltemperatur på 36,8oC preoperativt jämfört med kontrollgruppen som hade 36,7oC. Det 

fanns en signifikant skillnad i kroppstemperatur mellan grupperna i alla postoperativa 

mätningar. Vid ankomst till den postoperativa avdelningen hade interventionsgruppen en 

medeltemperatur på 36,5oC medan kontrollgruppen hade 36,0oC. Kontrollgruppen fick enligt 
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standardprotokoll ett bomullstäcke. Interventionsgruppen fick värmetäcket preoperativt och 

behöll det under hela den perioperativa processen (Benson et al., 2012).  

 

Tabell 5. Medeltemperaturen samt eventuellt signifikanta skillnader mellan intervention och 

kontrollgrupp vid värmning under flera delfaser av den perioperativa processen. 

Artikel Preoperativ 

temp oC 

(IV/KG)* 

Intraoperativ 

temp oC 

(IV/KG) 

Postoperativ 

temp oC 

(IV/KG) 

Signifikant 

skillnad 

Hypotermi 

postoperativt 

Adriana & 

Moriber 

(2013) 

36,74/36,58 35,76/35,88 Alla deltagare 

hade temp över 

36oC vid 

ankomst till 

postop. 

Ja (preop) 

Nej (intraop) 

Nej 
(Alla grupper) 

Benson et 

al. (2012) 

36,8/36,7 X 36,5/36,0 Nej (preop) 

Ja (postop) 

Nej 
(Alla grupper) 

*IV=interventionsgrupp, KG=kontrollgrupp 

 

 

4. DISKUSSION 

 

4.1 Resultatdiskussion 

I föreliggande resultat visade det att preoperativ värmning i de flesta fall inte påvisade någon 

effekt att förebygga postoperativ hypotermi. Endast i två av nio studier visade sig värmetäcken 

ha en signifikant effekt vid den postoperativa mätningen. Vid den postoperativa mätningen hade 

79 % av alla de inkluderade studierna normoterm kroppstemperatur, oavsett om deltagarna 

ingick i interventionsgruppen eller kontrollgruppen.   

 

I resultatet framkom det att värmning av patienter endast preoperativt i tre av fyra 

forskningsstudier påvisades det inte ha någon effekt att motverka hypotermi postoperativt, 

vilket var förväntat eftersom det var svårt att föreställa sig hur preoperativ värmning kunde 

påverka den postoperativa kroppstemperaturen. En anledning till varför värmning av patienter 

preoperativt genomförs är för att minska värmeförlusten hos dem genom två processer. Den 

ena är att patienten blir varm i de perifera kroppsdelarna och den andra är genom att patienten 

blir varm sker en vasodilatation. De processerna tillsammans gör att kroppstemperaturen inte 

sjunker lika mycket under första timmen av anestesin vilket kan motverka att hypotermi uppstår 

(de Brito Poveda et al., 2012).  

 

Det var endast en studie, i föreliggande resultat, som visade att värmning med värmetäcke 

preoperativt hade effekt på den postoperativa kroppstemperaturen. En annan effekt av att värma 

patienter preoperativt är de kan uppleva en högre komfort och tillfredställelse kring sin 

operation om de inte behöver uppleva sig frusna (Leeth, Mamaril, Oman & Krumbach, 2010). 

 

Resultatet visade att vid den postoperativa mätningen hade 79 % av de inkluderade studierna 

normoterm kroppstemperatur, oavsett om deltagarna tillhörde en interventionsgrupp eller 

kontrollgrupp, oberoende av om det fanns en signifikant skillnad mellan dem. Det gör det svårt 

att bedöma om det finns evidens för användning av ett aktivt värmetäcke perioperativt. En 

systematisk litteraturstudie gjord av Galvão, Liang & Clark (2010) redovisade att värmning 

med ett aktivt värmetäcke har effekt att bibehålla patienter normoterma under operation. Deras 

resultat visade att varmluftstäcke och varmvattenstäcke hade bättre effekt att motverka 

hypotermi jämfört med flera andra värmande täcken och madrasser. 
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Endast i två studier, i föreliggande arbete, visade sig värmetäcken ha en signifikant effekt vid 

den postoperativa mätningen av kroppstemperaturen. En studie där preoperativ värmning 

användes och en studie där interventionsgruppen värmdes under alla faser av den perioperativa 

processen, vilket gör att det är svårt att avgöra när värmetäcken bör användas för att få bäst 

effekt. 

 

Alla utom en av de inkluderade studierna undersökte varmluftstäckets effekt. Varmluftstäcken 

har visat sig ha effekt att hålla patienter normoterma under operation. När en jämförelse av att 

ge patienter antingen varma bomullstäcken, varm spolvätska eller varmlufttäcken vid 

laparoskopisk kirurgi, var det 75 % av patienterna med varmlufttäcke som var normoterma vid 

ankomst till den postoperativa avdelningen, jämfört med patienter med varma bomullstäcken, 

54 %,  eller varm spolvätska, 68 % (Lynch et al., 2010). Utifrån den här studiens resultat är det 

dock svårt att dra någon slutsats att varmluftstäcket har bättre effekt att motverka hypotermi 

postoperativt, jämfört med tex ett bomullstäcke.  

 

Användandet av olika mätinstrument vid mätningar av patienters kroppstemperatur kan  

påverka resultatet i studierna. En studie (De Witte et al., 2010) beskriver att mätning med 

örontermometer kan ha visat en falskt låg kroppstemperatur på grund av tekniska problem, då 

det var större risk att få skillnader mellan mätningar på grund av handhavandet av instrumentet. 

Det sammanställda resultatet kan ha fått ett annat utfall om alla nio inkluderade studier använts 

sig av samma mätinstrument, allra helst ett centralt mätinstrument (esofagaltemp., tempkateter, 

etc) (Niven et al., 2015). Användandet av en oral-, öron- eller temporalartär termometer 

(perifera mätinstrument) påvisades ha samma noggrannhet i sina mätningar jämfört med central 

mätning i lungartären (Bridges & Thomas, 2009). Dock så visar Niven et al. (2015) att de 

perifiera mätinstrumenten inte är tillförlitliga att ha som underlag vid kliniska bedömningar där 

korrekt kroppstemperatur är av stor betydelse. 

 

Det är av stor vikt att kontrollera patientens kroppstemperatur intraoperativt, för att värmande 

åtgärder ska kunna utföras i tid och för att förebygga postoperativ hypotermi (Singh, 2014). 

Sharma et al. (2014) påvisade att värma patienterna före operationerna ökade 

kroppstemperaturen och gav en signifikant skillnad vid den preoperativa mätningen jämfört 

med kontrollgruppen. Den skillnaden mellan grupperna förekom inte postoperativt. En 

begränsning studien har är att de inte har mätt kroppstemperaturen intraoperativt, vilket kunde 

ha visat hur eller om kroppstemperaturen förändrades under operationen. Inte heller Benson et 

al. (2012) kontrollerade kroppstemperaturen intraoperativt.  

 

En studie, i föreliggande resultat (Benson et al., 2012) fick patienterna själva bestämma hur 

varmt de ville ha täcket och som de även kunde reglera. Det är en åtgärd som kan genomföras 

då patienterna kan uppleva kyla och värme olika. Patienterna blir då involverade i sin 

omvårdnad och vården blir patientcentrerad. Det är viktigt att patienten känner sig delaktig i sin 

vård för att ta hänsyn till autonomiprincipen som värnar om patientens integritet, respekt och 

självbestämmande. Dock finns det brister och patienter upplever sig inte alltid involverade trots 

att operationssjuksköterskan upplever att de är delaktiga (Papastavrou et al., 2015).  

 

Patientsäkerhet innebär att hålla patienter normoterma, då patienter utsätts för onödiga risker 

vid hypotermi. Det är mycket mer än bara en fysisk obehagskänsla hos patienten. Trots att det 

finns bevis för att värmande åtgärder har effekt är det i många fall en låg prioritet i den kliniska 

verksamheten (Colbeck & Phillips 2014). Studierna i resultatet som påvisade effekt mot 

hypotermi använde sig av ett så enkelt hjälpmedel som ett värmetäcke. Det visar att det med 

relativt enkla hjälpmedel går att minska risken för hypotermi och därmed öka patientsäkerheten. 
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Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskriver bland annat att sjukvårdspersonal ska 

medicinskt förebygga sjukdomar och skador. Då forskning (Brekken & Eide, 2012) visar att 

hypotermi kan medföra att patienter får komplikationer och ibland bestående skador så är det 

operationssjuksköterskans ansvar och utmaning att förebygga det (Brekken & Eide, 2012). För 

att minska risken för komplikationer och förebygga hypotermi bör operationssjuksköterskan 

upprätta en omvårdnadsplan och planera vilka omvårdnadsåtgärder som kan och/eller bör sättas 

in beroende på patientens behov och vilken operation som skall genomföras (Lindwall & von 

Post, 2008). 

 

Hypotermi kan öka den postoperativa smärtan (Benson et al., 2012) Ett av 

operationssjuksköterskans ansvar är att ge patienten god omvårdnad igenom den perioperativa 

processen. För att kunna ge så god omvårdnad som möjligt bör operationssjuksköterskorna följa 

patienten genom hela processen (Blomberg, Bisholt, Nilsson & Lindwall, 2014).  Vilket 

exempelvis kan innebära att rapportera till den postoperativa sjuksköterskan om att patienten är 

i fortsatt behov av värmning med ett värmetäcke. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Vid kvantitativ metod bedöms kvaliteten genom validitet och reliabilitet. Validiteten innebär 

att mätinstrumenten som används mäter det som avses att mätas, vilket i den här studien har 

varit mätning av kroppstemperatur med kroppstermometrar. Det för att kontrollera effekten av 

ett värmetäcke för att motverka hypotermi perioperativt (Polit & Beck, 2017).  

 

Reliabilitet är pålitligheten att rätt mätinstrument använts och att kunna jämföra resultaten 

mellan varandra, tex om sökningen görs om, så ska det ge samma resultat som den tidigare 

sökningen. Det är mycket viktigt för att ge studier hög reliabilitet. Därför inkluderades studier 

som kontrollerade om hypotermi kunde förebyggas med värmetäcke inom den perioperativa 

processen och det studerades genom att mäta kroppstemperaturen (Polit & Beck, 2017).  

 

En systematisk litteraturstudie genomfördes och det innebär att strukturerat söka fram och  

sammanställa befintlig forskning inom valt område. Kvantitativ ansats innebär att studera 

orsaker och effekter (Polit & Beck, 2017). Den här studien sammanställde kvantitativ forskning 

som studerade värmetäckens effekt under den perioperativa processen.  

 

Sökningar av artiklar genomfördes i databaserna CINAHL Plus och PubMed, som är 

omvårdnadsdatabaser och inriktade på forskning inom sjukvården för att hitta artiklar som 

motsvarade syftet. Resultatet blev relativt litet, då urvalet var begränsat. Sökningen begränsades 

till årtalen 2010 till 2015. Utan årtalsbegränsning hade eventuellt sökträffarna och urvalet blivit 

större, men då systematiska litteraturstudier bör fokusera på så aktuell forskning som möjligt 

bestämdes den begränsningen (Forsberg & Wengström, 2015).  

 

En av styrkorna med studien var att samma sökord kunde användas i de båda databaserna 

CINAHL Plus och PubMed. Oavsett sökord så är det viktigt att göra en systematisk sökning i 

databaserna, för att öka studiens trovärdighet och styrka samt att inte missa relevanta artiklar. 

Genom att tydligt beskriva hur sökningen gått till kan andra personer göra om sökningen och 

få samma resultat. Allt har sammanställts i en sökmatris och en artikelmatris för att tydliggöra 

sökningen och urvalet (SBU, 2014). 

 

De inkluderade studierna kvalitetsgranskades för att bedöma deras studiekvalitet, vilket innebär 

granskning av risk för systematiska fel och intressekonflikter. Alla studier fick hög 
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studiekvalitet (74-90 %), vilket ökar styrkan för resultatet. Vid den sammanvägda bedömningen 

enligt GRADE blev evidensstyrkan begränsat (+ +). Det innebär enligt SBU (2014) att det 

eventuellt kan införas i den kliniska verksamheten om andra faktorer är uppfyllda exempelvis 

kostnadseffektivitet, men då resultat från studien visar olika utfall så kan det bli svårt. 

 

Alla inkluderade studier var randomiserade kontrollerade studier (RCT-studier) utom två. Den 

ena var en kvantitativ retrospektiv studie och den andra hade en quasi-exprimentell design med 

ett icke-randomiserat urval. Enligt SBU (2014) anses RCT-studier vara de som bäst kan svara 

på frågor om vilken behandling eller åtgärd som är mest effektiv och de har hög tillförlitlighet. 

Det ökar den här studiens styrka och trovärdighet genom att sammanställa resultat från RCT-

studier, eftersom det är studier med hög tillförlitlighet. 

 

Det finns olika omständigheter som kan ha påverkat studiernas resultat. I resultatet har det inte 

tagits hänsyn till olika faktorer mellan studierna som kan ha påverkat resultatet så som 

rumstemperatur, blodförlust, varma eller kalla infusionsvätskor. Det kan därför vara svårt att 

jämföra studiernas resultat sinsemellan då de hade olika förutsättningar. Dock har hänsyn tagits 

till att det är lika omständigheter för både inventionsgruppen och kontrollgruppen. 

 

En brist som alla studier har, utom den retrospektiva, är att de inte är blindade. En blindad studie 

innebär att varken deltagaren eller behandlaren vet vilken intervention som ges och minskar 

risken för bias (SBU, 2014). Vid den här typen av studier är det svårt att dölja för patienten och 

behandlaren vilket täcke som användes.  

 

En begränsning, som även kan vara av etisk betydelse, har varit att artiklarna är skrivna på 

engelska och på grund av översättning till svenska, kan något ha misstolkats eller oavsiktligt 

försvunnit vid översättning. Det finns alltid en risk vid litteraturstudier att på grund av bristande 

engelska och metodologiska kunskaper görs orättvisa bedömningar av de inkluderade artiklarna 

(Kjellström, 2014). 

 

4.3 Fortsatt forskning och kliniska implikationer 

Då det här resultatet inte är samstämmigt kan det vara svårt att överföra det till den kliniska 

verksamheten. Ytterligare forskning behövs för att undersöka värmetäckens effekt över de 

perioperativa faserna. Det bör även forskas på värmetäckens effekt att motverka hypotermi vid 

olika kirurgiskt ingrepp, för att se om det kirurgiska ingreppet har betydelse vid värmning med 

värmetäcke, eller om det behövs ytterligare värmekällor vid vissa ingrepp.  Fortsatt forskning 

kan också innefatta att jämföra olika värmetäckens effekt och dess kostnadseffektivitet. 

 

5. KONKLUSION 

Operationssjuksköterskan har ett ansvar att motverka hypotermi hos patienter under den 

perioperativa processen. Värmetäcken är ett enkelt hjälpmedel att använda, men effekten att 

motverka hypotermi är svårt att bedöma utifrån den här studien, då det endast var två studier 

som visade att värmetäcken hade effekt.  
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Bilaga 2. Granskningsmall (SBU) 

 

Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade 
studier 

reviderad 2014 

Granskningen av en studie gäller i första hand studiekvalitet, det vill säga risk för systematiska fel och 

risk för intressekonflikter (A). I den sammanvägda bedömningen av alla inkluderade studier enligt 

GRADE inkluderar man också studiernas överensstämmelse (B), överförbarhet (C), precision (D), 

publikationsbias (E), effektstorlek (F), dos–responssamband (G) och sannolikhet att effekten är 

underskattad (H). 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. Alternativet ”ej 

tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. Specificera i kommentarsfältet. 

A. Granskning av studiens begränsningar –   Ja          Nej Oklart           Ej till-                             

eventuella systematiska fel (bias)                                                                                 lämpligt 

A1. Selektionsbias 

a) Användes en lämplig randomiseringsmetod? 

b) Om studien har använt någon form av begränsning i 

randomiseringsprocessen (t ex block, strata, minimisering), är 

skälen till detta adekvata? 

c) Var grupperna sammansatta på ett tillräckligt likartat sätt? 

 

d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinjevariabler, har det 

skett på ett adekvat sätt? 

Kommentarer:  

Bedömning av risk för selektionsbias:   

  

A2. Behandlingsbias 

a) Var studiedeltagarna blindade? 

b) Var behandlare/prövare blindade? 

c) Var följsamhet i grupperna acceptabel 
enligt tillförlitlig dokumentation? 

d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på samma sätt 

bortsett från interventionen? 

 



 
 

 
 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för behandlingsbias:   

A. fortsättning  Ja Nej Oklart Ej till-  
                                                                                                                                     lämpligt 

A3. Bedömningsbias (per utfallsmått) 

a) Var utfallsmåttet okänsligt för bedömningsbias? 

b) Var de personer som utvärderade resultaten blindade för vilken intervention som 

gavs? 

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? 

d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt? 

e) Var utfallet identifierat/diagnostiserat med validerade mätmetoder? 

f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter? 

g) Var valet av statistiskt mått för rapporterat utfall lämpligt? 

h) Var den analyserade populationen (ITT eller PP) lämplig för den fråga som är 

föremål för studien? 

 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för bedömningsbias:   

  

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått) 

a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till 
populationens storlek? 

b) Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till storleken 

på utfallet? 

c) Var bortfallets storlek balanserad mellan grupperna? 

d) Var relevanta baslinjevariabler balanserade mellan de som 

avbryter sitt deltagande och de som fullföljer studien? 

e) Var den statistiska hanteringen av 
bortfallet adekvat? 

f) Var orsakerna till bortfallet analyserade? 

Kommentarer: 

 

Bedömning av risk för bortfallsbias:   

  

 

 



 
 

 
 

       A. fortsättning  Ja Nej        Oklart      Ej till-  
                                          lämpligt 
A5. Rapporteringsbias 

a) Har studien följt ett i förväg publicerat 

studieprotokoll? 

b) Angavs vilket/vilka utfallsmått som  var primära 

respektive sekundära? 

c) Redovisades alla i studieprotokollet angivna 

utfallsmått på ett fullständigt sätt? 

d) Mättes biverkningar/komplikationer på ett 

systematiskt sätt? 

e) Redovisades enbart utfallsmått som angivits i förväg i 

studieprotokollet? 

f) Var tidpunkterna för analys angivna i förväg? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för rapporteringsbias:  

 

A6. Intressekonfliktbias 

a) Föreligger, baserat på författarnas angivna 
bindningar och jäv, låg eller obefintlig risk att 
studiens resultat har påverkats av 
intressekonflikter? 

b) Föreligger, baserat på uppgifter om studiens 
finansier ing, låg eller obefintlig risk att 
studien har påverkats av en finansiär med 
ekonomiskt intresse i resultatet? 

c) Föreligger låg eller obefintlig risk för annan 
form av intressekonflikt (t ex att 
författarna har utvecklat interventionen)? 

Kommentarer: 

Bedömning av risk för 
intressekonfliktbias: 

 

 



 
 

 
 

 

Sammanfattande bedömning av risk för systematiska fel 

(bias): 
 

 

 

Underlag för sammanvägd bedömning enligt GRADE 

 
som SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

 

b) Är den inkluderade studiepopulationen tillräckligt lik den population 

som SBU/ HTArapportens slutsatser avser? 

 

c) Är interventionen relevant för de förhållanden som 

SBU/HTArapportens slutsatser avser? 

 

    

A1. Selektionsbias 

A2. Behandlingsbias 

A3. Bedömningsbias 

A4. Bortfallsbias 

A5. Rapporteringsbias 

A6. Intressekonfliktbias 

Kommentarer: 

 

Hanteras endast på syntesnivå 

     
 

a)   Överensstämmer sammanhanget och  

kontrollgruppens villkor med den situation  

Kommentarer: 

     
 

a)   Är precisionen acceptabel med hänsyn till antal  

inkluderade individer och antal händelser (utfall)? 

Kommentarer: 

 

Hanteras endast på syntesnivå 



 
 

 
 

Bedömning av brister i överförbarhet:                    Inga   Vissa  Stora  

 

 

a) Var effekten stor (t ex RR <0,5 eller >2,0)? 

b) Var effekten mycket stor (t ex RR <0,2 eller >5,0)?     

Kommentar: 

 

 

    

 G. Granskning av dos–responssamband  
Ja Nej Delvis Ej till-  

lämpligt 

a) Finns stöd för ett dos–responssamband mellan 

exponering och utfall? 

    

Kommentar: 

  

     
 

 

Inte aktuellt på RCT:er 



 
 

 
 

Bilaga 3. Artikelmatris                                                                                                                                                 Sid. 1(9) 

Författare (år), 

land, tidskrift 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Adriani, M.B. & 

Moriber, N., (2013), 

USA, American 

association of nurse 

anesthetists. 

Att undersöka om 

preoperativ 

värmning 

kombinerat med 

intraoperativ 

värmning är mer 

effektivt än bara 

intraoperativ 

värmning.   

Quasi-experimentell design. 

Inklusionskriterier 
18-85 år, en amerikansk anestesiologisk 

bedömning av patientens hälsa enligt ett 

klassifikationssystem (ASA), generell 

anestesi med en endotrakialtub skall 

användas. Patienter som skulle genomgå en 

gynekologisk operation. 

Exklusionskriterier 

Akuta eller traumapatienter, och 

robotassisterad operation.   

Datainsamlingsmetod Ett icke-randomiserad 

bekvämlighetsurval.  

Studien hade 60 deltagare, 30 stycken i 

vardera grupp.   

Temperatur mättes med oral termometer 

preoperativt och postoperativt, och med en 

esophagealtermometer under operationen. 

Temperaturen mättes tre gånger; pre-, intra- 

och postoperativt.  

Analysmetod 

Statistisk analys. 

 

Styrkor 

Powerberäkning 

gjord. Deltagarna 

uppnår 

poweranalysen. 

Tydlig metoddel. 

Inget bortfall. 

 

Svagheter 

Otydligt syfte. 

Inte ett randomiserat 

urval. 

Inte en blinded 

studie. 

Olika instrument för 

att mäta 

temperaturen. 

 

Kvalitetsgradering 

84 % (hög). 

 

Det fanns en 

signifikant skillnad 

mellan 

interventionsgruppen 

och kontrollgruppen 

vid den preoperativa 

temperaturmätningen 

då 

interventionsgruppen 

hade högre 

kroppstemperatur. Men 

skillnaden hade 

försvunnit när 

patienterna hade 

kommit in på 

operationssalen. Och 

det fanns ingen skillnad 

mellan grupperna vid 

de resterande två 

temperaturmätningarna. 

                                      

 

 



 
 

 
 

 

                                                                                                                                                                                       Sid. 2 (9) 

Författare (år), 

land, tidskrift 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Benson, E.E., 

McMillan, D.E. & 

Ong, B. (2012), 

Canada, The 

American Journal of 

Nursing 

Syftet med studien 

var att se effekten av 

ett patientreglerat 

värmetäcke, för att 

optimera patientens 

temperature 

perioperativt samt 

minska postoperativ 

smärta. 

Kvantitativ prospektiv experimentell RCT-

studie. 

Inklusionskriterier   

> 18 år, ASA-bedömning, kunna engelska i 

tal och skrift. Patienter som skulle genomgå 

knäplastik. 

Exklusionskriterier  

Reoperation av knäplastik, opioidallergi, 

opioidbehandling, alkohol- eller 

drogmissbruk. 

Datainsamlingsmetod 

Randomiserat urval.  

Studien hade från början 44 deltagare, 14 var 

exkluderade pga att de inte fick 

spinalbedövning. Så 30 deltagare genomförde 

studien, 15 i varje grupp. 

Kroppstemperaturen mättes med en oral 

termometer preoperativt och sedan efter 30 

min från att patienten kommit till 

postoperativa avdelningen och sedan igen 

efter 60 min och till sist vid utskrivning från 

postoperativa avdelningen.  

Analysmetod 

Statistisk analys. 

 

Styrkor 

Powerberäkning är 

gjord. Deltagarna 

uppnår 

poweranalysen. 

Randomiserat urval. 

Tydlig metoddel.  

Analysen svarar mot 

hypoteserna och 

resultatet är tydligt. 

 

Svagheter 

Det var inte en 

blinded studie. 

Patienterna fick 

själva bestämma 

temperaturen. 

Variationer av 

temperatur på 

operationssalar kunde 

förekomma. 

 

Kvalitetsgradering  

84 % (hög). 

 

 

Det fanns en 

signifikant skillnad 

mellan 

interventionsgruppen 

och kontrollgruppen. 

Interventionsgruppen 

hade högre 

temperatur vid alla 

mätningar 

postoperativt. 

         



 
 

 
 

 

        Sid. 3(9) 

Författare (år), 

land, tidskrift 

Syfte Metod Värdering Resultat 

De Witt, J.L., 

Demeyer, C. & 

Vandemaele, E. 

(2010). Belgien, 

International 

anesthesia research 

society.  

Syftet med studien 

var att utvärdera 

verkan av ett 

kolfibertäcke och ett 

varmluftstäcke för 

att motverka 

hypotermi 

Kvantitativ RCT-studie. 

Inklusionskriterier 

Patienten skall göra en elektiv kolorektal 

laparoskopi, ha normal kroppsvikt/BMI. 

Exklusionskriterier 

Alkohol- och drogmissbruk, > 80 år, 

pågående infektion, graviditet, thyroidea-

sjukdom, intag av bl a kalciumblockerare 

inom 24 h innan operation. 

Datainsamlingsmetod 

Randomiserat urval, till tre grupper, 1. ingen 

preoperativ värmning, 2. Preoperativ värming 

med kolfibertäcke, 3. Preoperativ värmning 

med varmluftstäcke. 27 deltagare delades in i 

någon av grupperna via lottning. 

Temperaturen mättes med en örontermometer 

samt en esophagealtermometer. 

Temperaturen mättes kontinuerligt. 

Analysmetod 

Statistisk analys 

 

Styrkor 

Powerberäkning 

gjord och deltagarna 

uppnådde 

powerberäkningen 

som var gjord ifrån 

början. 

Tydlig hypotes. 

 

Svagheter 

Otydligt syfte. 

Använt olika 

mätinstrument.  

Svårläst studie. 

Powerberäkningen 

visade för lite och att 

de skulle behövt ha 

större 

interventionsgrupper. 

 

Kvalitetsgradering 

77,5 % (hög). 

 

 

Det fanns en 

signifikant skillnad 

mellan 

kontrollgruppen och 

kolfibertäckegruppen 

då den senare hade 

högre temperatur.  

 

Medan mellan 

kontrollgruppen och 

varmluftstäckegruppen 

fanns ingen signifikant 

skillnad. 

 

               



 
 

 
 

       Sid. 4(9) 

Författare, (år), 

land, tidskrift 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Fettes, S., Mulvaine, 

M. & van Doren, E., 

(2013), USA, AORN 

Journal 

Syftet med studien 

var att jämföra 

temperaturen mellan 

patienter som inte 

fick varmluftstäcke 

preoperativt och 

patienter som fick 

varmluftstäcke 

preoperativt 

RCT. Prospektiv, pretest/posttest design. 

Inklusionskriterier 

18-85 år, talar engelska, kunna förstå 

informationen och kunna ge sitt samtycke, 

ASA-bedömning. Patienter som skulle 

genomgå buk-, ortopedi-, thorax-, 

gynekologi- och urologioperationen. 

Exklusionskriterier 

Thyroidea-sjukdom, autonom sjukdom, 

cushings syndrom, perifer kärlsjukdom, 

utgångstemperatur över 37.5o eller under 

36.5o, patienter med en infektion. 

Datainsamlingsmetod 

Randomiserat urval. 

146 deltagare ifrån början, bortfall på 18, så 

totalt var det 128 deltagare, 74 st i 

kontrollgruppen och 54 st i 

interventionsgruppen.  

Temperaturen mättes med en a. temporalis- 

scannings termometer. 

Temperaturen mättes tre gånger; när de kom 

till den preoperativa delen, när de lämnade 

preoperativa delen och när de kom tillbaka till 

den postoperativa delen. 

Analysmetod 

Statistisk analys 

 

Styrkor 

Powerberäkning 

gjord. 

Tydlig metoddel. 

Lättläst studie. 

Tydliga 

frågeställningar. 

Randomiserat urval. 

Analysen svarar på 

frågeställningen. 

Tydligt resultat. 

 

Svagheter 

Deltagarna uppnådde 

inte 

powerberäkningen i 

interventionsgruppen. 

Ojämnt antal i 

grupperna. 

Bortfall 18 stycken. 

 

Kvalitetsgradering  

84 % 

 

 

Det fanns ingen 

signifikant skillnad 

mellan kontrollgruppen 

och 

interventionsgruppen 

vid någon av 

temperaturmätningarna. 

 



 
 

 
 

           

                                                                                                                                                                       Sid. 5(9) 

Författare, (år), 

land, tidskrift 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Hooven, K., (2011), 

USA, Journal of 

PeriAnesthesia 

Nursing 

Syftet med studien 

var att undersöka om 

patienter som 

värmdes preoperativt 

behöll 

normaltemperatur 

under den 

perioperativa 

perioden. 

Kvantitativ Retrospektiv studie 

Inklusionskriterier 

Patienter som genomgick olika 

kolorektaloperationer. 

Exklusionskriterier 

Patienter med pågående infektion som 

orsakade feber. 

Dataninsamlingsmetod 

Ett icke randomiserat urval men ett 

strukturerat urval.  

Totalt 149 patienter inkluderades, 77 st i 

interventionsgruppen och  

72 st i kontrollgruppen. 12 st patienter blev 

exkluderade ifrån studien pga feber. 

Patienters temperatur mättes med en 

örontermometer preoperativt och innan 

eventuell preoperativ värmning och sedan en 

gång postoperativt. 

Analysmetod 

Statistisk analys. 

Styrkor 

Stort antal deltagare. 

Tydligt syfte. 

Tydliga inklusions- 

och 

exklusionskriterier. 

 

Svagheter 

Ej tagit upp eller 

diskuterat sina 

svagheter. Ingen 

poweranalys gjord. 

Ej beskrivit hur 

varmt värmetäcket 

är. Låg grad av 

extern validitet, alltså 

inte ett 

generaliserbart 

resultat. 

 

Kvalitetsgradring  

74 % (hög). 

 

Man tittade på 

mätningar över en 2 

års period. 2007-

2008 användes ingen 

preoperativ 

uppvärmning. 2008-

2009 började de 

använda preoperativ 

uppvärmning.  

 

Innan den 

preoperativa 

uppvärmningen 

infördes hade 50% 

hypotermi när de 

kom till postoperativa 

avdelningen och efter 

införandet av 

preoperativ 

uppvärmning hade 

12% hypotermi vid 

ankomst till den 

postoperativa 

avdelningen. 

 

  

    



 
 

 
 

 

     

       Sid. 6(9) 

Författare, (år), 

land, tidskrift 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Koëter, M., Leijtens, 

B. & Koëter, S., 

(2013), Journal of 

PeriAnesthesia 

Nursing 

Syftet med studien 

var att se om 

användandet av en 

termisk reflekterande 

filt kan göra så att 

hypotermi undviks 

vid knä och höft 

operationer 

Kvantitativ RCT-studie.  

Inklusionskriterier 

Patienter som skulle genomgå total höft- eller 

knäplastik.  

Exklusionskriterier 

Patienter som åt kortison, 

immunosupprimerande medicin eller hade 

feber.   

Datainsamlingsmetod  
Det var ett randomiserat urval.  

Totalt 58 deltagare, 29 st i vardera grupp. 

Interventionsgruppen hade en thermoflect filt 

och kontrollgruppen hade inte den.  

Temperaturen mättes med en örontermometer 

sju gånger; vid ankomst till avdelningen, 

innan transport till operationssalen, på 

operationssalen, på operationssalen efter 

operationen, vid ankomst till postop, innan 

patienten skrevs ut från postop och vid 

återankomst till avdelningen. 

Analysmetod 

Statisktisk analys 

Styrkor 

Gjorde en pilot studie 

först. 

Powerberäkning 

gjordes. Deltagarna 

uppnådde 

poweranalysen. 

Tydligt syfte. 

 

Svagheter 

Temperaturen i 

operationsalen 

skiftade under 

studiens gång. 

 

Kvalitetsgradring 

84 % (hög). 

 

Det var ingen 

signifikant skillnad 

när den lägsta 

temperaturen 

uppmättes mellan 

interventionsgruppen 

och kontrollgruppen.  

 

Den lägsta 

temperaturen kunde 

mättas på den 

postoperativa 

avdelningen. 

 

    
  



 
 

 
 

                                                                                                                                                                                      Sid. 7(9) 

Författare, (år), 

land, tidskrift 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Nicholson, M., 

(2013), USA, 

AORN Journal 

Syftet med studien var 

att jämföra två olika 

värmningsinterventioner 

preoperativt och sedan 

mäta temperaturen pre-, 

intra- och postoperativt. 

RCT. Prospektiv studie, med upprepade 

mätningar. 

Inklusionskriterier 

> 18 år, planerad (elektiv) kolonoperation, 

fått värmningsinterventionen i minst 30 

minuter innan de åkte in på operation. 

Exklusionskriterier 

Om operationen inte var planerad (dvs akut), 

om patienten inte kunde förstå eller 

oförmögen att fatta beslut, om patienten hade 

en kärntemperatur > 37o vid första 

mätningen. 

Datainsamlingsmetod  
Randomiserat urval. 

Det var 66 deltagare, 32 st i kontrollgruppen 

och 34 st i interventionsgruppen. 

Temperaturen mättes med en oral termometer 

preoperativt och postoperativt. Intraoperativt 

mättes temperaturen med en esophageal 

termometer eller urinkateter med 

temperaturmätning.  

Kärntemperaturen mättes tre gånger; pre-, 

intra- och postoperativt. 

Analysmetod 

Statistisk analys 

Styrkor 

Powerberäkning 

gjord och 

deltagarna 

uppnådde den.  

Utförligt beskriven 

metoddel. 

Tydliga tabeller. 

Randomiserat urval. 

 

Svagheter 

Svårläst text. 

Använde olika 

mätinstrument. 

 

Kvalitetsgradring 

90 % (hög). 

 

Det fanns ingen 

signifikant skillnad 

mellan kontrollgruppen 

och 

interventionsgruppen 

vid någon av 

temperaturmätningarna. 

        

 

  



 
 

 
 

          Sid. 8(9) 

Författare, (år), 

land, tidskrift 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Sharma, M., Dixon, 

M., Eljelani, F., 

Crook, D. & Harper, 

M., (2014), 

Storbritannien, The 

Journal of One Day 

Surgery 

Syftet med studien 

var att se effekten av 

en 

lågkostnadsstrategi 

när det gällde att 

värma patienten vid 

korta ingrepp genom 

att använda ett 

elektiskt 

kolfibertäcke.  

Kvantitativ RCT-studie. 

Inklusionskriterier 

Alla patienter som skulle göra någon form av 

dagkirurgi, dvs inte behövde stanna över 

natten. 

Exklusionskriterier 

Oförmåga att förstå studien, språket eller 

oförmögen att ge sitt samtycke. 

Datainsamlingsmetod 

Randomiserat urval.  

Det var 70 deltagare. De delades 

slumpmässigt in i 2 grupper; en kontrollgrupp 

(n=33) och en interventionsgrupp (n=37). 

Temperaturen mättes med en nasophageal 

temperaturmätare och mättes var 15:e minut 

under hela operationen och sista mätningen 

gjordes när operationen var klar. 

Styrkor 

Powerberäkning 

gjord och deltagarna 

uppnådde den. 

Randomiserat urval 

och homogena 

grupper. 

 

Svagheter 

Otydligt syfte. 

Svårläst hur 

interventionen skulle 

gå till. 

Lite information i 

resultatet. 

 

Kvalitetsgradering  

87 % (hög). 

 

 

Det fanns ingen 

signifikant skillnad 

mellan 

kontrollgruppen och 

interventionsgruppen 

vad det gäller 

kärntemperaturen vid 

slutet av operationen. 

I 

interventionsgruppen 

var 24 % (9/37) 

hypoterma vid 

operationens slut 

jämför med 39% 

(13/33) i 

kontrollgruppen. 

         
  



 
 

 
 

       Sid. 9(9) 

Författare, (år), 

land, tidskrift 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Tanaka, N., Ohno, 

Y., Hori, M., Utada, 

M., Ito, K. & Suzuki, 

T., (2013), Japan, 

Journal of 

Perioperative 

Practice 

Syftet med studien 

var att jämföra ett 

kolfibertäcke med ett 

varmluftstäcke hos 

patienter som 

genomgår stor 

bukkirurgi under 

generell anestesi. 

Kvantitativ RCT-studie. 

Inklusionskriterier 

Normalt BMI, 20-80 år, ASA-bedömning, 

opereras i ryggläge. Patienter som skulle 

genomgå bukkirurgi under generell anestesi. 

Exklusionskriterier 

Pågående infektion, preoperativ temperatur ≥ 

37,5oC, malign hypertermi, tyroidea-sjukdom, 

autoimmunasjukdomar, användade av 

vasodilaterande mediciner. 

Datainsamlingsmetod 

Randomiserat urval. 

64 deltagare genomförde studien. De delades 

slumpmässigt in i 2 grupper, 33 st respektive 

31 st. 

Temperaturen mättes med esophageal 

temperaturmätare. Temperaturen började 

mätas efter intuberingen och därefter var 15:e 

minut. Sista mätningen gjordes vid 

operationens slut. 

Styrkor 

Powerberäkning 

gjord och uppnådd. 

Randomiserat urval. 

 

Svagheter 

Otydligt syfte. 

Svårläst resultat. 

Resultatet kunde bara 

generaliseras till 

patient som 

genomgår liknande 

operationer under 

liknande 

omständigheter. 

 

Kvalitetsgradering  

87 % (hög). 

 

 

Det fanns ingen 

signifikant skillnad 

mellan grupperna 

vad det gäller 

kroppstemperaturen. 

 

Ingen patient hade 

hypotermi vid 

operationens slut i 

någon av grupperna. 

       

 


