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Sammanfattning 

Bakgrund: Feber är kroppens försvar mot infektioner och inflammationer. 

Temperaturregleringen sköts från hypotalamus och kärntemperaturen hos en frisk människa 

varierar. Feber delas in i tre faser; köldfas, platåfas och avtagandefas. Sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder är en viktig del av omvårdnadsprocessen vid feber. Patienter påverkas i 

olika utsträckning av feber och därför är en individuell bedömning viktig. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskans omvårdnad av patienter med feber. Frågeställningen var 

vad som ligger till grund för sjuksköterskans val av omvårdnadsåtgärder.  

Metod: Studien var en litteraturstudie med systematisk sökmetod. Totalt inkluderades nio 

artiklar. Författarna använde sig av manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Studien har 

en deskriptiv design. 

Resultat: Resultatet delades in i tre huvudkategorier: Datainsamling (objektiv data, subjektiv 

data och patientfokus), interventioner (psykiska, medicinska, fysiska, och övriga 

interventioner) samt följsamhet (objektiv och subjektiv kunskap). Subjektiva data såsom 

patientens mående och egna önskemål var viktiga delar i sjuksköterskans beslutsgrund. 

Febernedsättande läkemedel var den vanligaste interventionen. Ofta användes kombinationer 

av interventioner. Tyst kunskap och egna erfarenheter användes som utgångspunkt, snarare än 

evidensbaserad kunskap. Tyst kunskap och sjuksköterskans egna erfarenheter styrde både 

valet av interventioner och när de sattes in. Följsamheten för lokala riktlinjer var varierande.  

Diskussion: Sjuksköterskornas genomförda interventioner grundades till viss del i 

evidensbaserad forskning. I övrigt så gjorde sjuksköterskan egna val baserade på tyst kunskap 

och egna erfarenheter. Varför sjuksköterskorna inte valde att använda evidensbaserad vård 

som utgångspunkt framgår inte.  

 
Sökord: Fever, Nursing care, Nursing interventions, Evidence-based practice.  
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BAKGRUND 

Inledning 

”Humanity has but three great enemies: fever, famine and war; of these, by far the greatest, by 

far the most terrible, is fever.” (Sir William Osler, citerad i Sund-Levander, 1999, s. 9). 

Citatet visar på uppfattningen om feber och dess karaktär i slutet på 1800-talet och början på 

1900-talet. Orsaken till feber har genom tiderna beskrivits som allt från obalans i 

kroppsvätskor till ett tecken på dåligt leverne. Hippokrates beskrev redan 460-357 f. kr. feber 

som ett av symtomen vid bland annat malaria och tyfus. Genom att känna med handen på den 

sjukes panna om den var varm så kunde feber konstateras. Idag vet vi att feber är kroppens 

försvar mot det som är skadligt för oss: infektioner och inflammationer (Sund-Levander, 

1999). 

 

Temperaturreglering 

Människan är homeoterm, vilket innebär att kroppen strävar efter att hålla en konstant inre 

temperatur. Termoregleringen är autonom och styrs via hypotalamus där det finns receptorer 

som registrerar temperaturen i blodet som passerar. Balans uppnås genom värmeproduktion 

och värmeavgivning (Grainger, 2013). Kärntemperaturen hos en frisk människa varierar. Kön, 

ålder, aktivitet, vila och tid på dygnet är exempel på faktorer som påverkar (Almås & 

Berntzen, 2002). Sund-Levander (2009) skriver att då kroppstemperaturen övergått 38 °C har 

i Sverige traditionellt betecknats som feber. 

 

Den ideala kroppstemperaturen, som bestäms av hypotalamus, kallas set point. I 

människokroppen strävas det efter balans och så länge kroppstemperaturen ligger inom det 

individuella temperaturspannet för set point råder just det. Då känner vi oss varken frusna 

eller varma (Grainger, 2013). När mikroorganismer kommer in i kroppen aktiveras 

immunsystemet. Makrofager och monocyter börjar producera immunsystemshormoner, så 

kallade cytokiner. En pyrogen cytokin har den specifika funktionen att påverka hypotalamus 

så att set point ökar (Henriksson & Rasmusson, 2007). Genom att kroppstemperaturen ökar 

förhöjs de vita blodkropparnas aktivitet och således förbättras chanserna att bekämpa 

infektioner. En långvarigt förhöjd temperatur är skadlig. Om temperaturen ligger över 41°C 

en längre tid kan skador på centrala nervsystemet uppstå (Sand, 2007). 

 

Feberns faser 

Feber kan delas in i tre faser; köldfas, platåfas och avtagandefas. Genom att ha kunskap om 

feberns tre faser kan sjuksköterskan mildra patientens upplevelse av sjukdom (Sund-

Levander, 2009). 

 

Köldfasen börjar med att endogena cytokiner stimulerar hypotalamus till en ökning av set 

point. Det cirkulerande blodet uppfattas då som kallare än normalt och kroppen försöker öka 

värmeproduktionen och minska värmeförlusten. Det sker genom ökat muskelarbete, 

vasokonstriktion samt att kroppshåren reser sig, så kallad piloerektion. 

Muskelkontraktionerna är ett sätt att skapa värme, precis som vid fysisk aktivitet. 

Kontraktionerna och köldförnimmelsen blir starkare ju snabbare kroppstemperaturen höjs. 

Om patienten skakar okontrollerat kallas det för frossa. Frisättning av stresshormoner, som 

adrenalin och kortisol i kombination med frossan bidrar till en ökad metabolism (Almås & 

Berntzen, 2002). Patienten kan i denna fas känna sig kall och frusen samt att hjärtat slår 

snabbare än vanligt. Patienten ser ofta blek ut (Sund-Levander, 1999). Frossbrytningar är 

mycket ansträngande för kroppen och kan upplevas som obehagligt av patienten (Ericson & 

Ericson, 2012). 
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Feberns andra fas kallas för platåfasen. Det cirkulerande blodet har uppnått samma temperatur 

som set point och i denna fas sker en vasodilatation för att bibehålla temperaturbalansen. 

Patienten kan känna sig varm och ofta syns en tydlig rodnad av huden (Almås & Berntzen, 

2002).  

 

Den tredje fasen är avtagandefasen, då en återställning av set point till normal temperatur 

sker. Ökad vasodilatation gör att värmetransport sker från hudytan till omgivningen genom 

värmestrålning, värmeströmning, värmeledning och förångning (Henriksson & Rasmusson, 

2007).  

 

Orsaker till feber 

Nilsson-Ehle (2011) delar in orsaken till feber i två huvudgrupper; infektions- eller 

inflammationsrelaterad feber. Infektioner delar Nilsson-Ehle (2011) in i fyra kategorier:  

1. Bakteriella infektioner, t.ex. pneumoni, endokardit och tuberkulos.  

2. Spiroketoser, t.ex. borrelia. 

3. Viroser, t.ex. HIV, influensa och ebola. 

4. Parasitoser, t.ex. malaria. 

Den andra stora gruppen av sjukdomar som vanligtvis diagnostiseras vid feber är de 

inflammatoriska sjukdomarna. Feber vid inflammatoriska sjukdomar kommer ofta som 

sekundärt symtom, patienten söker ofta initialt för ömhet i det inflammerade området 

(Nilsson-Ehle, 2011). 

 

Feber kan i vissa fall även bero på maligniteter och då talar man om sekundära infektioner 

som är orsakade av tumörer. Läkemedelsreaktioner kan även vara en orsak till feber.  

Läkemedelsutlöst feber uppkommer ofta under de två första veckorna efter påbörjad 

behandling. Artificiell feber är då patienten manipulerar feber, till exempel genom att värma 

upp termometern mot element (Nilsson-Ehle, 2011).  

 

Temperaturmätning 

Vid temperaturmätning är det bra att ha ett grundvärde att utgå från (Grainger, 2013). Särskilt 

äldre patienter har ofta lägre temperatur och kan därför uppfattas som feberfria trots en 

relevant ökning av kroppstemperaturen (Outzen, 2009). Platser som traditionellt har använts 

för temperaturmätning är i ändtarmen, armhålan, munnen eller örat (Grainger, 2013). Sund-

Levander och Grodzinsky (2013) konstaterar i sin artikel att bästa stället för mätning av 

temperaturen är i örat (tympanisk mätning). Rektal mätning har länge setts som den säkraste 

metoden för temperaturmätning. I artikeln beskriver forskarna dock ett antal negativa faktorer 

vid rektal mätning. Mätvärdet varierar beroende på hur långt termometern förs in, hård 

avföring påverkar mätvärdet, införingen kan skada mjukdelar och framförallt motsvarar inte 

mätplatsen kärntemperaturen. När olika mätställen jämfördes visade det sig att förändringar i 

kroppstemperaturen registrerades mycket långsammare i ändtarmen. Temperaturen i örat 

speglar kärntemperaturen och närheten till hypotalamus gör att temperaturen snabbt svarar på 

förändringar i set point. Oavsett vilken plats som används är det dock viktigt att vid 

upprepade mätningar använda samma metod. Sjuksköterskan bör ha kunskap om vilka 

felkällor som finns med olika metoder och kunna genomföra en korrekt mätning med den 

utrustning som finns till hands (Sund-Levander & Grodzinsky, 2013). 

 

Omvårdnadsprocessen och sjuksköterskans ansvar 

Florin (2009) beskriver omvårdnadsprocessen som en systematisk problemlösningsmodell 

sjuksköterskan kan använda i sitt dagliga arbete. Modellen innehåller datainsamling, 

problemformulering, planering, genomförande samt utvärdering av det som gjorts för 
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patienten. Informationsinhämtning sker löpande genom till exempel samtal med patienten, 

kroppsundersökning och kontroll av vitala parametrar. Dessutom påverkar sjuksköterskans 

erfarenhet, förförståelse och egna tolkningar bedömningen och således även åtgärder (Florin, 

2009). I Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) står det 

att sjuksköterskan ska ”Ha förmåga att självständigt tillämpa omvårdnadsprocessen genom 

observation, bedömning (omvårdnadsanamnes, status, mål), omvårdnadsdiagnostik, 

omvårdnadsordination, planering, genomförande och utvärdering av patientens omvårdnad 

…. Uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som 

möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder .… Hantera läkemedel på ett adekvat sätt med 

tillämpning av kunskaper inom farmakologi.” (s. 11). Simonsen & Aarbakke (2001)  skriver 

att det vid läkemedelsadministrering är sjuksköterskans ansvar att känna till indikationen för 

behandlingen, förstå läkemedlets funktion och uppmärksamma biverkningar samt följa upp 

effekten. När det finns en skriftlig generell ordination ska sjuksköterskan göra en egen 

bedömning och behovsprövning innan hon ger patienten läkemedlet.  

 

Aktuellt kunskapsläge 

Sund-Levander (2009) anser att sjuksköterskans omvårdnad är en viktig del av 

omvårdnadsprocessen vid feber. Sjuksköterskan bör ha kunskap om de läkemedel som 

patienten intar, samt hur de påverkar kroppstemperaturen. Grundorsaken till febern ska alltid 

utredas. 

 

Eftersom patienter påverkas i olika utsträckning av feber är det viktigt att varje patient 

observeras och bedöms individuellt vid ett flertal tillfällen (Sund-Levander, 2009). Feber är 

kroppens försvar mot ett hot, till exempel en infektion. Genom att sänka febern fördröjs 

kroppens försök att bekämpa infektionen. Om patienten inte mår alltför dåligt av 

temperaturhöjningen, eller om det innebär andra risker, behöver inte temperaturen sänkas 

(Thompson, 2005). Carey (2010) såg i sin forskning att administration av antipyretika inte 

gjorde att patienten tillfrisknade från grundsjukdomen snabbare, tvärtom förlängdes 

sjukdomsperioden i en del fall. Sjuksköterskans omvårdnad bör därför i första hand stötta den 

normala fysiologiska processen hos patienten (Scrase & Tranter, 2011).  

 

Kraftig avkylning eller snabba temperaturväxlingar bör alltid undvikas eftersom det kan 

framkalla frossa hos patienten (Sund-Levander, 1999). Patienter med nedsatt immunförsvar 

drabbas hårdare av en förhöjd kroppstemperatur (Sund-Levander, 2009). För en del 

patientgrupper innebär förhöjd kroppstemperatur ökade risker för sekundära skador och även i 

vissa fall livet. För dessa grupper är det viktigt att tidigt sätta in interventioner för att sänka 

kroppstemperaturen (Grainger, 2013). 

 

Evidensbaserad omvårdnad 

Sjuksköterskan är skyldig enligt lag att använda sig av evidensbaserad omvårdnad. I Lagen 

om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS, SFS 1998:531) 1 §, kap. 2 

står att: 
Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient skall ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och 

sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården skall så långt som möjligt utformas och genomföras i 

samråd med patienten. Patienten skall visas omtanke och respekt. 

 

För att kontinuerligt kunna förändra arbetssätt och föra in nya kunskaper i den kliniska 

omvårdnaden krävs mer än den individuella sjuksköterskans sökande av ny kunskap. Bland 

annat krävs att vårdpersonal är villig att bryta traditioner, att det finns resurser för att 

genomföra förändringar och att chefen uppmuntrar arbetet (Nilsson-Kajermo & Olsson, 
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2009). Flynn Makic, Rauen, Watson och Will Poteet hävdar (2014) att det tar tjugo år innan 

forskning är fullt implementerad i det faktiska vårdarbetet.  I studien beskrivs sjuksköterskans 

viktiga del i att tillämpa den evidensbaserade omvårdnaden, då sjuksköterskan arbetar nära 

patienten under hela dygnet. Vidare fastställs att sjuksköterskan måste göra individuella val 

men koppla dessa till evidensen i sitt dagliga arbete för att säkerställa en så bra och säker 

omvårdnad som möjligt. 

 

Evidensbaserad omvårdnad är en kärnkompetens som stärker sjuksköterskan i de val som görs 

i det dagliga arbetet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Evidens inom omvårdnad kan 

också vara ett hjälpmedel för att sudda ut de förutfattade meningarna som finns i samhället. 

Evidens kan ge oss en ökad förståelse för skillnader i det kulturella perspektivet såväl som 

mellan könen. Sjuksköterskan ska behandla alla individuellt och alla människor har rätt till 

lika vård, oavsett om du är ung eller gammal, kvinna eller man, eller har en annan etnisk 

tillhörighet. Sjuksköterskan kan genom att använda sig av evidensbaserad omvårdnad och 

genom att vara objektiv främja jämställdhet (Hanssen, 2007; Jorfedet, 2010). 

  

Problemformulering 

Ökad folkomflyttning och förändringar i befolkningsstruktur leder till att patientgrupper 

förändras. På grund av en ökad globalisering ökar också riskerna för spridning av till exempel 

infektionssjukdomar. Allt högre krav ställs därför på sjuksköterskans kompetens (Willman 

m.fl., 2011). Sund-Levander (2009) anser att det i sjuksköterskans uppgifter ingår att 

observera och lyssna till patienten, planera och genomföra åtgärder samt utvärdera resultatet. 

Sjuksköterskan bör ha kunskap om och kunna förutse de fysiologiska reaktioner som sker i 

kroppen vid temperaturförändringar. Varje patient måste bedömas individuellt utifrån dennes 

bakgrund, symtom, fysiologiska status, personliga behov och önskemål. I en litteraturöversikt 

av Scrase och Tranter (2011) konstaterar de att sjuksköterskor bör ha i beaktande att feber är 

ett fysiologiskt försvar. Omvårdnad ska inte utföras på rutin utan grundas på varje patients 

individuella tillstånd och aktuell forskning.  

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans omvårdnad av patienter med feber. 

 

Frågeställning 

Vad ligger till grund för sjuksköterskans val av omvårdnadsåtgärder? 

 

METOD 

Design 

Studien är en litteraturstudie med systematisk sökmetod. Studien har en deskriptiv design 

(Rosén, 2012). 

 

Sökstrategi 

Sökning av artiklar har skett i databaserna Cinahl och Medline. För att hitta sökord användes 

Cinahl Headings eller MeSH-termer. Booleska operatorer användes för att kombinera ord och 

göra sökningen mer specifik. Sökorden kombinerades med termen AND. Författarna valde 

även att söka vissa begrepp i fritext (Karlsson, 2012). När sökningen begränsats utifrån 

inklusions- och exklusionskriterierna gjordes en relevansbedömning. Ett flertal artiklar som 

svarat mot syftet har funnits i resultatlistan vid flera av sökningarna, så kallade dubbletter. De 

har endast redovisats som lästa abstract/utvalda till studien första gången de varit med i 

resultatlistan. Samtliga artiklar som inkluderades i studien hittades genom sökning av 
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Fever/Nursing, med fever som Cinahl Heading och nursing som Subheading. Se bilaga 

Sökmatris. 

 

Urval 

Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar skrivna på engelska eller svenska som var peer 

reviewed. Publiceringsår bestämdes till 1990-2014. Författarna valde att exkludera 

litteraturstudier samt studier som avsåg feber hos barn. Se bilaga Sökmatris.  

 

Arbetet i urvalsprocessen följde de steg som Rosén (2012) beskrivit. Vid första urvalet i 

sökresultatet sparades de titlar som svarade till syftet. Under det andra urvalet lästes 

sammanfattningen (abstract) på de artiklar som haft en relevant titel. Dessa artiklar lästes 

sedan i sin helhet. De artiklar som efter detta var relevanta inkluderades i studien. Totalt 

inkluderades nio artiklar, fem stycken kvalitativa och fyra stycken kvantitativa. Den äldsta 

artikeln publicerades 1997 och de nyaste 2011. Se bilaga Artikelmatriser. 

 

Värdering 

Innan beslut om inkludering kvalitetsgranskades artiklarna med stöd av granskningsmallar 

från Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (SBU, 2013). Artiklarnas metod och 

design granskades samt att artiklarna hade ett relevant urval. Författarna kontrollerade även 

att syftet var tydligt och väl beskrivet. Det studerades om datamättnad förekom och om 

resultatet svarade emot syftet. Författarna använde granskningsmallarna för att värdera varje 

artikel var för sig. Resultatet jämfördes sedan och en diskussion fördes kring de punkter där 

svaren var avvikande (Rosén, 2012). Samtliga (n=9) artiklar ansågs hålla god vetenskaplig 

kvalitet och inkluderades i vår studie. Se bilaga Artikelmatriser. 

 

Etiska överväganden 

Artiklarna som författarna valde att inkludera i studien hade samtliga fått tillstånd av en etisk 

kommitté samt blivit etiskt godkända innan publicering. 

 

Att ha tillräckliga språkliga och metodologiska kunskaper för att kunna göra en rättvis 

bedömning av materialet är viktigt (Kjellström, 2012). För att minska risken för feltolkningar 

lästes samtliga artiklar igenom av författarna var för sig för att sedan diskuteras tillsammans. 

Författarna strävade efter att ha en så hög objektivitet som möjligt för att inte forma eller 

påverka resultatet. 

 

Dataanalys 

Författarna använde sig av manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Enligt Danielsson 

(2012) är manifest innehåll en uppräkning eller återgivning av vad som står i en text. Det 

grundar sig i det som går att se. Vid en induktiv ansats görs analysen utifrån innehållet i 

texten snarare än från en förutbestämd teori (Danielsson, 2012). Artiklarna lästes igenom ett 

flertal gånger för att få en helhetsförståelse för innehållet. Författarna plockade ut 

meningsbärande enheter som sedan kodades. Ur kodningen framkom nio subkategorier som 

delades in i tre huvudkategorier. Under processen försökte författarna ha så objektiv syn som 

möjligt på materialet. Då majoriteten av artiklarna var skrivna på engelska bestod 

bearbetningen även av att översätta ord och meningsbärande enheter för att inte missförstå 

sammanhang. 
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RESULTAT 

Innehållsanalys av den information som svarade till denna studies syfte och frågeställning 

sammanställdes. Författarna har valt att redovisa resultaten utifrån de funna subkategorierna 

och kategorierna vilka ses i tabellen nedan: 

 

Datainsamling 

Objektiva data 

I Ikematsus (2004) studie ansågs grundorsaken till febern ha en betydande roll i planeringen 

av hur patienten skulle omhändertas. Sjuksköterskorna var inriktade på att fastställa orsaken 

innan åtgärder sattes in. Emmoth och Edwinson-Månsson (1997) skriver att många 

sjuksköterskor ansåg att det var olika hur ofta temperaturen behövde mätas på patienterna. Ju 

högre feber de hade, desto oftare behövde temperaturen kontrolleras. Behovet av att ta prover 

på patienten beskrivs av flera sjuksköterskor. Exempel på prover som ansågs relevanta att ta 

hos en patient med feber var blod- och urinodling, CRP, SR och blodglukos (Emilsson & 

Sandén, 2007; Emmoth & Edwinson-Månsson, 1997). 

 

Subjektiva data 

Genom att observera patienten kunde sjuksköterskorna identifiera symtom som hörde ihop 

med febern. De tittade särskilt efter symtom som att patienten såg varm ut, svettades, frös, 

hade minskad aptit, var orolig, förvirrad eller trött (Emmoth & Edwinson-Månsson, 1997; 

Ikematsu, 2004; Thompson & Kagan, 2011). I flera av studierna påvisas att patientens 

mående var en viktig faktor i sjuksköterskornas observation (Emilsson & Sandén, 2007; 

Emmoth & Edwinson-Månsson, 1997; Ikematsu, 2004; Thompson & Kagan, 2011). 

 

Patientfokus 

Sjuksköterskorna som Sund-Levander, Wahren, och Hamrin (1998)  intervjuade beskrev att 

både de fysiska och psykiska behoven måste tas i beaktande när en bedömning görs av 

patientens behov. Patientens upplevelse av temperaturförändringen styrde när 

interventionerna påbörjades av sjuksköterskorna. Vidare konstaterar Sund-Levander m.fl. 

(1998) att patienterna ska bedömas individuellt utifrån sina egna förutsättningar. I Jones 

(1998) studie beskrivs att omvårdnaden grundas i patientens personliga preferenser. 

Patientens allmäntillstånd påverkade mer än vad objektiva data, som temperatur, gjorde 

(Emilsson & Sandén, 2007; Emmoth & Edwinson-Månsson, 1997). Att låta patienten vara 

delaktig i besluten kring omvårdnaden samt individanpassa densamma var något som 

studiedeltagarna uttryckte som viktigt (Emilsson och Sandén, 2007; Thompson & Kagan, 

2011).  

 

Subkategori Kategori 

Objektiva data  

Subjektiva data Datainsamling 

Patientfokus  

Psykiska interventioner  

Medicinska interventioner Interventioner 

Fysiska interventioner  

Övriga interventioner  

Objektiv kunskap Följsamhet  

Subjektiv kunskap  



9 

 

Interventioner 

Psykiska interventioner 

I Emilsson och Sandéns (2007) studie beskrev sjuksköterskorna psykisk omvårdnad som en 

viktig del av god omvårdnad. Att tillgodose patientens behov beskrevs även det som god 

omvårdnad. Genom en ökad närvaro hos patienten ges möjligheter till psykiskt stöd i form av 

till exempel samtal och att aktivt lyssna till patienten (Ikematsu, 2004).  

 

Medicinska interventioner 

Den vanligaste åtgärden vid feber var att administrera antipyretika. Paracetamol var den 

vanligaste substansen (Emilsson & Sandén, 2007; Çelik, Yıldırım, Arslan, Yıldırım, Erdal & 

Yandı, 2011; Jones, 1998; Thompson & Kagan, 2011; Thompson, Kirkness & Mitchell, 2007; 

Thompson, Kirkness, Mitchell & Webb, 2007). I Jones (1998) studie användes antipyretika av 

samtliga sjuksköterskor (n=75) till patienter med AIDS som fått feber. Çelik m.fl. (2011) 

påvisar i sin studie att antipyretika administrerades med en frekvens av 69.8%. Emmoth och 

Edwinson-Månsson (1997) samt Jones (1998) poängterar vikten av att ge febernedsättande 

läkemedel regelbundet och ibland kanske även kombinera flera sorters antipyretika.  

 

Patienten har vid feber ofta ett ökat behov av vätska relaterat till svettningar. Vikten av extra 

vätsketillförsel påpekas i flera studier. Vätskan administreras genom att patienten får mer att 

dricka alternativt genom intravenös infusion (Emmoth och Edwinson-Månsson, 1997; 

Ikematsu, 2004; Jones, 1998). 

 

Fysiska interventioner 

Sjuksköterskorna tog bort sängkläder och filtar då patienten började få eller hade feber, för att 

minska obehaget. Den här interventionen utfördes då patienten klagat på att de kände sig 

varma (Emmoth & Edwinson-Månsson, 1997; Jones, 1998). Aktiv nedkylning i form av kalla 

handdukar, is, avtvättning samt kylda kompresser var vanliga interventioner (Çelik m.fl., 

2011; Emmoth & Edwinson-Månsson, 1997; Jones, 1998; Sund-Levander m.fl., 1998; 

Thompson & Kagan, 2011; Thompson, Kirkness, Mitchell & Webb, 2007). Passiv nedkylning 

i form av att öppna fönster, anpassa miljön kring patienterna, byta till tunnare kläder och sätta 

in fläktar är andra exempel på interventioner som sjuksköterskorna genomförde (Emmoth & 

Edwinson-Månsson, 1997; Thompson & Kagan, 2011; Sund-Levander m.fl., 1998; Ikematsu, 

2004; Emilsson och Sandén, 2007).  

 

Värme beskrevs som en intervention när patienten frös. Sjuksköterskorna lade på en extra filt, 

bytte till torra sängkläder, gav varm dryck och anpassade miljön kring patienten (Emilsson 

och Sandén, 2007; Ikematsu, 2004; Jones, 1998 ). Frossa ansågs eftersträvansvärt att undvika. 

Åtgärder för att begränsa tiden patienten frossar var till exempel att lägga på extra filtar, ta på 

varma kläder och öka temperaturen i rummet (Emilsson & Sandén, 2007; Emmoth & 

Edwinson-Månsson, 1997; Ikematsu, 2004). 

 

Övriga interventioner 

I Ikematsus (2004) studie tas hygien upp som en intervention vid feber. Dusch och stöd i 

ADL beskrivs av sjuksköterskorna som en god omvårdnadsåtgärd. Nutritionsstatus har endast 

ett fåtal gånger beskrivits av sjuksköterskorna (Jones, 1998; Emilsson och Sandén, 2007; 

Thompson, Kirkness & Mitchell, 2007). Emilsson och Sandén (2007) konstaterar att 

administrering av läkemedel samt nedkylning är den vanligaste kombinationen av åtgärder.  
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Följsamhet 

Objektiv kunskap 

I en studie av Thompson, Kirkness, Mitchell och Webb (2007) uppgav mindre än 20 % av 

sjuksköterskorna att det på sjukhuset eller avdelningen där de arbetade fanns riktlinjer för 

vården av patienter med feber. I Thompson och Kagans (2011) studie anger alla 

sjuksköterskor utom en samma gräns för start av interventioner vid feber som riktlinjerna 

påbjöd. 

 

Det fanns skillnader i hur sjuksköterskan såg på symtom vid feber och vilka som var 

riskgrupper beroende av utbildningsnivå. Vidareutbildade sjuksköterskor nämnde fler symtom 

och var mer generösa med interventioner för riskgruppspatienter med feber (Emilsson & 

Sandén, 2007). Även de sjuksköterskor som på sin avdelning fått specifik utbildning inom 

omvårdnad av riskpatienter med feber var mer observanta på patientens symtom (Thompson 

& Kagan, 2011). 

 

Subjektiv kunskap 

Sund-Levander m.fl. (1998) beskriver att delar av sjuksköterskornas kunskap är tyst kunskap, 

ofta uttryck för kulturen på en viss avdelning. Sjuksköterskorna gör som de alltid gjort och 

ingen vet egentligen varför det görs på detta sätt. Det beskrivs även att personliga åsikter var 

viktigare än den teoretiska kunskapen. I Thompson & Kagans studie (2011) beskriver 

sjuksköterskorna att valet av interventioner utgick från vad de själva tyckte fungerade. 

Sjuksköterskan satte sina egna åsikter i första hand. Riktlinjerna för administration av 

antipyretika på avdelningen var vid temperaturer över 38.5°C. Sjuksköterskorna i studien gav 

dock patienterna läkemedel tidigare men dokumenterade då att de gavs mot smärta istället. 

Sund-Levander m.fl. (1998) konstaterar att sjuksköterskornas val av interventioner baserades 

på egna erfarenheter av vad som fungerar, snarare än riktlinjer. Sjuksköterskorna uttryckte att 

det var upp till den som hade omvårdnadsansvaret att själv bestämma vilken åtgärd som 

skulle tas till. Det uttrycktes också att sjuksköterskorna gjorde som de alltid gjort, utan vidare 

reflektion. Emilsson och Sandén (2007) beskriver att sjuksköterskorna hade en ökad 

vaksamhet för patienter som de av erfarenhet visste tillhörde riskgrupper. I dessa fall 

genomfördes kontroller tätare och interventioner sattes in tidigare. 

 

Thompson, Kirkness och Mitchell (2007) visar att intentionen hos sjuksköterskorna var att 

följa riktlinjerna. Det har sjuksköterskorna dokumenterat i patienternas vårdplan. 

Sammanställning av de interventioner som sedan genomförts visade att de i praktiken inte alls 

följde riktlinjerna. Antipyretika gavs ibland tidigare än vad som stod i riktlinjerna. I ett stort 

antal (cirka 60 %) fall väntade dock sjuksköterskorna längre med att sätt in interventioner än 

vad riktlinjerna angav.  

 

Resultatsammanfattning  
Resultatet mynnade ut i tre huvudkategorier: datainsamling, interventioner samt följsamhet. 

Den subjektiva och objektiva kunskapen samt patientfokus var delar som sjuksköterskorna 

själva ansåg vara viktiga att ha med i sina bedömningar. Interventionerna beskrevs som 

psykiska, medicinska och fysiska. Sjuksköterskornas följsamhet till objektiv samt subjektiv 

kunskap beskrevs. Där framkom följsamhet till inlärd kunskap, till avdelningens rutiner och 

till aktuella riktlinjer som olika delar. 

 

Resultatet påvisade att sjuksköterskorna i många fall gör som de alltid har gjort. Trots tillgång 

till evidens och riktlinjer valde sjuksköterskorna i stor utsträckning att basera sin omvårdnad 

på den tysta kunskapen samt sin egen bedömning och värdering av symtom. Resultatet 
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indikerar även svårigheter i det kliniska arbetet då det i vissa fall inte fanns tydliga riktlinjer 

och ramar för sjuksköterskan att vila sina beslut på.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna valde att söka artiklar från 1990 och framåt, den tidigaste artikeln som 

inkluderades är från 1997. På 17 år hinner nya rön uppkomma och riktlinjer förändras men 

mängden publicerade artiklar var relativt mager. Därför valde författarna att inkludera artiklar 

som var lite äldre. Vid genomläsning fanns kongruens mellan äldre och nya artiklar, 

beskrivningen av omvårdnaden vid feber var liknande genom hela tidsperioden.  

 

De sökord som användes påverkade vilka artiklar som författarna fann. Genom att använda 

MeSH-termer och Cinahl Headings försökte författarna att få med alla artiklar som kunde 

vara relevanta. Sökning med fritext var en kontroll av de egna resultaten (Karlsson, 2012). 

Författarna tog hjälp av en ämnesbibliotekarie på Örebro Universitet som tittade igenom 

sökningen och gav förslag på andra sökord att testa, vilket gjordes. Alla artiklar som 

bedömdes som relevanta hittades vid samma sökning och inga ytterligare träffar svarade till 

vårt syfte. 

 

Granskning och värdering av information innebär alltid en subjektiv tolkning. Genom att 

författarna granskade artiklarna var för sig och sedan diskuterade innehållet har 

analysförfarandet gjorts så objektivt som möjligt (Kjellström, 2012). Att artiklarna som 

inkluderats i arbetet har en varierande design anser författarna vara en styrka i arbetet, då 

resultatet blivit bredare.  

 

Några artiklar beskrev omvårdnaden av feber vid specifika tillstånd eller sjukdomar. 

Resultatet kunde påverkas av det eftersom det sjuksköterskorna uttryckte i dessa artiklar 

kanske inte var generellt applicerbart. Till exempel kan feber vid en traumatisk hjärnskada 

resultera i sekundära skador på hjärnan. Därför är det på de patienterna viktigt att tidigt sätta 

in interventioner mot febern (Wikström, 2006). Personal som arbetar med den kategorin 

patienter kan därför ha en vinklad syn på feber, där de anser att åtgärder ska vara snabba och 

aggressiva för att sänka temperaturen. Vid läsning och granskning av artiklarna ansåg 

författarna att sjuksköterskorna i stort beskrev liknande omvårdnad som i de artiklar som var 

mer generellt hållna. I de fall som resultatet varit avvikande finns det beskrivet i text, för att 

undvika feltolkning. 

 

Tre av nio artiklar har samma huvudförfattare (Thompson & Kagan, 2011; Thompson, 

Kirkness & Mitchell, 2007; Thompson, Kirkness, Mitchell & Webb, 2007) vilket kan ha 

implikationer för resultatet. Eventuella fel som en viss forskare gör eller vinkling av resultat 

påverkar den här studiens resultat i större utsträckning eftersom tre av de utvalda artiklarna 

har samma huvudförfattare. Det är dock till viss del olika medförfattare och artiklarna är peer 

reviewed.  

 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskans omvårdnad vid feber 

Florin (2009) skriver om datainsamling vid användande av omvårdnadsprocessen att det är en 

ständigt pågående handling. Vid varje möte med patienten identifierar sjuksköterskan 

information som läggs till bedömningen. Sjuksköterskans omvårdnad beskrivs vara baserat på 

den egna förmågan att värdera observationer samt tillämpa riktlinjer. Även data som går att se 
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utifrån, objektiva data, kan vara från ett subjektivt perspektiv eftersom sjuksköterskan alltid 

gör en personlig tolkning. Det är inte säkert att samma situation tolkas på samma sätt av en 

annan sjuksköterska (Florin, 2009). Emmoth och Edwinson-Månsson (1997), Ikematsu (2004) 

samt Thompson och Kagan (2011) beskriver hur sjuksköterskorna genom observation av 

patienten kunde identifiera symtom som förknippades med feber. Symtomen var till exempel 

svettning, rodnad och frossa. Sjuksköterskans utbildningsnivå och intern utbildning specifikt 

inriktad mot feber påverkade omvårdnaden (Emilsson & Sandén, 2007; Thompson & Kagan, 

2011). Sjuksköterskan har ett moraliskt ansvar att ge patienten bästa möjliga vård. För att 

kunna göra det måste sjuksköterskan veta varför det görs på ett visst sätt, inte bara hur. 

Genom att ifrågasätta det ”man alltid gjort” och implementera nya rön i den kliniska vården 

får patienten en säkrare vård. Evidensbaserad vård innebär just detta (Lloyd, Hancock & 

Campbell, 2007).  

 

Feber har en positiv effekt på kroppens immunförsvar och bör därför inte sänkas på en i övrigt 

frisk person såvida patienten inte upplever obehag av temperaturstegringen (Scrase & Trenter, 

2011; Thompson, 2005). Det beskrevs också i två artiklar (Emilsson & Sandén, 2007; 

Emmoth & Edwinson-Månsson, 1997). Sjuksköterskorna valde att sätta in interventioner till 

större del grundat på hur patienten mådde snarare än hur hög temperaturen var. Sund-

Levander (2009) påpekar också att antipyretika inte alltid behöver ges med huvudsyfte att 

sänka temperaturen, utan även för att lindra patientens symtom av feber.  

 

Hos vissa riskgrupper kan feber ha övervägande negativa effekter och då måste interventioner 

sättas in för att sänka temperaturen. Ett exempel på en sådan riskgrupp är patienter med svåra 

skallskador (Almås & Berntzen, 2002). En ökad vaksamhet av patienter som sjuksköterskorna 

själva av erfarenhet ansåg tillhörde en riskgrupp resulterade i att extra åtgärder i form av 

tätare kontroller och tidigare interventioner genomfördes (Emilsson & Sandén, 2007; Emmoth 

& Edwinson-Månsson, 1997; Sund-Levander m.fl., 1998). Några artiklar beskriver vården av 

en specifik riskgrupp. Den patienten blir då normalpatienten även om de interventioner som 

görs redan är anpassade efter riskgruppen (Jones, 1998; Thompson, Kirkness, Mitchell, 2007; 

Thompson, Kirkness, Mitchell & Webb, 2007). 

 

Ericson och Ericson (2012) samt Sund-Levander (1999) menar att patienter under kraftig 

svettning gör av med mycket energi och det är viktigt att energin ersätts i form av mat samt 

dryck. Endast i en artikel påpekades att nutritionsstatus var viktigt att ha koll på när patienten 

hade feber (Emilsson och Sandén, 2007). Vid feber ökar även förlusten av vätska på grund av 

svettning. Vid hög feber kan vätskeförlusten uppgå till flera liter (Almås & Berntzen, 2002). 

Behovet av vätska påpekas i Emmoth och Edwinson-Månsson (1997), Ikematsu (2004) och 

Jones (1998) studier.  

 

Ericson och Ericson (2012) redogör för omvårdnadsåtgärder för patienten i feberns olika 

faser. En extra filt läggs på vid köldfasen och tas sedan bort under avtagandefasen. Sängen 

bäddas rent då patienten svettats och varm dryck serveras då patienten fryser. Alla dessa 

åtgärder beskrivs även i flera artiklar (Emilsson & Sandén, 2007; Emmoth & Edwinson-

Månsson, 1997; Ikematsu, 2004; Jones, 1998; Thompson & Kagan 2011).  

 

Antipyretika var den av sjuksköterskorna mest använda interventionen (Çelik, Yıldırım, 

Arslan, Yıldırım, Erdal & Yandı, 2011; Emilsson & Sandén, 2007; Jones, 1998; Thompson & 

Kagan, 2011; Thompson, Kirkness & Mitchell, 2007; Thompson, Kirkness, Mitchell & 

Webb, 2007). Interventionerna är i artiklarna oftast separat beskrivna. Det gör att det är svårt 

att veta vilka omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskorna använder i kombination med 
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varandra. Genom att kombinera åtgärder är det lättare att stödja den normala fysiologiska 

processen och samtidigt undvika onödiga komplikationer som febern kan ge (Scrase & 

Tranter, 2011; Sund-Levander, 2009). För att få adekvat effekt ska antipyretika administreras 

regelbundet. Då undviks stora toppar och dalar i temperatur hos patienten. Svängningarna 

med frysningar eller svettningar upplevs ofta som mycket obehagliga av patienten (Sund-

Levander, 2009). Få sjuksköterskor i de studerade artiklarna kommenterade vikten av att ge 

febernedsättande läkemedel regelbundet (Emmoth och Edwinson-Månsson, 1997; Jones, 

1998). En anledning till detta kan vara att läkemedelsadministration regleras av 

patientansvarig läkare eller generella riktlinjer på avdelningen. 

 

Följsamhet i omvårdnaden 

I Nortved och Grønseth (2011, s.20) citeras Hagemann från 1930. 
För att vara en god sjuksköterska krävs det något mer än tekniska färdigheter, nämligen en inre 

förståelse av vad den sjuke behöver. Och det är något som man absolut inte lär sig på ett år eller 

två, utan som måste vara ett mål att stäva mot - ett mål som varje patient som läggs i ens händer 

kommer hjälpa en att nå. 

 

Som det beskrivs ovan är förmågan att kombinera den evidensbaserade vården med 

personliga erfarenheter och den tysta kunskapen svårt. Författarna har i den här studien sett 

tendenser till att den tysta kunskapen och egna erfarenheter sätts över evidens och riktlinjer. 

Willman m.fl.(2011) skriver att evidens inte ersätter personalens erfarenheter eller 

sjuksköterskans förmåga att känna empati för sin patient. Ett evidensbaserat förhållningssätt 

krävs dock för att genomföra god omvårdnad. Nilsson-Kajermo och Olsson (2009) beskriver 

främst tre huvudformer av kunskap; teoretisk kunskap, färdighetskunskap och 

erfarenhetsbaserad kunskap. En sjuksköterska behöver i sitt arbete alla tre sorters kunskap. 

Medan färdighetskunskap och erfarenhetskunskap är något som övas upp och erhålls vid 

kliniskt arbete behöver teoretisk kunskap aktivt inhämtas. Willman m.fl. (2011) påtalar vikten 

av att sjuksköterskan är uppdaterad på de senaste forskningsrönen. Med en ökad forskning 

inom omvårdnad hittas nya lösningar på frågeställningar kontinuerligt.  

 

Jones (1998) beskriver att viktiga faktorer som påverkade sjuksköterskans val av 

omvårdnadsinterventioner var hur temperaturen påverkade patienten, temperaturökningen, 

patientens önskemål, patientens mående och vad som fungerat för patienten tidigare (Jones, 

1998). Emilsson och Sandén (2007) beskriver att sjuksköterskorna utgick från patientens 

symtom, psykiska såväl som fysiska. Genom observation av patienten valde de sedan ut de 

omvårdnadsinterventioner de skulle använda. Även i Thompson och Kagans (2011) artikel 

beskriver sjuksköterskorna hur de använder sig av kommunikation genom överrapportering. 

Sjuksköterskan får av sin kollega information om vad som fungerat för patienten tidigare. I 

många fall kan detta vara ett sätt att spara tid. Sund-Levander m.fl. (1998) beskriver att den 

tysta kunskapen var utbredd på avdelningen. Sjuksköterskorna uttryckte också att de gjorde så 

som de alltid gjort, utan att egentligen veta varför de gjorde på det sättet. 

 

Specifika riktlinjer för omvårdnad av patienter med feber nämndes i några av studierna 

(Thompson & Kagan, 2011; Thompson, Kirkness & Mitchell, 2007; Thompson, Kirkness, 

Mitchell & Webb, 2007). Det framgår inte i alla studier huruvida det fanns riktlinjer för 

sjuksköterskorna att tillgå eller vilken utgångspunkt de annars hade. I Thompson, Kirkness 

och Mitchells (2007) artikel kunde forskarna konstatera att intentionen hos sjuksköterskorna 

var att följa riktlinjerna. Sjuksköterskorna dokumenterade till och med detta i vårdplanen men 

under observation visade det sig att riktlinjerna inte alls följdes. Även i Thomson och Kagans 

(2011) artikel beskriver sjuksköterskorna hur de frångått direktiv och gjort det som de själva 

tyckte var rätt. Till exempel administrerades antipyretika för att sänka temperaturen hos 
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patienten. I journalen dokumenterade de dock att det givits i smärtstillande syfte eftersom 

patienten inte haft tillräckligt hög feber enligt riktlinjerna för läkemedelsadministration. 

Förekomsten av lokala riktlinjer har alltså inte varit någon garanti för att de följts. 

Sjuksköterskans kliniska kunskap inom omvårdnaden ska innehålla förmågan att genomföra 

vården enligt läkarordination och kunna utvärdera och bedöma effekten av behandlingen som 

getts (Nortved & Grønseth, 2011). Varför sjuksköterskorna inte alltid följt riktlinjerna 

framgår inte, men hade varit intressant att veta. Loyd m.fl. (2007) listar fyra punkter som visat 

sig vara barriärer för sjuksköterskor att arbeta evidensbaserat. De var ovilja att ändra sig, att 

mängden omvårdnadsforskning var liten, forskningsresultaten var otillgängliga och det var 

brist på tid att sätta sig in i ny forskning. Gerrish och Clayton (2004) har konstaterat att 

sjuksköterskor oftare använder sig av erfarenhet och tyst kunskap än evidensbaserad kunskap 

i det kliniska arbetet. Det är alltså inte specifikt vid omvårdnad av patienter med feber utan 

genomgående i omvårdnadsarbetet. 

 

Varje enskild sjuksköterska är ansvarig för sina handlingar och måste fatta egna beslut baserat 

på kunskap, aktuell forskning samt patientens tillstånd. Att etiskt reflektera över de åtgärder 

som sätts in och hur de påverkar patienten är delar av sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskans 

användande av kollegors bedömningar är inte negativt, men sjuksköterskan bör vara 

uppmärksam på att det som fungerat tidigare kanske inte alltid är det bästa för patienten. 

Evidensbaserad omvårdnad kan vara ett hjälpmedel för sjuksköterskan att få en säkrare grund 

att stå på då beslut fattas (Willman m.fl., 2011). Författarna konstaterar att om alla de 

interventioner som står till buds att välja på är evidensbaserade har sjuksköterskan bra 

grundförutsättningar för att tillhandahålla en säker vård. I nästa steg kan då egna erfarenheter 

och en individuell patientbedömning användas för att bestämma vilka interventioner som görs 

för patienten. 

 

I artiklarna deltar både män och kvinnor som sjuksköterskor. Det går inte att dra några 

slutsatser kring om vården formas på olika sätt beroende på om det är en manlig respektive 

kvinnlig sjuksköterska som utför den. Ett antal faktorer påverkar mötet mellan människor, 

exempel på sådana kan vara kön eller kulturen på en viss avdelning. Hanssen (2007) menar att 

sjuksköterskor inom vårdarbetet bör ha ett tvärkulturellt perspektiv, vilket ger en ökad 

förståelse för upplevelsen av sjukdom och omvårdnad. Vidare nämns vikten av att vara 

medveten om att västerländskt synsätt endast utgör ett av många medicinska system i världen. 

Eftersom studierna genomförts i skilda delar av världen; Asien, Europa och USA tyckte 

författarna det var intressant att resultaten i stort liknade varandra. 

 

Slutsats 

De interventioner sjuksköterskan gör stämmer till viss del överens med de som 

rekommenderas i litteraturen. Antipyretika var den vanligaste interventionen. Ofta används 

kombinationer av interventioner. Vilka kombinationer som används är svårt att dra några 

slutsatser kring eftersom de i studierna rapporteras var för sig. 

 

Tyst kunskap och egna erfarenheter användes i stor utsträckning som utgångspunkt, snarare 

än evidensbaserad kunskap. Det gällde både i valet av interventioner och när de sattes in. 

Följsamheten för lokala riktlinjer var varierande. Subjektiva data såsom patientens mående 

och egna önskemål var också viktiga delar i sjuksköterskans beslutsgrund. 

 

Kliniska implikationer 

Andreassen, Fjellet, Hægeland, Wilhemsen och Stubberud (2002) beskriver hur ett av de 

första tecknen på infektion kan vara feber. Sjuksköterskan måste känna sig trygg med sina 
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fackkunskaper. Att vi människor rör oss mer globalt leder till att infektionssjukdomar lättare 

sprids mellan länder. Sjuksköterskan bör vara uppmärksam och noggrann i sin 

anamnestagning om patienten till exempel har varit utomlands (Andreassen m.fl. 2002). I 

västra delarna av Afrika pågår sedan början av 2014 ett utbrott av virussjukdomen Ebola med 

feber som huvudsymtom (Folkhälsomyndigheten, u.å.). Risken att smittan når Sverige är låg, 

men enstaka resenärer som vistats i smittområdet kan komma hit. Socialstyrelsen (2014) 

uppmanar till en ökad vaksamhet i vården. Det här är en aktuell situation där det är av största 

vikt att sjuksköterskans har kunskap om feber och omvårdnad vid feber samt är uppdaterad på 

den nya forskningen inom området.  

 

Det är viktigt att sjuksköterskan har i beaktande att alla patienter har sin egen uppfattning om 

vad sjukdom innebär. Då sjuksköterskan i sitt dagliga arbete möter människor från olika 

kulturer och länder krävs en förståelse för den individuella tolkningen av exempelvis feber.  

En rädsla för feber bör bemötas med respekt. Viktigt är att komma ihåg att feber i många 

delar av världen idag är allvarligt och kan leda till döden. Respekt för olika kulturer och 

individuella synsätt är en del av god omvårdnad och sjuksköterskan bör möta patienten i 

dennes livsvärld. Hur en person ser på sin sjukdom påverkar hur vederbörande uppfattar sina 

symtom och dess innebörd (Hanssen, 2007). 

 

Förslag till vidare forskning 

Behovet av vidare forskning inom området menar författarna är stort, då utbudet av aktuell 

omvårdnadsforskning om feber var magert. Vidare föreslås fortsatt forskning om kulturella 

skillnader och dess inverkan på vården av patienter med feber.  

 

Det går att spekulera i varför sjuksköterskan inte arbetar evidensbaserat, men det är inte något 

som går att dra slutsatser om i denna studie. Författarna rekommenderar vidare 

undersökningar av fenomenet för att kunna förbättra patientsäkerheten. 
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3. Nurses  
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Cinahl  
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1 AND 3  8 0  

Cinahl  
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1990-2014, peer rewieved 

 

241   

Cinahl  

2014-09-22 (21.13) 

2 AND 4  1 1 0 

Cinahl 

2014-09-23 (07.27) 

5. Fever/Nursing 
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heading/subheading) 

1990-2014, peer rewieved 111 36 9 

 Cinahl 

2014-09-23 (09.02) 
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changes (Cinahl 

heading) 

1990-2014, peer rewieved 26 2 0 

Cinahl 

2014-09-23 (09.27) 

7. Nursing knowledge  

(Cinahl heading) 

1990-2014, peer rewieved 

 

6 508   
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Cinahl 
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8. Management 

(Cinahl heading) 

1990-2014, peer rewieved 5 902   

Cinahl 

2014-09-23 (09.36) 

1 AND 8  0   

Cinahl 

2014-09-23 (09.39) 

9. Knowledge 1990-2014, peer rewieved 5 618   

 Cinahl 

2014-09-23 (09.41) 

1 AND 9  7 0  

Medline 

2014-09-23 (16.47) 

10. Fever/fever 

(MeSH/Major heading) 

1990-2014 9 293   

Medline 

2014-09-23 (16.48) 

11. Nursing care 

(MeSH) 

1990-2014 12 861   

Medline 

2014-09-23 (16.49) 

10 AND 11  5 0  

 Medline 

2014-09-23 (16.57) 
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Artikelmatriser 

 

 

  

Artikel 1 Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

 

Çelik, S., Yıldırım, İ., 

Arslan, İ., Yıldırım, S., 

Erdal, F., & Yandı, Y. 

(2011). Hemodynamic and 

oxygenation changes in 

surgical intensive care unit 

patients with fever and 

fever lowering nursing 

interventions. International 

Journal Of Nursing 

Practice, 17(6), 556-561. 

doi:10.1111/j.1440-

172X.2011.01973.x 

 

Studien genomfördes i 

Turkiet. 

 

Syftet med denna studie 

var att bestämma effekten 

av feber och de 

omvårdnadsåtgärder 

sjuksköterskor utför för att 

sänka febern, samt de 

hemodynamiska värden 

och syresättning hos 

kirurgiska patienter på en 

intensivvårdsavdelning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrospektiv studie med 

en beskrivande design.  

 

Deltagare var alla IVA- 

patienter som kom till en 

avdelning under ett års tid. 

 

519 patienter lades in, 53 

fick feber, så totalt 53 

inkluderades i studien.  

 

Data samlades in genom 

journaler, sjuksköterskors 

anteckningar samt 

laboratoriesvar. 

 

Syfte: Välbeskrivet. 

 

Urval: Relevant. 

Tydligt beskrivet. 

 

Datainsamling: 

Datamättnad hög. Svarar 

till syftet. Beskrivs väl. 

 

Analys: Väl beskriven i 

text samt tabell. 

 

Resultat: Tydligt beskrivet 

men inte så detaljerat. 

 

 

- 69,8 % gav läkemedel i 

första hand vid feber hos 

patienten.  

 

- 62,3 % använde sig av 

aktiv nedkylning.  
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Artikel 2 Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

 

Emilsson, M. & Sandén, I. 

(2007). Nurses’ caring for 

adult patients with fever. 

Nordic Journal Of Nursing 

Research & Clinical 

Studies / Vård I Norden, 

27(1), 37-42. Från: 

http://web.b.ebscohost.com

.db.ub.oru.se/ehost/pdfview

er/pdfviewer?sid=df80161f

-ee8b-479e-ac25-

fdb87b0a742d%40session

mgr115&vid=27&hid=128 

  

Studien genomfördes i 

Sverige. 

   

  

  

  

  

  

 

Syftet med studien var att 

beskriva en grupp 

sjuksköterskors 

omvårdnad av vuxna 

patienter med feber, samt 

sjuksköterskornas kunskap 

om feber. 

 

 

 

Kvantitativ enkätstudie 

med öppna och slutna 

svarsalternativ. 

Pilotstudie genomfördes 

innan för att säkra 

enkätens validitet. 

 

61 sjuksköterskor som 

arbetade på 

medicinavdelningar 

medverkade i studien. 51 

stycken var kvinnor och 

10 stycken var män. 

 

Manifest och latent 

innehållsanalys. 

  

  

  

  

Syfte: Kort och koncist. 

 

Urval: Tydligt beskriven 

studiegrupp. 

 

Datainsamling: 

Pilotstudier använts. 

Tydligt beskrivet. 

 

Analys: Gedigen 

beskrivning av analys. 

Dubbel analys av vissa 

data som kontroll. 

 

Resultat: Beskrivning i 

text och tabeller. Mycket 

information. 

 

 

 

 

- Majoriteten ansåg att 

kroppstemperaturen ska 

sänkas vid feber. 

 

- Den vanligaste åtgärden 

var att administrera 

läkemedel. 

 

- En kombination av 

läkemedel och nedkylning 

ansågs vara bästa 

metoden. 

 

- Medicinsk vård, fysiska 

och psykiska 

omvårdnadsåtgärder i 

kombination ansågs vara 

god omvårdnad. 

 

- Riskgruppspatienter 

ansågs behöva åtgärder 

snabbare. 
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Artikel 3   Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

 

Emmoth, U., & Edwinsson-

Månsson, M. (1997). 

Nursing care for the 

feverish patient - the 

science and ICU nurses 

view upon nursing care and 

treatment of fever 

[Swedish]. Nordic Journal 

Of Nursing Research & 

Clinical Studies / Vård I 

Norden, 17(4), 4-8. 

  

Studien genomfördes i 

Sverige. 

  

  

  

  

  

  

 

Syftet var att belysa vad 

som finns skrivet i 

litteraturen om problem 

relaterade till feber samt 

jämföra med IVA-

sjuksköterskors kunskap 

och åtgärder i ämnet, på en 

specifik IVA-avdelning 

 

Studien var indelad i två 

steg: 

1. Litteraturstudie av 

artiklar inom ämnet med 

sökord ”fever” och 

”nursing”. 

2. Enkät med 14 frågor 

till samtliga 

sjuksköterskor på en IVA 

avdelning. 

 

Inklusionskriterier: alla 

skulle ha en 

specialistutbildning inom 

IVA-vård. 

 

Den sjuksköterska som 

arbetat kortast tid hade 

arbetat knappt ett år och 

den sjuksköterska med 

längst erfarenhet hade 

arbetat 24 år. 36 enkäter 

delades ut, 28 svar kom 

in vilket gav 78 %  i 

svarsfrekvens. 

 

 

Syfte: Stämmer bra 

överens med vald 

studiedesign.  

 

Urval: Alla sjuksköterskor 

som inkluderades i studien 

hade samma utbildning, 

dock varierande 

yrkeserfarenhet. Det 

framkommer ej klart hur 

deltagarna valts ut. 

 

Datainsamling: 

Datamättnad råder. 

 

Analys: Analysmättnad 

råder, Analysförfarandet ej 

väl beskrivet.  

 

Resultat: Enkätresultat 

jämförs med litteraturen. 

  

- Många av 

sjuksköterskorna tittade på 

hur patienten verkade må i 

första hand innan något 

febernedsättande 

läkemedel gavs. 

 

- Många av 

sjuksköterskorna tar bort 

filtar och ställer in fläktar 

för att svalka av patienten. 

 

- Ju högre feber patienten 

har desto oftare kollades 

dessa patienter till. 
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Artikel 4 Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

 

Ikematsu, Y. (2004). 

Characteristics of and 

interventions for fever in 

Japan. International 

Nursing Review, 51(4), 

229-239. Från: 

http://web.b.ebscohost.com

.db.ub.oru.se/ehost/pdfview

er/pdfviewer?sid=bdac8463

-568b-4ccb-bfab-

0c87a7f5081c%40sessionm

gr110&vid=10&hid=121 

  

Studien genomfördes i 

Japan. 

  

  

   

 

Syftet var att fastställa hur 

feber yttrar sig och 

interventioner för att 

behandla patienter med 

feber. 

 

  

470 sjuksköterskor på ett 

seminarie ombads delta i 

en enkätstudie.  

 

357 enkäter lämnades in 

varav 356 inkluderades i 

studien. Den enkät som 

exkluderades var ifylld 

av en sjuksköterska som 

arbetade inom 

äldreomsorgen. Hennes 

svar skilde helt från 

övrigas. 

 

Enkäten bestod av öppna 

och slutna frågor. 

 

Dataanalys med hjälp av 

DCV (diagnostic content 

validity). 

 

  

Syfte: Väldefinierat.   

 

Urval: Väl beskrivet och 

relevant gentemot studiens 

syfte. 

 

Datainsamling: Dubbel 

språkkontroll mellan 

japanska och engelska. 

Datamättnad råder. 

 

Analys: Relevant och 

tydligt presenterad. 

 

Resultat: Svarar till syftet 

med studien. 

 

 

  

Resultat av vilka 

interventioner 

sjuksköterskorna gjordes 

delades in i nio dimensioner: 

 

- Förändra 

kroppstemperaturen. 

- Medicinsk 

behandlingsplan. 

- Vätskebalans. 

- Hygien. 

- Fysisk och mental närhet. 

- Förebyggande åtgärder. 

- Observation. 

- Stödja ADL. 

- Söka och åtgärda 

grundorsaken. 
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Artikel 5 Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

 

Jones, S. (1998). Nursing 

practice for HIV/AIDS 

fever care: a descriptive 

study. The Journal Of The 

Association Of Nurses In 

AIDS Care: JANAC, 9(5), 

53-60. doi:10.1016/S1055-

3290(98)80033-2 

 

Studien genomfördes I 

USA  

 

Syftet med studien var att 

utforska hur 

sjuksköterskor inom 

AIDS-vården definierar 

och beskriver feber hos 

AIDS/ HIV patienter samt 

de omvårdnadsåtgärder de 

utför vid feber. 

 

Deskriptiv studie.  

 

Enkät med öppna frågor. 

 

75 stycken sjusköterskor 

deltog i studien. 

 

Sjuksköterskorna hade 

varierande arbetsplatser. 

 

Medelålder var 38,1 år, 

med ett spann på 22- 60 år. 

 

88 % av sjusköterskorna 

var kvinnor.  

 

Syfte: Väl beskrivet. 

 

Urval: Relevant urval. 

Väl beskrivet. 

 

Datainsamling: Väl 

beskriven. 

God datamättnad. 

 

Analys: Väl beskriven. 

Analys relevant och tydlig. 

 

Resultat: Uppdelad i 

underkategorier. Beskrivet 

i text samt tabell.  

 

 

 

 

 

- 100 % av deltagarna 

använde febernedsättande 

läkemedel som 

intervention vid feber. 

 

- 60 % genomförde aktiv 

nedkylning under 

feberfasen. 

 

- 1/3 använde sig av 

interventioner som till 

exempel hypertermifiltar.  
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Artikel 6 Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

 

Sund-Levander, M., 

Wahren, L., & Hamrin, E. 

(1998). Nursing care in 

fever: assessment and 

implementation. Nordic 

Journal Of Nursing 

Research & Clinical 

Studies / Vård I Norden, 

18(2), 22-25. 

 

Studien genomfördes I 

Sverige. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Syftet med studien var att 

beskriva sjuksköterskors 

bedömning och 

omvårdnadsstrategier för 

vuxna patienter med feber. 

 

Kvalitativ intervjustudie. 

 

En ssk med lång 

erfarenhet (>10 år) och 

en med kortare valdes ut 

från varje avd. med 

stratifierat randomiserat 

urval.  

 

Sjuksköterskor från fyra 

olika avdelningar deltog i 

studien (n=8).  

 

En läkare från varje avd. 

(n=4) deltog för att bidra 

med medicinsk aspekt på 

behandling. 

 

Inspelade intervjuer 

transkriberades.  

 

Innehållsanalys av 

texterna. 

 

  

Syfte: Väldefinierat. 

 

Urval: Relevant urval som 

är tydligt beskrivet. 

 

Datainsamling: Tydligt 

beskriven. Framgår ej om 

datamättnad uppnåtts. 

 

Analys: Relevant 

analysmetod. 

 

Resultat: Begripligt och 

tydligt beskrivet. 

Överförbart till liknande 

kontext. 

 

 

  

- Sjuksköterskorna i 

studien såg feber som två 

olika begrepp. 

1.Ett pågående tecken på 

sjukdom  

2.kroppens eget försvar 

 

 

- Egna åsikter och 

omvårdnadsåtgärder 

visade sig betyda mer för 

sjuksköterskorna än 

evidensbaserad kunskap i 

form av riktlinjer. 
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Artikel 7 Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

 

Thompson, H. & Kagan S. 

(2011) Clinical 

management of fever by 

nurses: doing what works. 

Journal of Advanced 

Nursing 67(2), 359–370. 

doi: 10.1111/j.1365-

2648.2010.05506.x 

  

  

Studien genomfördes i 

USA. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Syftet med studien var att 

1. Definiera feber utifrån 

sjuksköterskornas 

perspektiv. 

2. Beskriva 

sjuksköterskornas 

beslutsväg för att hantera 

feber. 

3. Beskriva svårigheten att 

utöva evidensbaserad vård 

i olika verksamheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grounded theory. 

Kvalitativ intervjustudie 

samt observationsstudie. 

  

Semistrukturerade 

intervjuer samt direkt 

observation och fält 

anteckningar.  

 

Sjuksköterskor (n=17) 

som arbetade på fem 

olika avdelningar på två 

olika sjukhus. 

 

Inspelade intervjuer som 

transkriberades.  

 

Innehållsanalys av 

texterna. 

  

  

Syfte: Väldefinierat. 

 

Urval: Tydligt beskrivet. 

 

Datainsamling: Insamling 

till datamättnad. Forskaren 

har beaktat sin egen 

förförståelse. 

 

Analys: Förfarandet är 

tydligt beskrivet. 

 

Resultat: Uppdelat i 

kategorier. Teori 

genererad av resultaten. 

 

  

- Sjuksköterskornas svar 

kunde organiseras in i 

omvårdnadsprocessen. 

De tre kategorier som 

framkom var: 

1. Observation och analys. 

2. Planering och 

utförande. 

3. Utvärdering. 
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Artikel 8 

  

Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

 

Thompson, H., Kirkness, 

C., & Mitchell, P. (2007). 

Intensive care unit 

management of fever 

following traumatic brain 

injury. Intensive & Critical 

Care Nursing: The Official 

Journal Of The British 

Association Of Critical 

Care Nurses, 23(2), 91-96. 

doi:10.1016/j.iccn.2006.11.

005 

 

Studien genomfördes i 

USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fastställa frekvensen av 

feber hos svårt sjuka 

patienter med traumatisk 

hjärnskada. 

- Beskriva de 

rekommenderade 

interventionerna vid feber, 

av IVA-sjuksköterskor.  

- Fastställa graden av 

följsamhet gentemot 

riktlinjerna.  

 

Retrospektiv studie.  

 

Åren 2000-2002. 

 

I Studien inkluderades 

patienter från en 

avdelning (IVA). 

Samtliga patienter hade 

en traumatisk hjärnskada. 

 

 

 

 

 

Syfte: Det finns en 

väldefinierad 

problemformulering. 

 

Urval: Tydligt beskrivet 

urval, lätt att hitta 

inklusionskriterier samt 

hur urvalet skett. 

 

Analys: Datamättnaden är 

hög. Tydligt återkopplat 

till syftet. Analysen 

redovisas i tabeller, lätt att 

förstå. 

 

Resultat: Visas upp i 

tabellform samt i flytande 

text. Lätt att följa 

forskarens tankebanor. 

 

- Den vanligast 

dokumenterade 

interventionen var att ge 

läkemedel. 

 

- I 31 % av fallen då 

patienterna fick feber 

utfördes interventioner. 

 

- I majoriteten av fallen 

stod det i vårdplanen att de 

riktlinjer som fanns skulle 

följas. 

 



30 

 

Artikel 9 Syfte  Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

 

Thompson, H., Kirkness, 

C., Mitchell, P., & Webb, 

D. (2007). Fever 

management practices of 

neuroscience nurses: 

national and regional 

perspectives. The Journal 

Of Neuroscience Nursing: 

Journal Of The American 

Association Of 

Neuroscience 

Nurses, 39(3), 151-162. 

Från: 

http://www.ncbi.nlm.nih.go

v/pmc/articles/PMC236115

0/ 

 

Studien genomfördes i 

USA. 

  

   

  

  

 

Fastställa om det finns 

genomgående likheter i 

nationell praxis av feber- 

och hypertermiomvårdnad 

hos den neurologiskt 

sårbara patienten. 

 

Kvalitativ undersökande 

design. 

 

Deltagare i studien drogs 

slumpvis ur AANN´s 

medlemslista (2400 

medlemmar). 

 

Enkäter skickades ut till 

alla deltagare, en 

pilotenkät hade testats på 

sjuksköterskor som ej var 

medlemmar i AANN.  

 

328 svar användes sedan 

i studien. 

 

 

 

 

 

(AANN = American 

Assiocation of Neuro 

cience Nurses).  

 

  

Syfte: Det finns ett tydligt 

syfte beskrivet. 

 

Urval: Relevant urval med 

sjuksköterskor kopplade 

till organisation inom det 

de ville studera.  

 

Analys: Beskriver 

analysförfarande och hur 

de försökt undvika 

felkällor. 

 

Resultat: Tydliga 

slutsatser. Lätt att följa 

resonemang. 

  

  

- Endast i få fall fanns 

riktlinjer för omvårdnad 

vid feber.  

 

- 80 % gav 

febernedsättande i första 

hand.  

 

- 43 % använde sig av is 

som nedkylningsmetod . 

 

- 40 % använde sig av 

kalla filtar som 

intervention. 

 

 

 

 


