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Jämförelse av temperaturmätningsmetoder inom neonatal 

intensivvård 

Abstrakt 

 

Bakgrund: Det nyfödda barnet är en patient som är särskilt känslig för förändringar 

i kroppstemperaturen och risken är stor för både hypotermi och hypertermi. För att 

undvika ökad risk för sjuklighet och dödlighet är det därför viktigt att det nyfödda 

barnets kroppstemperaturen hålls inom gränserna 36,5–37,5 ℃. Detta är en 

utmaning inom neonatalvården och utmaningen blir större i och med sjunkande 

gestationsålder och födelsevikt. Motiv: Att med hitta en fungerande metod för 

beröringsfri temperaturmätning så att barnet ej störs vid kontroll av 

kroppstemperaturen. Syfte: Att studera överensstämmelsen mellan beröringsfri 

infraröd termometer och två vedertagna metoder, axill- och rektalmätning av 

kroppstemperatur på nyfödda barn som vårdas på en neonatal 

intensivvårdsavdelning. Syftet var också att studera om överenstämmelsen mellan 

metoderna skiljer sig om barnet vårdas i kuvös, öppenvårdskuvös eller säng. 

Design: En prospektiv studie med upprepade mätningar. Metod: 35 barn 

inkluderades i studien och temperaturmätningar genomfördes vid tre mättillfällen 

med de tre olika metoderna. Datan analyserades enligt Bland-Altmans analysmetod 

för att bedöma överensstämmelse mellan kliniska mätmetoder. Resultat: Denna 

studie visade att det fanns överensstämmelsen mellan infraröd mätning och 

axillmätning, men att dess 95%-iga konfidensintervall var för vida för att kunna 

accepteras i klinisk praxis. Överensstämmelse mellan infraröd- och 

rektaltemperaturmätning samt mellan axill- och rektaltemperaturmätning kunde 

inte påvisas. Konklusion: Kroppstemperaturmätning med beröringsfri infraröd 

termometer är en tilltalande metod för temperaturmätning hos nyfödda barn med 

tanke på dess fördelar. Metodutveckling och mer forskning med större urval krävs 

dock för att användning av infraröd temperaturmätning inom neonatal intensivvård 

ska kunna etableras.  

 

Nyckelord: Neonatal intensivvård, kroppstemperturmätning, hypotermi, 

hypertermi, beröringsfri, Bland-Altman 
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Comparison of temperature measurement methods in neonatal 

intensive care  

Abstract  

 

Background: The newborn infant is a patient who is extra sensitive to changes in 

body temperature and at high risk of both hypothermia and hyperthermia. To aviod 

the risk for increased morbidity and mortality due to hypothermia and hyperthermia 

it is important that the newborn´s body temperature is kept within 36,5 – 37,5 ℃. 

This is a challenge in neonatal intensive care and is more difficult with decreasing 

gestational age and birth weight. Motive: To find a functional non-contact method 

of measuring body temperature without interrupting the infants rest period. Aim: In 

this study the agreement between the IR-thermometer and two accepted methods 

with axillary- and rectal temperature measurement are examined. Design: A 

prospective study with repeated measures. Method: 35 children were included in 

the study and temperature measurements were carried out on three occasions with 

the three different methods. Data were analysed using Bland-Altmans method for 

assessing agreement between methods of clinical measurement. Result: This study 

showed agreement between infrared and axillary body temperature measurement, 

although the 95% confidence interval were to wide to be accepted in clinical practice. 

Agreement between infra red- and rectal temperature measurement and axillary and 

rectal body temperature measurement could not be found. Conclusion: Body 

temperature measurement with non-contact infrared thermometers is an appealing 

method for measuring temperature in newborns due to its benefits. Method 

developement and more research with a larger study population is required before 

infrared thermometers can be used in neonatal intensive care.  

Key Words: Neonatal intensive care, Body temperature measurement, 

hypothermia, hyperthermia, non-contact, Bland-Altman 

Antal sidor  27 

Antal ord 7531  

Antal tabeller  2 

Antal figurer 2 
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Förkortningar och definitioner  

CPAP – Continous positive airway pressure, noninvasiv ventilering med mask 

GV – Gestationsvecka, räknas i veckor + dagar.  

IR- Infraröd 

PMA – Post menstrual age, räknas i veckor + dagar.  

VLBW – Very Low Birth Weight, födelsevikt <1500g



 

Introduktion 
 

År 2019 föddes 114 523 barn i Sverige. Av dessa vårdades 10% på en 

neonatalavdelning, dvs drygt 11 500 barn (SNQ, 2020). Sjuksköterskorna som tar 

hand om dessa patienter behöver enkla och säkra metoder för att kontrollera 

barnens vitalparametrar för att ge barnen de bästa förutsättningar för att utvecklas 

och växa. Kroppstemperatur är en mycket viktig vitalparameter hos nyfödda barn då 

den kan avslöja mycket om barnets tillstånd. Hypotermi och hypertermi hos nyfödda 

barn ökar sjukligheten och dödligheten. Därför är det av stor vikt för sjuksköterskan 

att på ett snabbt, säkert och skonsamt sätt kunna kontrollera kroppstemperaturen 

hos det nyfödda barnet.  

 

Bakgrund 
 

Normotermi, hypotermi och hypertermi  

Världshälsoorganisationen WHO (1997) definierar normotermi som 36.5 - 37.5℃, 

mild hypotermi som 36.0 - 36.4℃, måttlig hypotermi som 32.0 - 35.9℃, svår 

hypotermi som <32.0℃, samt kroppstemperatur överstigande 37,5℃ som 

hypertermi.  

Hypotermi är ett vanligt förekommande problem hos nyfödda barn. Redan på mitten 

på 1900-talet visade Silverman, Fertig och Berger (1958) att dödlighet ökar när 

värmeförlusterna blir större. Risken för hypotermi är stor direkt efter födseln och 

barnet kan kylas ner 2–4℃ under de första 30 minuterna efter födseln (Bissinger och 

Annibale, 2010; Trevisanuto, Testoni och de Almeida, 2018; Perlman och Kjaer, 

2016). Ju mindre barnet är vid födseln, desto svårare har barnet att hålla sin 

kroppstemperatur, och därför är förekomst av hypotermi högre hos prematura barn 

(Miller, Lee och Gould, 2011). Miller, Lee och Gould (2011) utförde en studie med 

8782 barn med mycket låg födelsevikt som visade att totalt 56% av alla barnen, 79 % 

av barnen födda i gestationsvecka 23 samt 83% av barnen med en födelsevikt mellan 

400–499 gram hade hypotermi vid inläggning på en neonatalavdelning. I studien såg 

man ett samband mellan måttlig hypotermi och hjärnblödningar samt ökad 

dödlighet (Miller, Lee och Gould, 2011).  
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Hypotermi har visat sig leda till hypoglykemi, metabol och respiratorisk acidos, 

viktnedgång, nedsatt surfactantproduktion, störning av koagulationen, ökat 

syrgasbehov och nedsatt PaO2 samt ökad risk för infant respiratory distress 

syndrome, nekrotiserande enterokolit, bronkopulmonell dysplasi, sepsis, allvarliga 

hjärnblödningar samt ökad dödlighet (Bissinger och Annibale, 2010; Chang et al., 

2015; Miller, Lee och Gould, 2011; Rennie och Kendall, 2013, 52; Trevisanuto, 

Testoni och de Almeida, 2018).  

En studie av Luy et al. (2015) med 9833 barn födda före gestationsvecka 33 

undersökte samband mellan inläggningstemperatur mortalitet och allvarlig 

morbiditet. De visade att den lägsta förekomsten av mortalitet och allvarlig 

morbiditet förelåg vid temperatur på 36.5–37.2 grader. Mortaliteten ökade med 

sjunkande kroppstemperatur, men även vid temperatur överstigande 38 grader (Lyu 

et al., 2015).  

Hypertermi är inte lika vanligt förekommande som hypotermi, men även detta kan 

vara skadligt för barnet. I en studie från 2015 belyses faktumet att konsekvenserna av 

hypertermi hos det nyfödda barnet är relativt lite studerat i jämförelse med 

hypotermi (Amadi et al., 2015). Studien visar att långvarig hypertermi kan kopplas 

till ökad mortalitet, speciellt hypertermi i kombination med snabb nedkylning, 

däremot sågs ingen ökad dödlighet där temperaturen hade långsamt reglerats ned till 

normotermi (Amadi et al., 2015). Hypertermi ger ökad metabolism och avdunstning 

av vatten genom huden och kan orsaka dehydrering. Barnet kan på grund av 

vätskeförlusterna drabbas av elektrolytrubbningar. Vätskeförlusten kan också leda 

till ökad bilirubinkoncentration (Javali et al., 2018; Rennie och Kendall, 2013, 52; 

Waldron och MacKinnon, 2007). Hypertermi kan orsakas av att barnet kläs för 

varmt, att barnet lämnas i direkt solljus en varm dag, ligger för nära en extern 

värmekälla (värmefläkt eller strålvärmare) eller att kuvöstemperaturen är för hög 

(Waldron och MacKinnon, 2007). Barn födda under vecka 32 har dessutom en 

nedsatt förmåga att göra sig av med värme genom svettning (Bissinger och Annibale, 

2010). Hypertermi bör inte förväxlas med feber hos barn orsakad av infektion, vilket 

gör det viktigt att hitta orsaken till den förhöjda temperaturen (Rennie och Kendall, 

2013, 53).  
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Termoreglering och värmeförlust hos foster och det nyfödda barnet  

Under graviditeten ligger barnets temperatur normalt 0,3 - 0,5℃ över moderns 

kroppstemperatur. Detta beror på att värme överförs till barnet från modern via 

placentan och livmodern, men värme produceras även av barnet själv på grund av 

dess relativt höga metabolism. En del av överskottsvärmen som barnet producerar 

transporteras till mamman via navelsträngen (Asakura, 2004; Trevisanuto, Testoni 

och de Almeida, 2018).  

Det nyfödda barnet förlorar värme på fyra olika sätt: evaporation, konvektion, 

konduktion och radiation. När barnet föds är huden täckt med fostervatten, när detta 

evaporerar förlorar barnet värme. Barnet förlorar också värme genom konduktion 

när barnet placeras på en kall yta, samt genom radiation från barnet till kalla ytor i 

omgivningen som till exempel kalla väggar eller fönster. Konvektion innebär att den 

omgivande luften kyler ner barnet. Lufttemperaturen, luftfuktigheten samt luftens 

rörelse och hastighet är avgörande för hur stor kylningseffekten blir (Bissinger och 

Annibale, 2010; Rennie och Kendall, 2013, 52–53; Trevisanuto, Testoni och de 

Almeida, 2018; WHO, 1997).  

Andra faktorer som påverkar värmeförlusterna är att barnet har en stor kroppsyta 

jämfört med kroppsmassa, lägre andel isolerande subkutant fett, lägre andel brunt 

fett för förbränning, omogen hud som är mer genomsläpplig för vatten och nedsatt 

vaskulär kontroll (Trevisanuto, Testoni och de Almeida, 2018; Waldron och 

MacKinnon, 2007). Hos nyfödda fullgångna barn är hudbarriären utvecklad och 

förlust av vatten genom huden kan näst intill jämföras med den hos en vuxen 

människa. Hos tidigt födda barn är huden omogen men ett underutvecklat stratum 

corneum (yttersta lagret av huden), vilket gör att vätske- och värmeförlusterna 

genom huden är större än hos barn född i fullgången tid. Hur stort den epidermala 

förlusten av vätska är beror på vilken gestationsvecka barnet befinner sig i, ju 

tidigare barnet är född, desto mer permeabel är huden (Visscher et al., 2015).  

 

Förebygga hypotermi  

För att förebygga hypotermi hos framför allt tidigt födda barn är det viktigt att vidta 

åtgärder som påverkar de områden där värmeförlusterna sker, dvs motverka 

evaporation, konvektion, konduktion och radiation. Eftersom risken för hypotermi är 
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störst de första 30 minuterna efter födseln är det initiala åtgärderna avgörande för 

att förebygga hypotermi. Ju mer prematurt ett barn är vid födseln, desto större 

evaporativa vätskeförluster har barnet genom huden (Hammarlund och Sedin, 1979). 

Luftfuktigheten i den omgivande luften kan påverka vätskeförluster genom 

avdunstning och genom att öka luftfuktigheten i barnets omedelbara omgivning kan 

man minska dessa förluster (Hammarlund och Sedin, 1979) Därför inlindas 

prematura barn (födda <GV 28) i en speciell plastpåse direkt efter födseln för att 

minska både evaporativa förluster från huden och konduktiv värmeförlust (Bissinger 

och Annibale, 2010). Barnet placeras på en uppvärmd yta inför det primära 

omhändertagandet med strålvärme ovanifrån för att minska konduktiv- och 

radiationsförluster (LÖF, 2020). Alla ytor som barnet kommer i kontakt med bör 

vara värmda för att minska värmeförlust genom konduktion (Bissinger och Annibale, 

2010). Efter det primära omhändertagandet vårdas barnet i en kontrollerad miljö i 

en kuvös där man kan styra lufttemperaturen och luftfuktigheten och därigenom 

minska barnets värmeförluster genom att kunna påverka både evaporation, 

konduktion, konvektion och radiation (Waldron och MacKinnon, 2007). Större barn 

med en mer mogen hud kan vårdas under strålvärme i en öppenvårdkuvös eller i en 

säng med eller utan uppvärmd vattenbädd (Trevisanuto, Testoni och de Almeida, 

2018). När barnet är i behov av andningsstöd är det viktigt att använda befuktad och 

uppvärmda gaser för att minska nedkylningseffekten (Trevisanuto, Testoni och de 

Almeida, 2018).  

 

Temperaturmätning  

För att tidigt kunna upptäcka temperaturförändringar hos nyfödda barn är kontroll 

av barnets kroppstemperatur av stor betydelse. På neonatalavdelningar mäts 

kroppstemperatur oftast i samband med omvårdnadshandlingar eller som en 

uppföljning av åtgärd som kan påverka barnets kroppstemperatur. 

Omvårdnadspersonalen på neonatalavdelningar har därmed ett stort ansvar för 

temperaturmonitoreringen för att undvika både hypotermi och hypertermi.  

Barnets kroppstemperatur kan mätas intermittent eller kontinuerligt. Flera olika 

metoder för temperaturmätning finns varav mätningar rektalt, axillärt, och via 

hudsensorer är väletablerade inom neonatalvård. Det råder ingen koncensus över 

vilken mätmetod som är “golden standard”, även om rektalmätning av många anses 
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avspegla kärntemperaturen väl (Smith, Alcock och Usher, 2013). Den vanligaste 

metoden för mätning av temperaturen är axilltemperaturmätning och anses av andra 

spegla kärntemperaturen väl, utöver att den är lätt att använda, orsakar mindre oro 

hos barnet och anses vara ett relativt säkert alternativ med få komplikationer (Smith, 

Alcock och Uscher, 2013).  

Kontinuerlig mätning av kroppstemperatur sker ofta via hudsensorer på neonatala 

intensivvårdsavdelningar. Detta möjliggör icke invasiv servostyrning av kuvöser eller 

annan apparatur. Dock krävs mer forskning kring denna metod då den speglar 

hudtemperaturen som inte alltid är densamma som kärntemperaturen (Smith, 

Alcock och Usher, 2013). Ett problem med kontinuerlig hudtemperaturmätning är 

svårigheten att fixera sensorn korrekt. Tidigt födda barns hud är skör och 

försiktighet i val av fixeringsmaterial är viktigt men innebär också att sensorn lätt 

kan lossna och ge missvisande värden. Kontinuerlig temperaturmätning kan även 

utföras med rektaltermometer som används vid till exempel servostyrning av 

kylbehandlingsapparater till barn med hypoxisk ischemisk encefalopati för att 

undvika fluktueringar i kärntemperatur under pågående behandling (Smith, Alcock 

och Uscher, 2013).  

Oavsett metod att mäta kroppstemperaturen med är det viktigt att termometerns 

precision är hög. Studier som undersökt hur väl rektaltemperaturmätning och 

axilltemperaturmätning stämmer överens med varandra har visat varierande resultat 

och fler studier rekommenderas (Craig et al., 2000). I två studier, båda gjorda på 

barn född i GV 24–42, (Hissink Muller, van Berkel och de Beufort, 2008; Lantz och 

Ottosson, 2015) visade att axilltemperaturmätning och rektaltemperaturmätning inte 

stämmer väl överens med varandra och att axilltemperaturen var lägre än 

rektaltemperaturen. I en annan studie såg man däremot att 

axilltemperaturmätningen och rektaltemperaturmätningen stämde väl överens på 

nyfödda barn, men ej med äldre barn upp till 14 års ålder. I denna studie har de dock 

inte definierat åldern på de nyfödda barnen (Haddadin och Shamo´on, 2007). Dessa 

motstridigheter beskrivs även i en review av Smith, Alcock och Usher (2013). 

Skillnaderna kan bero på närvaro av brunt fett nära axillen som genererar värme och 

ger ett falskt temperaturvärde, och att miljön som barnen vårdas i, som en kuvös 

med hög luftfuktighet, kan påverka temperaturen i axillen som bidrar till att 

överensstämmelsen mellan metoderna är låg (Smith, Alcock och Usher, 2013). 
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Rektalmätning anses av många vara “golden standard”, men metoden har också en 

del risker och har kritiserats då metoden kan ge perforation av tarmen eller 

infektioner. Mätningen kan också ge falska värden vid tillstånd som ger försämrad 

perfusion (Sim et al., 2016).  

Utöver de etablerade metoderna att mäta kroppstemperatur hos nyfödda barn har 

det inom neonatalvården kommit andra alternativa metoder. En studie som 

jämförde temperatur i esofagus (mätt via nutritionssond) med axilltemperatur visade 

att axilltemperaturen var lägre än esofagustemperaturen samt att axilltempen blir 

lägre ju äldre och större barnet blir. Det kan bero på att äldre barns hud är mognare 

och att barnet har mer underhudsfett som isolerar värmen mer centralt (Hoffman et 

al., 2015). Mätning med örontermometer har prövats i flera studier, men visat på låg 

överensstämmelse med axill- eller rektaltemperaturmätning. Svårigheter finns med 

örontermometrar som till exempel att storleken på proben ofta är för stor och 

därmed visar felaktiga värden, samt att det finns väldigt lite forskning gjord med 

denna metod på nyfödda barn (Smith, Alcock och Usher, 2013).  

Ytterligare en metod är mätning med beröringsfri infraröd termometer, och det är en 

relativt ny metod för temperaturmätning inom neonatalvården som inte studerats 

väl ännu. Fördelarna med infraröd temperaturmätning anses vara att metoden är 

snabb, enkel, hygienisk, innebär låg risk för handhavandefel och att den är helt 

kontaktfri och därmed inte riskerar att störa barnet (Teran et al., 2012; Chiappini et 

al., 2011). Ur ett neonatalomvårdnadsperspektiv och för att optimera barnets 

neurologiska mognad är denna metod tilltalande. Studier gjorda på barn från 

månaders ålder har man sett att metoden ger tillförlitliga värden (Teran et al. 2012; 

Chiappini et al., 2011). I studien av Chiappini et al. (2011) med 251 barn i åldrarna 1 

månad till 18 år undersökte överensstämmelsen mellan IR-temperaturmätning och 

axilltemperaturmätning, samt upplevd/uppfattad obehag i samband med 

mätningarna. Resultatet visade på signifikant lägre nivåer av upplevt/uppfattad 

obehag i samband med IR-mätning än med axillmätning, samt god överenstämmelse 

mellan metoderna. I studien av Teran et.al (2012) inkluderades 434 barn från 1–48 

månaders ålder och man jämförde IR-temperaturmätning med 

rektaltemperaturmätning och de visade på god överensstämmelse.  

Populariteten för IR-mätare har varierat genom åren. I en review av Topalidou et.al 

(2019) har de granskat alla studier gjorda under nyföddhetsperioden med IR-
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temperaturmätare. Många av dessa studier har undersökt andra 

användningsområden för IR-mätare än just kontroll av kroppstemperatur eller inte 

jämfört IR-temperaturmätaren med andra metoder. Fler studier med större urval 

och som studerar barnet i dess olika vårdmiljöer krävs för att kunna dra slutsatser 

kring användbarhet av IR-mätare hos det sjuka nyfödda och prematura barnet.  

 

Newborn individualized developemental care and assessment programe, 

NIDCAP 

NIDCAP (Newborn individualized develpomental care and assessment program), 

syftar till att anpassa vården utifrån barnets individuella behov, vakenhet och sömn, 

undvika överstimulering, stress, smärta och samtidigt understödja självreglering och 

tar hänsyn till barnets egen kompetens utifrån aktuell mognadsgrad. Rutinmässiga 

smärtsamma och icke individanpassad vård och omvårdnad utifrån det prematura 

barnets utvecklingsnivå leder till störning av barnets sömn, ökad stress och har visats 

ha skadlig effekt på den omogna hjärnan och dess fortsatta utveckling (Als och Mc 

Anulty, 2011). Vård enligt NIDCAP har visats ge signifikant bättre funktion vad gäller 

mental kontroll, uppmärksamhet men även både elektrofysiologisk och 

neuropsykologisk funktion ända upp till åtta års ålder jämfört med kontrollgruppen 

som vårdats med traditionell neonatal intensivvård (Mc Anulty et al., 2010). En av 

kärnpunkterna i NIDCAP modellen, och även andra liknande omvårdnadsmodeller, 

som exempelvis KMC (kangaroo mother care) (Als och Mc Anulty, 2011), är att störa 

barnet så lite som möjligt. Mätning av kroppstemperatur sker flera gånger dagligen 

och kan störa barnet. Med hjälp av beröringsfri temperaturmätning kan antalet 

störade och stressande moment för det sjuka barnet på en neonatalavdelning 

minskas. 

 

Motiv för studien  

Vår egen upplevelse är att många barn visar obehag vid mätning av temperatur i 

axillen eller rektalt. Vi vill genomföra den här studien för att se om beröringsfri 

infraröd temperaturmätning är ett pålitligt alternativ till dessa två. Infraröd mätning 

är en skonsam metod eftersom det innebär att barnen inte behöver störas under 

mätningen. Detta skulle bibehålla en rogivande miljö kring barnet med längre 



 8 

viloperioder mellan nödvändiga vård- och omvårdnadshandlingar. Det skulle även ge 

personalen bättre kontroll över barnets kroppstemperatur då man kontrollera den 

oftare utan att störa. Risken skulle kunna minska för att personalen hamnar i en 

etisk diskussion om de ska mäta kroppstemperaturen och därmed störa barnet eller 

om de ska låta barnet sova med risk att barnet är hypoterm eller hyperterm.  

Metoden skulle även kunna vara värdefull under neonatala transporter eller 

operationer då utrymmet och åtkomst till barnet är begränsat och där 

kroppstemperaturen kan förändras snabbt.  

 

Syfte  
 

Syftet var att studera överensstämmelsen mellan beröringsfri infraröd termometer 

och två vedertagna metoder, axill- och rektaltemperturmätning på nyfödda barn som 

vårdas på en neonatal intensivvårdsavdelning. Syftet var också att studera om 

överenstämmelsen mellan metoderna var beroende om barnet vårdas i kuvös, 

öppenvårdskuvös eller säng.  

 

Metod 
 

Design 

En prospektiv design med upprepade mätningar av nyfödda barns kroppstemperatur 

för att studera överensstämmelse mellan kroppstemperatur uppmätt med en IR-

termometer och kroppstemperatur uppmätt med axill- och rektaltermometer i tre 

olika vårdmiljöer.   

 

Studiekontext  

Studien utfördes på den neonatala intensivvårdsavdelningen på Norrlands 

universitetssjukhus. Avdelningen har 18 vårdplatser fördelade på åtta 

intensivvårdsplatser och tio lättvårdsplatser och vårdar barn födda från 

gestationsvecka 22 upp till cirka tre månaders ålder. Barn skrivs in från 

förlossningsavdelning, BB-avdelning, annan barnavdelning, akutmottagning eller 
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från andra sjukhus då avdelningen har regionsavsvar för den norra 

sjukvårdsregionen.  

 

Urval  

Alla inskrivna barn eller barn som skrevs in på Neonatal-IVA under perioden 

20201005–20201116 och som inte uppfyllde exklutionskriterierna. 

Exklutionskriterierna var: barn med hypoxisk ischemisk encefalopati som behandlas 

med inducerad hypotermi, barn med gastrointerstinala sjukdomar där 

rektaltempmätning är kontraindicerat, samt barn som uppfyllde 

inklusionskriterierna men där ett informerat samtycke inte erhölls eller kunde 

inhämtas av föräldrarna.  

 

Datainsamling  

Ett studieprotokoll upprättades där bakgrundsdata och uppmätta temperaturer 

fördes in. Bakgrundsdata som antecknades var: barnets personnummer, kön, 

födelsevikt, aktuell vikt vid första mätningen, gestationsvecka och postmenstruella 

ålder, vårdmiljö (kuvös, öppenvårdskuvös eller säng med eller utan vattenbädd), 

form av andningsstöd (inget andningsstöd, CPAP eller respirator) och eventuell 

pågående ljusbehandling. Variabler som kuvösfuktighet, kuvöstemperatur, 

strålvärmegrad och vattenbäddsgrad noterades.  

 

Procedur  

Innan datainsamling påbörjades informerades vårdnadshavare skriftligt och 

muntligt om studien. Därefter inhämtades ett skriftligt medgivande från samtliga 

deltagares vårdnadshavare efter några timmars upp till ett dygns betänketid. 

Studieförfattarna utförde alla mätningarna i syfte att få likvärdigt utförande och 

dokumentation vid samtliga mätningar.  

Mätningarna genomfördes i samband med en planerad vändning, annan 

omvårdnadshandling eller procedur för att minimera antalet störningstillfällen för 

barnet. Vid varje mättillfälle mättes temperaturen med de tre metoderna. Dessa 

utfördes i en specifik ordning där IR-mätningen utfördes först, därefter axillmätning 
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och sist rektalmätningen. Totalt gjordes tre mättillfällen per barn, ett tillfälle per 

barn och dag under tre dagar i följd.  

IR-termometern (Visiofocus 06480) kalibrerades inför varje ny mätning mot 

rumsvägg eller mot insidan av kuvösen om barnet vårdades i kuvös.  Tre mätningar 

per mättillfälle utfördes riktat mitt i barnets panna halvvägs mellan toppen av 

näsroten och hårfästet. Medelvärdet av de tre mätningarna räknades ut och 

antecknades i studieprotokollet som mätvärdet för det mättillfället. För barn som 

vårdas i CPAP med en fästanordning för CPAP´en om täcker pannan gjordes 

mätningen istället över ögonlocket efter leverantörens rekommendation.  

De axillära kroppstemperaturmätningarna genomfördes med digital axilltermometer 

(Terumo modell c205). Denna placeras högt i axillen i mellersta axillärlinjen, i 

ungefär 30 sekunder tills termometern ger ifrån sig en ljudsignal som indikerar att 

mätningen är klar.  

Till rektalkroppstemperaturmätningen användes en digital rektaltermometer 

(Terumo modell c405) avsedd för oral eller rektal kroppstemperaturmätning. 

Termometern fördes in i rektum cirka 1–2 cm och termometern indikerar efter cirka 

30 sekunder med en ljudsignal när mätningen är klar.  

Varje mättillfälle tog i genomsnitt 4 minuter.  

 

Analys  

Dataanalys skedde i statistikprogrammen JAMOVI version 1.2.27.0, SPSS version 26, 

NCSS 2020 och kalkylprogrammet Microsoft Excel version 16.16.19. Deskriptiv 

statistik presenteras i antal (n), medelvärden (m), standarddeviationer (SD) och 

andelar (%).  

Bland-Altman modifierad för analys av multipla mätningar per individ används för 

att utvärdera överensstämmelse mellan två olika mätmetoder (Bland och Altman, 

2007; Zou, 2013). Totalt 12 kombinationer av analyser av överensstämmelse ställdes 

upp relaterat till tre vårdmiljöer (alla barn oavsett vårdmiljö och uppdelat i barn i 

kuvös, öppenvårdskuvös eller säng) och tre överensstämmelseanalyser (IR mot 

axillärt, IR mot rektalt samt axillärt mot rektalt).  
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För varje Bland-Altman analys gjordes kontroll av att det inte fanns en signifikant 

skillnad mellan metoderna uppmätta temperaturer (one sample T-test) och att 

mätvärdena var normalfördelade (histogram och Shapiro-Wilk test). Bland-Altman 

analyser gjordes endast där bägge antagandena var uppfyllda.  

För beräkning av 95%-konfidensintervall (Limits of Agreement) användes metoden 

MOVER (Method of Variance Estimates Recovery). Det 95% konfidensintervallet 

jämfördes mot kliniskt acceptabla gränser, +/- 0,5 grader av medelskillnaden mellan 

två metoder. Linjär regressionsanalys gjordes efter Bland-Altman analysen för att 

studera eventuellt proportionell bias.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Två av metoderna som används i studien är vedertagna metoder för 

temperaturmätning hos barn som behöver sjukvård. IR-mätning är en ny metod som 

är icke invasiv, CE märkt och risken att skada barnet bedömdes försumbar. Därför 

ses inga risker med att genomföra studien.  

En mätare för IR-mätning lånades av företaget, vilket skulle kunna ge misstanke om 

bias. Företaget var dock inte inblandade i något steg av studien och författarna själv 

har inte haft kontakt med företaget. Däremot utlovades att delge företaget resultatet 

när uppsatsen var examinerad.  

Studieprotokollet hade enbart studieförfattarna och handledaren tillgång till och 

förvarades inlåst. Resultatet kommer att redovisas på gruppnivå så att ingen enskild 

individ kan identifieras och känsliga personuppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt. Insamlade data kommer att förvaras inlåst i fem år efter studiens 

avslut innan dessa förstörs. Inga personuppgifter förvaras digitalt.  

 

Resultat  
 

Totalt inkluderades 35 barn i studien varav 22 pojkar (63%) och 13 flickor (37%). 

Barnen var i genomsnitt födda i gestationsvecka 32+5 (SD 5.4), med en 

genomsnittlig födelsevikt på 2203g (SD 1322). Vid första mätningen var barnen i 
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genomsnitt 13 dagar gamla (SD 20.1) och hade en aktuell medelvikt på 2330g (SD 

1264).  

Tre mätningar kunde utföras på 30 barn (86%), medan en mätning utfördes på fem 

barn (14%).  

Tabell 1. Deskriptiv statistik av bakgrundsdata 

 

För de barn som vårdades i kuvös var kuvösfukten och kuvöstemperaturen i 

genomsnitt 70% (SD 12%) respektive 31,1°C (SD 2,1°C). Den genomsnittliga 

rumstemperaturen för barn som vårdats i öppenvårdskuvös var 26,2° C (SD 3,1° C) 

och för de barn som vårdades i säng var rumstemperaturen i genomsnitt 23,2°C (SD 

1,9° C).  

Kroppstemperaturen mätt på alla barnen med IR- axill- och rektaltermometrarna var 

vid mättillfälle ett i genomsnitt 37,2°C (SD 0,5), 37,4°C (SD 0,4) respektive 37,1°C 

(SD 0,4). Vid mättillfälle två var temperaturen i genomsnitt 37,2°C (SD 0,5), 37,3°C 

(SD 0,4) respektive 37,0°C (SD 0,4), och vid tredje mättillfället var de uppmätta 

värdena i genomsnitt 37,2°C (SD 0,5), 37,3°C (SD 0,6) respektive 37,0°C (SD 0,6). 

Medianvärde och spridning av mätvärden fördelade på barn vårdade i kuvös, 

öppenvårdskuvös och säng presenteras grafiskt i figur 1.  
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Figur 1. Boxplott. Variation i mätvärden fördelade på mättillfälle och vårdplats. 

Helfyllda boxar motsvarar IR-temperaturmätning, streckade motsvarar 

axilltemperaturmätning och rutiga motsvarar rektaltemperaturmätning. Vita, ljusgrå 

och mörkgrå boxar motsvarar första, andra och tredje mättillfället. Den svarta linjen 

i varje box motsvarar medianvärdet.  

Av de 12 möjliga överensstämmelseanalyserna mellan IR- axill- och rektal 

kroppstemperaturmätning för alla barn eller uppdelat för barn som vårdats i kuvös, 

öppenvårdskuvös eller säng vad det två jämförelser som uppfyllde kriterierna för 

Bland-Altman analys. Dessa två var jämförelse mellan IR- och axillär mätmetod för 

alla barn och för de barn som vårdats i öppenvårdskuvös. I övriga 10 möjliga 

analyser var skillnaderna mellan metoderna signifikanta och/eller uppfyllde inte 

kravet på normalfördelning (se tabell 2). 
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Tabell 2. Deskriptiv sammanfattning av analyser för alla barn och fördelat utifrån 

den vårdplats barnet vårdades på. För de analyser som uppfyllde kraven redovisas 

analyser med Bland-Altman för multipla mätningar på varje barn och analys av 

proportionell bias. 
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Figur 2. Bland-Altman analyserna för överensstämmelsen mellan IR- och 

axillmätningen för alla barn respektive de som vårdades i öppenvårdskuvös. 95%-iga 

konfidensintervall (heldragna linjer) mellan –1,25°C och 1,00°C skillnad respektive –

1,11°C och 1,10°C skillnad. Vidare är de satta kliniskt acceptabla gränserna markerade 

med streckade linjer (+/- 0,5°C). Den övre grafen visar mätningar för alla barn och 

den undre för barn som vårdats i öppenvårdskuvös. 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion  

Denna studie visade på överensstämmelse mellan IR-temperturmätning och 

axilltemperaturmätning, generellt och för barn i kuvös, men att de 95%iga 

konfidensintervallen var för vida i relation till kliniskt acceptabla gränser. 

Skillnaderna mellan mätning med IR-termometer jämfört med rektaltermometer, 
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samt axilltermometer jämfört med rektaltermometer var signifikanta. Detta innebär 

att överensstämmelseanalyser inte var motiverade eftersom det fanns skillnader i 

mätvärdena.  

I olika studier på populationer äldre än barn i nyföddhetsperioden har man fått olika 

resultat när man studerat överensstämmelsen mellan IR-temperaturmätning med 

andra metoder. I en svensk studie gjord på vuxna patienter (Edling et al., 2010) där 

man undersökte överensstämmelse mellan två olika IR-mätare samt en 

axilltemperaturmätare med rektaltemperturmätning visade resultatet att 

överensstämmelsen mellan IR-temperaturmätning och rektaltemperaturmätning var 

undermålig. De visade även att axilltemperaturen inte heller stämmer väl överens 

med rektaltemperturmätning (Edling et al., 2010). I en studie gjord på 434 barn från 

några månaders ålder (Teran et al., 2012) har man däremot sett god 

överensstämmelse mellan IR-termometer och rektaltermometer.  

I en studie på barn i nyföddhetsperioden (De Curtis et al., 2008) där man undersökte 

överensstämmelse mellan IR-mätning och rektaltemperaturmätning såg man att 

överensstämmelsen var för låg för att metoden skulle kunna användas. I en studie 

från 2016 där man jämförde IR-temperatur med axilltemperatur hos barn i 

nyföddhetsperioden framkom att IR-termometern hade god överrensstämmelse med 

axilltemperaturen hos barn som vårdades i rumsluft, sämre överrensstämmelse sågs 

vid vård i kuvös och under strålvärme (Sim et.al., 2016). Liknande resultat framkom i 

vår aktuella studie. Analysen visade på överensstämmelse mellan IR- och 

axilltemperaturmätning, dels generellt och dels för barn i öppenvårdskuvös, det 

95%-iga konfidensintervallen var dock vidare än vad som bedöms som godtagbara 

gränser för användning i klinisk verksamhet. Det innebär att mätmetoderna i 

praktiken inte är utbytbara mot varandra. Baserat på denna studie kan därmed 

temperaturmätning med IR-termometer inte rekommenderas i den kliniska 

verksamheten på en neonatal intensivvårdsavdelning.  

Resultatet i denna studie visar att även att överensstämmelse mellan de vedertagna 

metoder som används i klinisk verksamhet idag, axill- och rektaltemperaturmätning, 

inte kunde påvisas. Liknande resultat som detta visas i en studie av Hissink Muller, 

van Berkel och de Beufort (2008) gjort på 33 barn i nyföddhetsperioden, där man 

kunde se att axilltempmätning och rektaltempmätning inte är utbytbara mot 

varandra. Dock hade denna studie, i likhet med aktuell studie, ett litet urval av 
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patienter. Craig et al. (2000) skriver i sin review att axilltemperaturen och 

rektaltemperaturen inte är utbytbara på äldre barn, men att de stämmer väl överens 

på barn i nyföddhetsperioden.  

I flera studier framkommer att rektaltemperaturen är generellt högre än 

axilltemperaturen. Detta visas i studier bland annat av Lantz och Ottosson (2015), 

som föreslår att 0,3°C läggs till på axilltemperaturen för att estimera 

rektaltemperatur, och Hissink Muller, van Berkel och de Beaufort (2008) och även 

Craig et al. (2000) där deras resultat visat att axilltemperaturen var signifikant lägre 

än rektaltemperaturen. I vår aktuella studie framkom dock att axilltemperaturen var 

högre än rektaltemperaturen vilket går emot resultat som framkommit i tidigare 

forskning. Förklaring till de varierade resultaten kan, utöver opålitliga termometrar, 

vara att barn som behöver vårdas i kuvös eller med strålvärme för att bibehålla 

normotermi, värms utifrån och in varvid axillär och hud tempereratur kan vara högre 

än rektaltemperaturen. Barn som däremot vårdas i säng, utan extern värmekälla och 

med en normalt fungerande termoreglering är varmare centralt än perifert och i 

princip värmer omgivningen. 

Mätning med beröringsfri infraröd termometer skulle kunna komma väl till 

användning inom neonatal intensivvård på grund av metodens fördelar. 

Motstridigheterna i studier och forskning som finns idag kallar för att fortsatt 

forskning och utveckling av apparater behövs kring denna metod för att kunna 

befästa metoden inom neonatalvård. Förslagsvis kan studier med andra IR-mätare 

göras och med större urvalsgrupper genomföras. Med fördel kan man också göra 

studier med fler subgrupper där man indelar barnen efter vårdplats, födelsevikt eller 

gestationsålder så att man kan dra slutsatser kring vilka barn denna metod fungerar 

bättre eller sämre på och resonera kring varför skillnader finns.  

 

Metoddiskussion   

Av de 35 barn som inkluderades i studien kunde samtliga tre mätningarna inte 

slutföras hos fem av dem. Förklaringen till de bortfallen var att barnen skrivits ut 

från avdelningen till hemmet, alternativt skickats till sitt hemsjukhus i annat län för 

fortsatt vård. Tre barn som uppfyllde inklutionskriterierna exkluderades från studien 

efter att föräldrarna tackat nej till medverkan.  
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Barn i behov av hypotermibehandling exkluderade på grund av en kontinuerlig 

rektaltemperaturmätning används under hypotermibehandlingen för att ha en 

kontrollerad kärntemperatur, vilket gör att monitorering av temperaturen med en 

annan metod inte är av intresse. Dessa barn har även andra temperaturmål under 

behandlingen än andra barn (kärntemperatur på 33,5°C under 72 timmars 

behandling) (Azzoparadi et al., 2008), och därför blir deltagande i denna studie inte 

aktuell. Begränsningen till neonatalavdelningen gjordes för att barn som inte 

behöver läggas in på neonatalavdelning är kvar hos föräldrarna på förlossning eller 

BB-avdelning och är sällan kvar tillräckligt länge för att göra mätningar under tre 

dagar. Valet att begränsa till en neonatalavdelning vid Norrlands Universitetssjukhus 

berodde också på att tillgången till IR-mätare var begränsad och avstånden till andra 

sjukhus förhindrade inkludering av andra sjukhus. Eftersom tid eller finansiering ej 

fanns för att kunna översätta information och samtyckesblad till andra språk än 

engelska, exkluderades barn vars föräldrar ej kunnat lämna ett informerat samtycke 

till studien.  

Vid val av storlek på studiepopulationen kan powerberäkningar göras (Bland and 

Altman, 1986). Enligt Bland (2004) är 100 individer eller parade mätningar en 

lämplig mängd mätvärden för att få tillförlitliga resultat, ökas antalet mätningar ges 

mer preciserade resultat. I en liknande studie som den aktuella beräknades att ett 

urval på 72 parade mätningar i varje subgrupp skulle vara tillräckligt och de fick i 

slutändan in 661 parade mätningar på 169 barn fördelade på fyra grupper (Sim et al., 

2016). Aktuell studie begränsades av tid tillgänglig för datainsamling, hur många 

barn som läggs in under fem veckor och tiden som fanns till förfogande för 

databearbetning. För att kompensera för tid och inläggningsfrekvens valdes 

upprepade mätningar på samma individ. Datainsamlingen resulterade i 90 parade 

mätningar och fem singelmätningar på totalt 35 barn fördelade på tre grupper. Detta 

är följaktligen så många som skulle behövas för ett säkrare och mer generaliserbart 

resultat och är en svaghet i studien.   

Vid val av analysmetod övervägdes korrelationsanalys och Bland-Altman analys. 

Korrelationsanalysen används för att se ett samband mellan mätningar som utförts, 

däremot tar korrelationsanalys inte hänsyn till hur väl mätvärdena överensstämmer 

med varandra utan den jämför förhållandet mellan två variabler. T-test har också 

övervägts, men även det anses olämpligt för analys av överensstämmelse mellan två 
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mätmetoder (van Stralen et al., 2012). Med en Bland-Altman analys ligger fokus på 

differensen och medelvärdet mellan de mätmetoder som jämförs och är en 

vedertagen analysmetod för att studera överensstämmelse mellan t.ex. olika 

mätmetoder. Resultatet presenteras i spridningsdiagram där skillnaden mellan 

mätmetoderna visas på y-axeln och medelvärdet av mätmetoderna på x-axeln. En 

Bland-Altman graf visar alltså skillnaden och medelvärdet av varje mätning som en 

punkt i diagrammet. Bland-Altman rekommenderar att ett konfidensintervall på 95% 

används, det vill säga att alla datapunkter ska ligga inom 2 standarddeviationer från 

medelskillnaden (Giavarina, 2015). Dock säger analysmetoden inget om 

konfidensintervallet är relevant kliniskt. Det är alltså upp till forskaren att bedöma 

om konfidensintervallsgränserna är tillräckligt för att uttala sig om metoden är 

sinsemellan utbytbara.  

Vid genomförande av mätningar med ett mätinstrument måste apparatens validitet 

och reliabilitet beaktas. Ett instruments validitet innebär att instrumentet mäter det 

som det är avsett att mäta, medan reliabilitet handlar att få samma mätvärde vid 

flera mätningar och om hur trovärdigt mätresultatet är (Gunnarsson och Billhult, 

2012, 152–154). Vid en validitetsmätning ingår främst tre viktiga aspekter, 

innehållsvalididet, begreppsvaliditet och kriterievaliditet (Gunnarsson och Billhult, 

2012, 152–153). Vid innehållsvaliditet undersöks om mätmetoden ger information 

om det som avses mätas (Gunnarsson och Billhult, 2012, 152), i detta fall så 

konstateras att IR- termometern gav information om patientens kroppstemperatur 

vilket var det som eftersöktes. Begreppsvaliditet fastställs genom att jämföra om 

resultatet från den egna mätningen med mätningar som utförts med andra 

mätmetoder för att mäta ungefär samma sak (Gunnarsson och Billhult, 2012, 153), i 

denna studie jämfördes IR-temperaturmätning med axilltemperaturmätning och 

rektaltemperaturmätning. Alla tre metoder mäter temperatur, men på lite olika sätt. 

Kriterievaliditet innebär att resultatet av de egna mätningarna jämförs med resultat 

från annan tidigare känd och säker metod, det som ofta benämner som “golden 

standard” (Gunnarsson och Billhult, 2012, 153). Här valdes att utgå från 

rektalmätning och axillmätning då dessa metoder är vedertagna inom 

neonatalvården och generellt anses som säkra metoder för temperaturmätning hos 

barn inom nyföddhetsperioden. 
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Reliabiliteten innebär att samma mätvärde erhålls vid flera mätningar. Enligt 

Gunnarsson och Billhult (2012, 152–154) finns tre faktorer som kan påverka ett 

instruments reliabilitet. Den första faktorn är slumpmässiga mätfel hos 

mätinstrumentet i sig, vilket innebär att instrumentet ska visa samma resultat vid 

fler mätningar. Vid varje mättillfälle med IR-mätaren utfördes tre på varandra 

följande mätningar, och ett medelvärde räknades ut som sedan fördes in i 

studieprotokollet. Dessa tre mätningar hade med fördel kunnat sparas för att sedan 

kunna genomföra en analys av den interna samstämmigheten för IR-mätaren. Den 

andra faktorn är slumpmässiga fel hos olika användare av instrumentet. I denna 

studie är det enbart författarna själva som genomfört mätningarna, vilket vi anser 

minskade risken för fel som beror på olika handhavande av användarna. Hade fler 

personer utfört mätningarna hade det funnits en risk att felmarginalen blivit större. 

En felkälla finns också när mätning inte sker på exakt samma plats vid varje 

mätning, som då klassas som ett slumpmässigt fel. Den tredje faktorn är 

slumpmässiga fel vid olika mätningar över tid, som beror på att samma användare 

som gör flera mätningar får olika resultat beroende på att patientens värden varierar 

samt att apparaten slumpmässigt mäter olika (Gunnarsson and Billhult, 2012, 152–

154).  

Terumotermometrarna har olika algoritmer för beräkning av temperaturen beroende 

om den är av axill- eller rektal/oralmodell. Dessa termometrar har även två olika 

lägen som kallas “predictive mode” och “continuous mode”. Predictive mode innebär 

att temperaturen beräknas med hjälp av mikroprocessorer i termometerns sensor 

och denna mätning tar ungefär 30 sekunder. “Continuous mode” mäter 

temperaturen under 5 - 10 minuter beroende på om rektal eller axillärmodell av 

termometern används. I denna studie används predictive mode då detta mode är 

snabbare och således skonsammare för barnet. Algoritmen för 

terumotermometrarna är okänd, vilket är en svaghet. Validiteten och reliabiliteten 

för dessa terumotermometrar skulle kunna testats mot en känd temperatur. 

Termometrarna skulle kunna testas och placerats i olika vattenbad där temperaturen 

är känd och uppmätt med högprecistionstermometer från medicinsk teknik. 

Kontroller skulle kunna gjorts för både predictive mode och continuous mode. I en 

studie av Dunne et al. (2020) testade men fyra termometrars prestationsförmåga 

gentemot en kontrollerad miljö i ett vattenbad. De testade bland annat termometrar 

med både predictive mode och continuous mode och studien visade att predicitve 
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mode kan överskatta temperaturen och att temperaturen vid längre mätningar visade 

noggrannare och träffsäkrare resultat. Vi bedömde att det inte var etiskt försvarbart 

att mäta rektaltemperaturen i continuous mode i upp till 10 minuter då riskerna med 

mätningarna då skulle ökat och barnet kan kylas ner om kuvösluckor står öppna för 

länge eller vårdarna klätt av barnet. Risken för skada på slemhinnor och 

tarmperforation ökar vid längre exponering.  Valet av termometrar i denna studie föll 

på vad som fanns tillgängligt och används kliniskt under det dagliga arbetet på 

neonatalavdelningen. Termometrarnas noggrannhet är okänd och är därmed en 

svaghet i studien och validitets- och reliabilitetsprövning hade kunnat ge studien ett 

säkrare resultat.  

Det finns enligt IR-mätarens bruksanvisning faktorer som kan påverka mätningens 

resultat, till exempel att barnet haft mössa på sig, svettig panna eller hår som ligger i 

pannan. När ett barn har behov av CPAP-behandling är det svårt att göra mätningar i 

pannan på grund av att CPAPen har en fästanordning som täcker pannan. Mätningen 

har då i enighet med bruksanvisningen valts att göras på ögonlocket istället. Även 

större barn kan ibland ha en mössa på sig för att hålla värmen. I dessa fall har denna 

tagits av innan mätningen och mätningen har gjorts i pannan efter att ha väntat en 

stund. Vissa barn har också speciella glasögon på sig för att skydda ögonen vid 

ljusbehandling av nyföddhetsgulsot. I de fall som barnen har haft glasögon och 

CPAP-behandlas har mätningen gjorts på ögonlocket efter att ha tagit bort 

glasögonen en stund innan. På prematura barn används en speciell filt som läggs 

över ögonen för att minska intryck från ljus som kan störa barnet. Denna tas också 

bort innan barnet ska vårdas och innan mätningar gjordes. Inför varje mättillfälle 

kalibrerades IR-mätaren mot aktuell rumstemperatur eller mot kuvöstemperatur då 

förändring av den omgivande temperaturen annars kan påverka resultatet av 

mätningen när apparaten flyttas från ett utrymme till ett annat med olika 

omgivningstemperatur. Termometern har en ljuspekare som indikerar när apparaten 

hålls på rätt avstånd från barnet.   

 

Konklusion  

 

Kroppstemperaturmätning med beröringsfri infraröd termometer inom neonatal 

intensivvård är en tilltalande metod då det skulle innebära att 
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kroppstemperaturmätning kan göras utan att störa barnet. Denna studie visade 

visserligen på överensstämmelse mellan IR-mätning och axillär mätning men de 

uppmätta skillnaderna var för stora för att kunna rekommendera IR-mätaren i 

klinisk verksamhet. Med tanke på IR metodens fördelar och den relativt låga antalet 

barn som ingick i studien är fortsatt forskning och utveckling kring denna metod 

viktig. Större studiepopulation och intern kontroll av reliabilitet på de enskilda 

mätmetoderna rekommenderas.   
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Ansökan om tillstånd att få genomföra temperaturmätningsstudie på Neo-

IVA 

 

Studien genomförs inom ramen för magisterexamen och institutionen för omvårdnad har utsett 

Johannes Van Den Berg till handledare för studien.  

 

Bakgrund 

Olika definitioner för normotermi finns. Världshälsoorganisationen WHO definierar normotermi som 

36.5 - 37.5℃ (WHO, 1997). Hypotermi ökar risken för att drabbas av retinopati, sepsis, nekrotiserade 

enterokolit, hjärnblödningar samt ökar syrgasbehov och även dödlighet (Miller et.al, 2011). För att 

tidigt kunna upptäcka temperaturförskjutningar hos nyfödda barn är intermittenta eller 

kontinuerliga kontroller av temperaturen av stor betydelse. Många olika metoder för 

temperaturmätning finns varav mätningar rektalt, axillärt och med hjälp av hudsensorer är 

vedertagna. Mätning med kontaktfri infraröd termometer är en relativt ny metod för 

temperaturmätning som inte är lika väl utforskad och använd vid neonatal intensivvård. Vid studier 

gjorda på barn över 1 månad gamla har man sett att metoden är träffsäker (Teran, et.al. 2012; 

Chiappini et.al, 2011) Färre studier är gjorda på barn i nyföddhetsperioden, men dessa har även visat 

att metoden är välfungerade när man jämfört det med rektaltemperatur eller axilltemperatur som 

idag anses vara mest pålitliga vid mätning av kärntemperatur (De Curtis et.al, 2007; Topalidou et.al 

2019). Fördelen med infraröd temperaturmätning är också att metoden är snabb, enkel, hygienisk, 

innebär låg risk för handhavandefel och att ge olika mätresultat beroende på användaren samt att 

den är helt kontaktfri och inte stör barnet (Teran, et.al, 2012; Chiappini et.al, 2011).   

 

Syfte  

Syftet var att studera överensstämmelsen mellan beröringsfri infraröd termometer och två 

vedertagna metoder, axill- och rektaltemperturmätning på nyfödda barn som vårdas på en 

neonatal intensivvårdsavdelning. Syftet var också att studera om överenstämmelsen mellan 

metoderna var beroende om barnet vårdas i kuvös, öppenvårdskuvös eller säng.  

 

Metod 

Procedur  

Målsättningen är att inkludera 30-50 barn i studien. Samtycke kommer inhämtas från 

vårdnadshavare innan mätningarna kan ske. Tre mätningar kommer att utföras på varje barn 

under tre dagar i följd och under dessa mäts temperaturen med tre metoder. Dessa kommer att 

utföras i en specifik ordning där hudmätningen görs först, sedan 
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infrarödmätningen, axilltemp och sist rektaltemp. IR-mätningen utförs med termometer 

visiofocus modell 06400. Axillmätningen görs genom att en tempprob av modell terumo 

c205 placeras i axillen i ungefär 30 sekunder tills den indikerar att mätningen är klar, och till 

rektalmätningen används terumo modell c405. 

Ett protokoll kommer att fyllas i där även barnets personnummer, födelselängd, 

födelsevikt, gestationsvecka och postmenstruella ålder, kuvös, öppenvårdskuvös eller säng, 

kuvösfuktighet, kuvöstemperatur, strålvärmegrad, ljusbehandling, vattenbäddsgrad samt 

andningshjälp antecknas på. Detta protokoll kommer enbart studieförfattarna med handledare 

att ha tillgång till och kommer att förvaras inlåst.  

 

Inklusionskriterer & Exklutionskriterier 

Deltagarna som inkluderas i studien är barn som är inskrivna på en neonatalavdelning. 

Barnen är födda i gestationsvecka 22-42. Barnen vårdas antingen i en kuvös, 

öppenvårdskuvös eller säng med eller utan vattenbädd, samt har olika behov av 

andningsstöd.   

Patienter med hypoxisk ischemisk encefalopati som kylbehandlas kommer inte att inkluderas 

i studien. Dessa är en speciell patientgrupp där man använder sig av 

andra temperaturmätingsmetoder som bland annat kontinuerlig rektaltemperatur. Patienter 

med en känd smitta med multiresistent bakterie kommer exkluderas samt patienter med 

nekrotiserande enterokolit där rektalmätningar är kontraindicerat.  

 

Etiska bedömningar 

Rektalmätningen är en metod för temperaturmätning som kan klassas som mer invasiv och ge mer 

obehag än övriga undersökta metoder. Denna metod används frekvent på neonatalavdelningar, och 

innebär en låg risk för tarmperforation vid felaktig undersökningsteknik. Fler procedurer än normalt 

kommer också att utföras vilket kan störa barnet. För att motverka dessa risker kommer 

procedurerna att planeras in till när barnet ska skötas om och vändas för att minimera 

störningsmoment. Enbart studieförfattarna kommer att utföra mätningarna för att minska risken för 

felaktigt handhavande, ge ett skonsamt och planerat genomförande samt säkerställa likvärdigt 

utförande och dokumentation av samtliga mätningar. All data som insamlas kommer enbart att 

hanteras av studieförfattarna med handledare och i det färdiga arbetet kommer inga känsliga data 

att publiceras eller kunna härledas till en specifik patient. Insamlad data sparas i fem år.  
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Till dig som är förälder eller vårdnadshavare till ett barn som vårdas på Neonatal-IVA vid 

Norrlands Universitetssjukhus 

-Information och förfrågan om att deltagande i en studie om metoder för temperaturmätning 

hos det nyfödda barnet. 

 

Enligt WHO ligger en normal kroppstemperatur för ett nyfött barn mellan 36,5–37,5 grader. För 

nyfödda barn ökar risken för sjukdom, minskad tillväxt och dödlighet när kroppstemperaturen 

avviker. Att kunna kontrollera temperaturen hos barnet på ett tillförlitligt sätt och ge det nyfödda 

barnet förutsättningar att kunna hålla sin temperatur är därför en viktig aspekt av vården. 

En annan viktig del i vården av sjuka nyfödda barn är att de ska få vila, sova och inte störas mer än 
nödvändigt. De idag vanligaste metoderna att mäta barnets kroppstemperatur är med en termometer i 
armhålan eller rektalt men även med en sensor fäst på huden som kontinuerligt mäter 
hudtemperaturen. Mätning av kroppstemperaturen i armhålan eller i rumpan stör ofta barnet även om 
vi försöker göra det i samband med andra vårdhandlingar. 

En relativt ny teknik i vården för att mäta kroppstemperatur är med hjälp av infraröd termometer, en 
så kallad IR-mätning. Enkelt uttryckt, en beröringsfri metod där personen ”scannar” barnets 
kroppstemperatur i pannan. Fördelen är att detta görs utan att barnet behöver röras och på så vis 
minska antalet smärtsamma eller störande moment, nackdelen är att det saknas forskning som styrker 
metodens tillförlitlighet på nyfödda barn. 

Syftet med denna studie är därför att undersöka om mätning med beröringsfri infraröd termometer kan 

vara ett tillförlitligt alternativ för temperaturmätning av det nyfödda barnet genom att jämföra olika 

metoder för att mäta temperatur hos nyfödda barn.  

Studien går till på följande sätt. Ditt barn kommer i samband med omvårdnad få sin kroppstemperatur 
uppmätt först med den infraröda mätaren och direkt efter med en vanlig termometer i armhålan och 
rektalt. Vi önskar göra detta vid 3 tillfällen. 

Alla barn som vårdas inneliggande på avdelningen tillfrågas om att delta i studien. Varje barn 

kommer få sin temperatur uppmätt axillärt, rektalt samt med den infraröda mätaren vid 3 tillfällen 

vardera och datan kommer sedan att sammanställas. Personuppgifter kommer inte att redovisas i 

studien och allt material kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det kommer att 

förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det.  

Vi heter Emelie Lundberg och Linnéa Sjövik Yeshi och utöver vår tjänstgöring som sjuksköterskor på 

avdelningen, läser vi till specialistsjuksköterska inom intensivvård vid Umeå Universitet. I 

utbildningen ingår att göra ett magisterarbete, vilket är anledningen till att denna studie kommer att 

utföras. Har ni några frågor så besvarar vi gärna dessa. 

 

Umeå 2020-10-05 
 



  Bilaga 2 

  

Studerande:                                                                        Handledare:  
Emelie Lundberg                                                               Universitetslektor Johannes Van den Berg 
Telefon : +46 70-208 74 70                                               Telefon: +46 90-785 03 00 
Mejladress: emlu0106@student.umu.se                            Mejladress: 
                                                                                           johannes.vandenberg@regionvasterbotten.se 
Linnéa Sjövik Yeshi 
Telefon: +46 73-83 40 267 
Mejladress: lisj0053@student.umu.se 

 

  

mailto:emlu0106@student.umu.se
mailto:johannes.vandenberg@regionvasterbotten.se
mailto:johannes.vandenberg@regionvasterbotten.se
mailto:johannes.vandenberg@regionvasterbotten.se
mailto:lisj0053@student.umu.se


  Bilaga 2 

  

 

Medgivande för deltagande i studie rörande temperaturmätning hos 

nyfödda barn. 

 

 

Barnets personnummer:  

Signatur 

Vårdnadshavare 1: 
 

 

Signatur 

Vårdnadshavare 2: 
 

 

Datum och ort: 

 

 

 

 


