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Introduktion: Hypotermi uppstår hos ca 70% av alla patienter som genomgår ett kirurgiskt 

ingrepp. Hypotermi innebär bl.a. obehag, fördröjd sårläkning, förhöjd infektionsrisk samt 

ökad blödningsrisk. För att motverka oavsiktlig hypotermi finns flera förebyggande 

omvårdnadsinterventioner. Patientsäker vård innebär att patienten inte utsätts för skada eller 

lidande vilket underlättas av riktlinjer och vårdprogram. I Sverige finns i dagsläget inga 

vedertagna riktlinjer för att förebygga oavsiktlig hypotermi. 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva vilka preoperativa uppvärmningsmetoder som finns för 

att motverka hypotermi hos vuxna patienter samt att studera om och hur preoperativ 

uppvärmning påverkar patientsäkerheten. 

Metod: Systematisk litteraturstudie med innehållsanalys. Litteratur har sökts i databaserna 

Cinahl och PubMed där artiklar från de senaste tio åren inkluderades. Tolv kvantitativa 

artiklar inkluderades i syntesen. 

Resultat: Två kategorier identifierades, passiv och aktiv uppvärmning. Passiv uppvärmning 

omfattar användning av bomullsfilt och värmereflekterande filt. Aktiv uppvärmning omfattar 

användning av varmluftsfilt, varmluftsrock, eluppvärmd filt och varma intravenösa vätskor. 

Artiklarna presenterade inget resultat gällande patientsäkerhet. 

Konklusion: Preoperativ uppvärmning med varmluftsrock var den metod som gav signifikant 

högre kroppstemperatur perioperativt. Riktlinjer och vårdprogram gällande hypotermi saknas 

nationellt och det finns bristfällig forskning kring hypotermi och dess samband med 

patientsäkerhet. 
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Introduction: Hypothermia occurs in 70% of all surgical patients. Hypothermia means 

discomfort, delayed wound healing, increased risk of infection and bleeding. There are 

several interventions to prevent inadvertent hypothermia. Patient safe care means that the 

patient is not exposed to harm or suffering which is facilitated by the guidelines and care 

programs. There are currently no guidelines in Sweden to prevent hypothermia. 

Aim: The aim of the study was to describe preoperative warming methods to prevent 

inadvertent hypothermia in adult patients and study if those methods affect patient safety. 

Method: A systematic literature review with content analysis. The literature was found in the 

databases Cinahl and Pubmed and articles from the last ten years were included. Twelve 

quantitative articles were included in the synthesis. 

Result: Two categories were identified, passive and active warming. The category passive 

warming includes the use of cotton blankets and thermal reflective blankets. The category 

active warming includes the use of air forced warming blankets and gowns, electrical 

blankets and warm intravenous fluids. The articles presented no results in terms of patient 

safety. 

Conclusion: Preoperative warming with forced air warming gowns showed significantly 

higher body temperatures perioperatively. Guidelines and care programs regarding 

hypothermia are currently missing and there is insufficient research on hypothermia 

associated with patient safety. 
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Introduktion 

Patienter som vårdas på sjukhus kan i olika sammanhang drabbas av hypotermi, till exempel på 

operationsavdelningar, akutmottagningar, intensivvårdsavdelningar samt 

förlossningsavdelningar (Mitchell & D’Angelo 2008). Under operationen utsätts patienten för 

olika moment som innebär en värmeförlust och operationssjuksköterskan ska innan operationen 

bedöma om patienten löper risk för att bli hypoterm (Brekken & Eide 2012). Under den 

perioperativa vårdprocessen kyls patienten ned, bland annat genom att huden blottas samt att 

patienten får intravenös vätskebehandling och gas insuffleras (Warttig et al. 2014). 

 

Hypotermi 

Kroppstemperaturen kan mätas både centralt och perifert. Central kroppstemperatur kallas 

kärntemperatur och innefattar brösthåla, bukhåla och huvud. Den perifera kroppstemperaturen 

är temperaturen i huden, subkutan vävnad och fettet. Kroppstemperaturen är individuell och 

beror på ålder, aktivitet och hormoner och varierar över dygnet (Sund-Levander 2016). 

Normotermi definieras som en kärntemperatur på 37 grader (Kirk et al. 2016). 

 

Hypotermi anses vara det tillstånd då kroppstemperaturen sjunker under 37 grader (Lundh & 

Malmquist 2005) eller kärntemperaturen når en temperatur under 36 grader (Brekken & Eide 

2012). Kroppen har olika mekanismer för att justera kroppstemperaturen såsom reglering av 

blodkärl, svettning och frossa och dessa aktiveras då kroppens kärntemperatur når olika grader. 

Då patienten drabbas av hypotermi ökar risken för nedsatt nedbrytning av läkemedel, nedsatt 

koagulationsförmåga, infektioner och förlängd återhämtning (Sessler 2016). 

 

Vid både generell och lokal anestesi ökar risken för intraoperativ hypotermi signifikant 

(Rightmyer & Singbartl 2016). Förmågan att reglera kroppstemperaturen påverkas av generell 

anestesi (Sessler 2016; Rightmyer & Singbartl 2016) genom att temperaturregleringen i 

hypothalamus dämpas och värmen går till perifera vävnader (Rightmyer & Singbartl 2016). 

Lokal anestesi såsom spinal- och epiduralbedövning ger liknande påverkan på 

kroppstemperaturen (Rightmyer & Singbartl 2016). 

 

Alla patienter som genomgår ett operativt ingrepp riskerar att bli hypoterma (Wagner 2006) 

och upp till 70% av de patienter som genomgått ingrepp under anestesi drabbas av någon form 

av hypotermi (Galvão et al. 2009). Risken att drabbas av hypotermi under den perioperativa 

vårdprocessen ökar med stigande ålder och tidigare sjukdomar. Upplevelserna av hypotermi 

varierar (Paulika 2008). Riskfaktorer som bidrar till att patienten kan drabbas av hypotermi är 

oskyddad hud och organ, lång operationstid, rumstempererade vätskor, temperaturen på 

operationssalen, blod- och vätskeförlust samt nyfödda och äldre patienter (Rightmyer & 

Singbartl 2016). Brännskador, cancersjukdom och patienter med högre anestesiologiska risker 

innebär likaså större risk för att drabbas av hypotermi (Warttig et al. 2014). 

 

Att vara nedkyld kan upplevas obehagligt för patienten. Preoperativ huddesinfektion kan 

upplevas kall, obehaglig och ibland även smärtsam (Kuwamura et al. 2000). Avsiktlig 

hypotermi där kroppstemperaturen medvetet sänks kan användas för att skydda vitala organ 

(Lundh & Malmquist 2005; Wagner 2006). Avsiktligt framkallad hypotermi används till 

exempel på intensivvårdsavdelningar för att motverka eller lindra neurologiska skador eller för 

att kontrollera hög feber (Polderman & Herold 2009). Vid kirurgiska ingrepp är oavsiktlig 

hypotermi en vanlig komplikation som kan bland annat leda till obehag för patienten, 

postoperativa sårinfektioner, hjärtpåverkan, fördröjd läkningsprocess och förlängd vårdtid 

(Bashaw 2016; Wagner 2006). En sänkning av kroppens kärntemperatur på 1,9 grader 

tredubblar risken att drabbas av postoperativa sårinfektioner efter en kolonresektion och 
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förlänger sjukhusvistelsen med ca 20% (Reynolds et al. 2008). Genom att motverka hypotermi 

reduceras risken för postoperativa infektioner (Beltramini et al. 2011) och risken för 

tryckskador minskar (Scott & Buckland 2006). För att undvika komplikationer relaterat till 

hypotermi är det viktigt att omvårdnadsinterventioner sätts in för att patienten åter ska bli 

normoterm (Warttig et al. 2014). 

 

Värmebevarande åtgärder 

För att behandla och motverka hypotermi kan operationssjuksköterskan använda olika 

omvårdnadsinterventioner. Kroppstemperaturen bör kontrolleras pre-, intra- och postoperativt 

på patienter som genomgår längre operationer. Patienten kan inne på operationssalen värmas 

med varma filtar. Filtar av frotté är att föredra framför bomullsfiltar då de har en större yta. 

Patientens armar och ben ska täckas ordentligt och filtarna bör läggas i lager för att skapa 

isolerande luftskikt mellan lagren. Reflekterande filtar kan användas för att bevara patientens 

kroppstemperatur, dessa höjer inte kroppstemperaturen utan bevarar den nuvarande. 

Reflekterande filtar ska dock användas med försiktighet då de kan leda ström. Då patienten 

positioneras på operationsbordet, som är svalare än kroppstemperaturen, kommer patienten att 

avge värme till det svalare underlaget, därför bör operationsbord och kringutrustning förvaras i 

vältempererade rum (Brekken & Eide 2012). Det finns olika sorters värmemadrasser på 

marknaden, både med polystyrenkulor, vatten eller eluppvärmning. Värmemadrasser tillför 

värme till patientens rygg vilket endast utgör en tredjedel av kroppsytan. Temperaturen i 

madrasserna är högst 39 grader för att minimera risken för brännskador, trycksår och nekros 

(Sessler 2005). Värmelakan med varmluft har visat sig kunna höja patientens kroppstemperatur 

med 1,3 grader, dock misstänks dessa lakan kontaminera det sterila operationsområdet och 

därför öka risken för postoperativa infektioner. Istället för varmluft kan filtar med cirkulerande 

varmvatten användas. Temperaturen på operationssalen rekommenderas att vara mellan 22 och 

26 grader för att minska risken att patienten drabbas av hypotermi. Temperaturen på salen ska 

bestämmas utifrån patientens planerade ingrepp och operationsteamets hälsa och arbetsmiljö 

(AORN 2007). Värmelampor över operationsbordet utstrålar värme och värmer patienten trots 

visst avstånd (Brekken & Eide 2012). Insufflerade gaser och infusionsvätskor bör vara 37 

grader (AORN 2007) och gaser för inhalation bör vara uppvärmda och fuktade (Brekken & 

Eide 2012). Då patienter riskerar att drabbas av hypotermi kan de värmas preoperativt men det 

är oklart hur länge den preoperativa uppvärmningen bör pågå (AORN 2007). Begreppet 

preoperativ uppvärmning introducerades på 1990-talet. Preoperativ uppvärmning syftar till att 

patientens extremiteter värms innan operationen (Bernard 2013).  

 

Patientsäkerhet 

Patientsäkerhet innebär att patienten ska skyddas mot vårdskada (Socialstyrelsen 2016). 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskriver hur vårdgivaren ska skydda patienten mot 

vårdskador samt att tillgodose att god vård upprätthålls. Vårdskador är negativa följder av vård, 

såsom lidande och skada, som hade kunnat undvikas (SFS 2010:659). En komponent för säker 

vård är att det på arbetsplatsen finns en säkerhetskultur. Säkerhetskulturen baseras 

huvudsakligen på en organisatorisk prioritering, teamarbete och delade värderingar. Fokus för 

säkerhetskulturen är fungerande teamarbete för att åstadkomma vård som är säker och av hög 

kvalité (Barnsteiner 2013). 

 

Forskningen kring patientsäkerhetsrisker i samband med hypotermi är relativt ung, så rutiner 

och riktlinjer har inte hunnit anpassas och Steelman et al. (2013) menar att hypotermi inte 

skattas som en säkerhetsrisk av många sjuksköterskor. Institute of Medicine (2001) har tagit 

fram olika kategorier som syftar till att främja patientsäkerheten genom att implementera en 

säkerhetskultur hos organisationer. Användarcentrerad utformning innefattar att användaren 
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står i centrum och att anvisningar, begränsningar och förhållanden synliggörs. Ett exempel på 

anvisningar är sidomarkering inför operation. Fortsatt ska arbetsuppgifter standardiseras och 

riktlinjer och checklistor fungera som påminnelser. En säker arbetsmiljö främjar 

patientsäkerheten, till exempel påverkar antalet arbetstimmar och arbetsbelastning. 

Vårdpersonal kan bli mer avslappnade, trygga och lättare fokusera på det aktuella arbetet om 

det finns olika system för att upptäcka situationer som kan äventyra patientsäkerheten (Institute 

of Medicine 2001). Utbildning för att förbättra samarbetetet och kommunikationen mellan olika 

yrkeskategorier främjar säkerhetskulturen. Patienten ska stå i centrum och bör vara delaktig i 

vården. Genom patienternas medverkande får de insikt i sin egen vård och kan därför påverka 

vårdprocessen. Organisationer förändras och det finns alltid behov av förbättringsarbeten. 

Möjlighet till återhämtning och tillgång till aktuell information främjar patientsäkerheten 

(Barnsteiner 2013). 

 

World Health Organization [WHO] har utvecklat en checklista för säker kirurgi som syftar till 

att öka patientsäkerheten på operationsavdelningar (Bashford et al. 2014; Cabral et al. 2016) 

samt kommunikationen i operationsteamet (Cabral et al. 2016). WHO’s checklista täcker inte 

allt och kan modifieras för att passa verksamheten (WHO 2008). Genom att inkludera patienten 

i den preoperativa checklistan ökar patientsäkerheten och tillfredsställelsen hos patienten 

(Kozusko et al. 2016). Cabral et al. (2016) rekommenderar att checklistan anpassas lokalt och 

används i hela vårdprocessen, inte bara på operationsavdelningen. 

 

American Society of Perianesthesia Nurses [ASPAN] har tagit fram systematiska och 

strukturerade riktlinjer för att förebygga oavsiktlig hypotermi. Riktlinjerna är framtagna för att 

kunna användas i praktiken av både anestesi- och operationssjuksköterskor. Först genomförs 

en bedömning av patienten och utifrån bedömningen kan relevanta omvårdnadsåtgärder för att 

motverka hypotermi sättas in. ASPAN’s riktlinjer är utformade för att främja kommunikation 

och multidisciplinärt samarbete (Hooper 2009). Dessa riktlinjer är ingen nationell standard men 

har visat sig ha positiv inverkan för patienter inom flera olika operativa specialiteter samt i 

klinisk verksamhet. ASPAN’s riktlinjer är utformade för att optimera patienternas säkerhet, 

välmående och evidensbaserad vård är den avgörande länken (Hooper et al. 2010). 

 

I Storbritannien finns pre- och intraoperativa bedömningsformulär för standardiseringen av 

operationssjukvården. Bedömningsformulären från South West London NHS Electivt 

Orthopedic Centre är exempel där patientens riskområden och anamnes bedöms (Oakley & 

Bratchell 2010). Schweiz har tillsammans med andra länder, bland annat Storbritannien, 

Tyskland, Norge och USA tagit fram The International Hypothermia Registry [IHR] som är ett 

register för oavsiktlig hypotermi. IHR är ett steg i att kartlägga förekomsten av oavsiktlig 

hypotermi. Registret används i Europa och USA men är framtaget för att kunna användas 

världen över (Meyer & Walpoth u.å). För säker vård i Sverige finns bland annat 

evidensbaserade standardvårdplaner som syftar till att patienten ska få evidensbaserad vård, 

oavsett var i Sverige vården bedrivs. Genom standardiserade vårdplaner kan både 

sjuksköterskan och patienten få en överblick över den planerade vården vilket främjar 

patientsäkerheten. I standardvårdplanerna framgår vem som är ansvarig för de olika momenten 

i vårdprocessen (Edlund & Forsberg 2013). I Sverige pågår just nu ett antal projekt för att ta 

fram standardiserade vårdprogram för operationssjukvården (Riksföreningen för 

operationssjukvård 2017). Operationssjuksköterskan har en ledande roll i att planera patientens 

vård och leda samarbetet mellan de olika professionerna i operationsteamet (Rothrock 2007). 

Förebyggande av oavsiktlig hypotermi ingår i operationssjuksköterskans ansvarsområde. 

Tillsammans har anestesi- och operationssjuksköterskan en central roll i att förebygga 

uppkomsten av vårdrelaterade skador och garantera patientens säkerhet (Riksföreningen för 
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operationssjukvård & Svensk sjuksköterskeförening 2011; Brekken & Eide 2012). Att 

förebygga oavsiktlig hypotermi är en utmaning för operationssjuksköterskan (Wagner 2006). 

Operationssjuksköterskan behöver göra riskbedömningar för att kunna motverka hypotermi och 

samtidigt ha kunskap om vilka komplikationer som kan uppstå samt vilka omvårdnadsåtgärder 

som behöver vidtas (Brito Poveda et al. 2013).   

 

Problemformulering 

Under den perioperativa vårdprocessen finns det risk för att patienter drabbas av hypotermi och 

komplikationerna är många och ibland allvarliga. Kroppens förmåga att reglera temperaturen 

försämras av läkemedel som ges under anestesi, vilket bidrar till att kroppen själv inte kan 

reglera en sjunkande kroppstemperatur under operation. Många av de 

omvårdnadsinterventioner som används under operationen höjer inte kroppstemperaturen utan 

förhindrar endast att patientens kroppstemperatur sjunker ytterligare. Risken för hypotermi 

intraoperativt minskar om patienten före ankomst till operationssalen har en normoterm 

kroppstemperatur. Operationssjuksköterskans ansvar är att motverka vårdskador, det vill säga 

bevara normotermi hos patienten. Hittills finns inga vedertagna riktlinjer för hur 

operationssjuksköterskan ska se till att patienten är normoterm vid ankomst till operationssalen. 

För att kunna utarbeta riktlinjer för preoperativ uppvärmning krävs en sammanställning av vilka 

preoperativa uppvärmningsmetoder som finns och hur operationssjuksköterskan med hjälp av 

dessa kan säkerställa patientsäkerheten. 

 

Syfte 

Studiens syfte var att beskriva vilka preoperativa uppvärmningsmetoder som finns för att 

motverka hypotermi hos vuxna patienter samt att studera om och hur preoperativ uppvärmning 

påverkar patientsäkerheten. 

 

Metod 

Studien har genomförts som en systematisk litteraturstudie där artiklar inom det valda ämnet 

systematiskt granskats utifrån innehållsanalys. Studiens analys har utförts genom en syntes av 

artiklarnas resultat och presenterats i tabell samt i löpande text (Polit & Beck 2017). För att 

genomföra den systematiska litteraturstudien har handboken Utvärdering av metoder i hälso- 

och sjukvården som är framtagen av Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] 

använts. Handboken är utformad för att genomföra systematiska utvärderingar och innehåller 

granskningsmallar för relevans- och kvalitetsbedömning (SBU 2014). SBU saknar 

granskningsmall för bedömning av deskriptiva kvantitativa studier. Vid granskning av 

deskriptiva kvantitativa studier kompletterades med Polit och Beck’s (2017) granskningsmall. 

 

Fråga/ frågeställningar 

PICO-modellen och SPICE-modellen har använts för att formulera inklusions- och 

exklusionskriterier (SBU 2014) samt för att utforma sökstrategin till databassökningen utifrån 

problemformuleringen (Forsberg & Wengström 2013). PICO- och SPICE-modellen är steg i 

det systematiska arbetssättet och hjälper till att avgränsa frågeställningarna. PICO-modellen 

avgränsar population, intervention, kontroll och resultat. SPICE-modellen definierar miljö, 

perspektiv, intervention, jämförelse och utvärdering (SBU 2014). Till studien formulerades tre 

frågeställningar baserat på PICO-modellen och SPICE-modellen. 

 

• Vilka preoperativa uppvärmningsmetoder finns för vuxna patienter? 

• Påverkas patientsäkerheten vid preoperativ uppvärmning av vuxna patienter? 

• Hur påverkas patientsäkerheten av preoperativ uppvärmning? 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

I studien inkluderades artiklar som berörde vuxna patienter över 18 år samt artiklar från hela 

världen. Forskning kring hypotermi har främst utförts i västvärlden men ingen begränsning 

gjordes till geografi. Artiklar gällande preoperativ uppvärmning inkluderas i studien, oavsett 

typ av operation. Däremot exkluderades artiklar som enbart omfattade intra- eller postoperativ 

uppvärmning. Artiklar som var kvalitativa, kvantitativa och av mixad metod som var peer-

reviewed samt originalartiklar inkluderades i studien. Exkluderingskriterier för studien var 

artiklar som gällande barn, avsiktlig hypotermi samt organdonation. Studier som berörde dessa 

områden exkluderades därför att omvårdnadsåtgärderna skiljer sig markant från sedvanliga 

preoperativa omvårdnadsåtgärderna. Artiklar äldre än tio år exkluderades. Artiklar skrivna på 

andra språk än svenska och engelska exkluderades från studien. 

 

Val av litteratur 

Databassökningen finns beskriven i tabell 1 och 2. Artiklarna till den systematiska 

litteraturgenomgången söktes i två olika databaser som innehåller vetenskapliga artiklar inom 

omvårdnad och biomedicin, Cinahl och PubMed (SBU 2014; Polit & Beck 2017). 

Databassökningen omfattade de senaste tio åren. För en systematisk sökning har författarna 

tagit hjälp av en bibliotekarie för att identifiera relevanta nyckelord samt gjort en första sökning 

och studerat tidigare nyckelord inom ämnet. I Cinahl användes Cinahl Headings och i PubMed 

användes MeSh-termer. I båda databaserna kombinerades nyckelorden med de olika booleska 

termerna AND och OR för att systematiskt hitta artiklar till studien. Efter att sökningarna 

genomförts i de båda databaserna utfördes en fritextsökning. Databassökningen har utförts vid 

två tillfällen för att säkerställa att alla artiklar som svarar mot syftet inkluderades i studien. 

Initiala nyckelord som användes var “perioperative nursing”, “perioperative care”, 

“hypotermia” samt “patient safety”. De nyckelord som tillkom var “warming techniques”, 

“perioperative period”, “perioperative” samt “preoperative warming”. Dessa nyckelord 

identifierades genom att studera artiklarnas nyckelord samt genom en ytterligare sökning i 

Cinahl Headings samt MeSh-databasen. Artiklarnas referenslistor i databassökningen 

granskades för att finna fler artiklar som svarade på studiens syfte. De artiklar där titel och 

abstract uppfyllde inklusions- och exklusionskriterier lästes i fulltext. Ytterligare en artikel 

identifierades via genomgång av referenslistor. 
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Tabell 1. Sökstrategi över databassökning i Cinahl 

 

Sökning 

170109 
Sökord Träffar Sökning 

170511 
Sökord Träffar 

S1 “perioperative nursing MH” OR 

“perioperative care MH” 
12 331 S1 “perioperative” 

-keyword 
23 299 

S2 “hypothermia” 2 117 S2 “warming techniques MH” 832 

S3 “patient safety” 31 650 S3 “preoperative warming” 
-keyword 

14 

S4 S1 AND S2 AND S3 14 S4 “hypothermia MH” 2 140 

S5 S1 AND S2 177 S5 S2 OR S3 835 

S6 S5 med begränsningarna: 
-   “peer-reviewed” 
-   publicerade från 070101 till 

170109 

99 S6 S1 AND S5 148 

S7 “warming techniques” 825 S7 S6 AND S4 108 

S8 S1 AND S2 AND S7 
med begränsningarna: 
-   “peer-reviewed” 
-   publicerade från 070101 till 

170109 

45 S8 S7 med begränsningarna: 
-   “peer-reviewed” 
-  publicerade från      070101 

till  170109 

70 

S9 “hypothermia” AND “patient 

safety” 
-  fritextsökning 
-  “peer-reviewed” 
-  publicerade från 070101 till 

170109 

107 S9 S8 AND “patient safety MH” 5 

      S10 S9 med begränsningarna: 
- “peer-reviewed” 
- publicerade från  070101 

till  170109 

3 
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Tabell 2. Sökstrategi över databassökningen i PubMed 

Sökning 
170110 

Sökord Träffar Sökning 
170511 

Sökord Träffar 

#1 “‘perioperative nursing’ OR 

‘perioperative Care’[MeSh]” 
139 160 #1 “perioperative period 

[MeSh]” 
68 640 

#2 “‘hypothermia’[MeSh]” 9 983 #2 “patient safety [MeSh]” 11 748 

#3 “‘patient safety’[MeSh]” 10 833 #3 “hypothermia [MeSh]” 12 987 

#4 nurs* 859 083 #4 #1 AND #2 AND #3 12 

#5 #1 AND #2 AND #3 AND #4 0 #5 #4 med begränsningarna: 
-  senaste tio åren 

10 

#6 #1 AND #2 AND #4 116 #6 “preoperative warming” 26 

#7 #1 AND #2 AND #4 
med begränsningarna: 
-   senaste tio åren 

39 #7 #6 med begränsningarna: 
- senaste tio åren 

18 

#8 “‘warming techniques’[MeSh]” 0 #8 “warming techniques” 36 

#9 “warming techniques” 34 #9 #8 med begränsningarna: 
- senaste tio åren 

22 

#10 #1 AND #2 AND #4 AND #8 0       

#11 “hypothermia” AND “patient safety” 53       

 

Granskning av artiklar 

Figur 1 visar ett modifierat flödesdiagram över urvalsprocessen av artiklar baserad på Moher et 

al. (2009) flödesdiagram. Till granskningen av studierna användes SBU’s granskningsmallar 

för relevans- och kvalitetsbedömning. SBU’s relevansbedömning skedde i två steg där första 

steget var en inventering av titlar och abstrakt. Vid oklarhet, där relevans inte kunde uteslutas, 

beställdes artikeln. I SBU’s steg två av relevansbedömning granskades artiklarna i sin helhet 

enligt granskningsmall. För att en artikel ska bedömas som relevant ska till exempel population, 

intervention, jämförelse och studiens längd finnas beskrivet. Artiklar som ansågs relevanta för 

studiens syfte inkluderades i kvalitetsgranskningen och artiklar som inte var relevanta 

exkluderades. Från första sökning dokumenterades antal artiklar som inkluderades och 

exkluderades samt orsaken till exkluderingen (SBU 2014). Artikelsökningen gav 142 artiklar 

utan dubbletter. Efter granskning av titel och abstrakt utifrån inklusions- och exklusionskriterier 

i båda databaserna samt referenslistor återstod 45 artiklar som lästes i fulltext och 

relevansgranskades. Efter relevansgranskningens två steg återstod 15 artiklar som 

kvalitetsgranskades. I kvalitetsgranskningen bedömdes artiklarna utifrån SBU’s 

granskningsmall och värderades efter sin kvalitet enligt låg, medel eller hög vetenskaplig 

kvalitet. Artiklar med hög eller medelhög vetenskaplig kvalité kännetecknas av att syfte, metod, 

resultat och diskussion finns tydligt beskrivet samt att risken för bias är låg (SBU 2014). Av de 

15 relevanta artiklarna var det tre artiklar som exkluderades på grund av låg vetenskaplig 

kvalitet (SBU 2014). Den ena artikeln med låg vetenskaplig kvalité exkluderades på grund av 

att presentation av population, metod, resultat eller diskussion saknades. Den andra artikeln 

exkluderades då den inte hade en tydlig metod, metoden ändrades flera gånger under studien. 

Artikeln saknade dessutom diskussion kring metod och resultat.  Den tredje artikeln 
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exkluderades på grund av bristande diskussion, otydligt resultat sam att författarna hade fått 

ekonomisk kompensation. Till studiens resultat återstod 12 artiklar som svarade mot syftet och 

var av hög eller medelhög vetenskaplig kvalitet. 

 

  

Figur 1. Flödesschema över urvalsprocess 
Källa: Modifierad version av flödesdiagram av Moher et al. (2009) 
 

Utformning av syntes 

Artiklarna granskades enligt Burnards (1996) modell för innehållsanalys. Modellen för 

innehållsanalys består av fyra steg. Först lästes texten och meningsenheter lyftes fram. 

Artiklarna lästes och granskades av båda författarna oberoende av varandra enligt 

innehållsanalys för att identifiera meningsenheter som svarade på studiens syfte. De relevanta 

meningsenheterna markerades med överstrykningspenna för att sedan jämföras och diskuteras 

mellan författarna. Meningsenheterna komprimerades till mindre enheter, onödiga ord ströks 

och kvarvarande ord förtydligades. Sedan kodades enheterna och sammanfattades i grupper. 

Därefter enades författarna om kategorier som beskrev olika preoperativa 

uppvärmningsmetoder. I syntesen identifierades två kategorier (Burnard 1996). 

 

Forskningsetiska överväganden 

För att uppnå en god vetenskaplig kvalité ska etiska överväganden göras innan studien påbörjas 

(Kjellström 2012; Forsberg & Wengström 2013). Forskningsetik innefattar att reflektera över 
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hur forskning utvecklar kunskap (Cöster 2014). En etisk kommitté ska ha godkänt studierna 

och de etiska övervägandena ska tydligt framgå i artiklarna som inkluderas i den systematiska 

litteraturstudien. Alla artiklar som svarar mot studiens syfte ska inkluderas och sedan arkiveras 

i tio år (Kjellström 2012; Forsberg & Wengström 2013).  Studiens resultat ska redovisas tydligt 

och en fördjupad slutsats ska presenteras (Forsberg & Wengström 2013). Artiklarna som ska 

ingå i studien kommer att analyseras i avseende på deras etiska förhållningssätt, informerat 

samtycke samt konfidentialitet (Kjellström 2012; Forsberg & Wengström 2013; Polit & Beck 

2017). Då syntesen konstrueras ska författarna förhålla sig neutrala till innehållet genom att inte 

dra slutsatser utifrån egna åsikter eller låta egna värderingar speglas i resultatet (Forsberg & 

Wengström 2013). För att tillförsäkra detta så bör författarna ej utesluta någon information i 

artiklarna och syntesen måste vara fullödig. Artiklarna ska läsas av båda författarna för att 

information inte ska missas. Artiklarna ska granskas utifrån inklusions- och exklusionskriterier 

och hela arbetsprocessen ska vara objektiv (Forsberg & Wengström 2013). Författarna har 

flerårig erfarenhet av att arbeta inom sjukvård vilket kan påverka bearbetningen av datan. Ett 

vetenskapligt förhållningssätt där varken data läggs till eller utesluts ska tillämpas under hela 

forskningsprocessen och författarna ska aktivt anstränga sig så att tidigare förkunskaper inte 

influerar databearbetningen. Författarna ska under hela processen ha ett källkritiskt synsätt. 

Artiklarna som ingår i studien och som kommer att vara på andra språk än svenska, översätts 

efter bästa förmåga. För att artiklarna ska kunna läsas av båda författarna inkluderas artiklar på 

svenska och engelska. Vid granskning av artiklar på engelska kommer lexikon att användas. 

 

Resultat 

I resultatet inkluderades fyra artiklar från USA, två från Kanada, en från Australien, en från 

Nederländerna, två från Storbritannien, en från Korea och en från Tyskland. Artiklarna omfattar 

åren 2008-2016 och är utförda på operationsavdelningar. I studien framkom två kategorier, 

passiv uppvärmning och aktiv uppvärmning. Av de 12 artiklarna var det fyra som studerade 

uppvärmning med varmluftsfilt (Cobbe et al. 2012; Chung et al. 2012; Horn et al. 2012; Rowley 

et al. 2015), fem som studerade uppvärmning med hjälp av varmluftsrock (Andrzejowski et al. 

2008; Benson et al. 2012; Bucci Adriani & Moriber 2013; Leeth et al. 2010; Tanner et al. 2016), 

två som studerade uppvärmning med värmereflekterande filt (Koëter et al. 2013; Kurnat-Thoma 

et al. 2016), en som studerade uppvärmning med elektriskt uppvärmd filt (Lista et al. 2012), en 

som studerade uppvärmning med varma intravenösa vätskor (Chung et al. 2012) och fyra som 

studerade uppvärmning med bomullsfilt (Benson et al. 2012; Koëter et al. 2013; Leeth et al. 

2010; Rowley et al. 2015; Kurnat-Thoma et al. 2016). 

 

Passiv uppvärmning 

En metod som används för preoperativ uppvärmning är passiv uppvärmning där patienten täcks 

med bomullsfilt, värmereflekterande filt eller både och. I den passiva uppvärmningen tillvaratas 

patientens egna kroppsvärme för att motverka hypotermi. 

 

Bomullsfilt är en preoperativ uppvärmningsmetod (Benson et al. 2012; Leeth et al. 2010; 

Rowley et al. 2015; Kurnat-Thoma et al. 2016). Bomullsfiltarna kan användas både som 

rumstempererade (Rowley et al. 2015) och uppvärmda (Benson et al. 2012; Kurnat-Thoma et 

al. 2016; Leeth et al. 2010). Rowley et al. (2015) och Koëter et al. (2013) beskriver att 

patienternas postoperativa kroppstemperatur var densamma för de patienter som preoperativt 

fick rumstempererade bomullsfiltar jämfört med de som värmdes med andra metoder 

preoperativt. Kurnat-Thoma et al. (2016) visar att de patienter som värmts preoperativt med 

bomullsfilt behövde fler antal filtar för att behålla kroppstemperaturen men att 

kroppstemperaturen inte skiljde sig jämfört med den andra preoperativa uppvärmningsmetoden. 

Leeth et al. (2010) beskriver att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad i 
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kroppstemperatur postoperativt hos de patienter som värmts med varma bomullsfiltar jämfört 

med varmluftsrock. Benson et al. (2012) anger att de patienter som preoperativt värmts med 

värmda bomullsfiltar hade signifikant lägre kroppstemperatur och upplevde mer smärta 

postoperativt jämfört med de patienter som värmts med aktiv värmning preoperativt.  

  

Värmereflekterande filtar kan i kombination med bomullsfiltar användas för att värma patienten 

preoperativt (Koëter 2013; Kurnat-Thoma et al. 2016). Patienternas kroppstemperatur 

påverkades av rumstemperaturen men genom att använda värmereflekterande filt som 

preoperativ uppvärmningsmetod behövde patienterna inte lika många bomullsfiltar 

postoperativt för att känna termisk komfort jämfört med de patienter som endast värmdes med 

bomullsfiltar. Skillnaden i det totala antalet bomullsfiltar perioperativt var dock inte signifikant. 

Patienterna i jämförelsegruppen (n=110) fick en värmereflekterande filt och en varm 

bomullsfilt preoperativt. Kontrollgruppen (n=114) fick en varm bomullsfilt preoperativt, de 

patienterna som efterfrågade fler filtar fick det (Kurnat-Thoma et al. 2016). Koëter et al. (2013) 

utförde en pilotstudie med sex patienter i jämförelsegruppen och fyra patienter i 

kontrollgruppen där de studerade om en värmereflekterande filt i kombination med två 

bomullsfiltar under transporten till operationssalen kunde motverka hypotermi. Båda grupperna 

fick två bomullsfiltar preoperativt däremot fick jämförelsegruppen en värmreflekterande filt 

under transporten från det preoperativa området till operationssalen. Alla patienterna fick 

intraoperativ uppvärmning med varmluftsfilt. Kroppstemperaturen sjönk successivt hos alla 

patienter från ankomst till den preoperativa avdelningen till avslutad operation. Patienterna var 

vid ankomst till operationsavdelningen inte hypoterma. Skillnaden i kroppstemperatur, termisk 

komfort samt smärta postoperativt var inte signifikant mellan de som fick en 

värmereflekterande filt under transporten jämfört med de som endast hade bomullsfilt. 

 

Aktiv uppvärmning 

Vid aktiv uppvärmning tillförs värme genom varmluftsfilt, varmluftsrock, eluppvärmd filt eller 

varma intravenösa vätskor. Varmluft är en aktiv omvårdnadsåtgärd som inte bara kan motverka 

utan även kan behandla hypotermi. 

 

Varmluftsfiltar presenteras som preoperativ uppvärmingsmetod (Cobbe et al. 2012; Chung et 

al. 2012; Horn et al.2012; Rowley et al. 2015). Horn et al. (2012) studerade fyra grupper där 

kontrollgruppen (n=55) fick en bomullsfilt preoperativt och de tre jämförelsegrupperna 

värmdes med varmluftsfilt 10 (n=52), 20 (n=43) respektive 30 minuter (n=50) preoperativt. 

Patienterna fick endast intraoperativ uppvärmning med bomullsfilt. Om kroppstemperaturen 

sjönk till 36 grader påbörjades intraoperativ uppvärmning med varmluftsfilt. Genom att värma 

patienter preoperativt med varmluftsfilt kan patienterna bli normoterma igen innan operationen, 

medan patienter som inte värmts med varmluftsfilt förblir hypoterma. Kroppstemperaturen 

sjönk markant 15 minuter efter operationsstart hos patienter som inte värmts preoperativt 

jämfört med de patienter som blivit uppvärmda preoperativt. Det fanns ingen statistiskt 

signifikant skillnad i kroppstemperatur eller förekomsten av hypotermi postoperativt mellan de 

som värmdes under 10, 20 respektive 30 minuter preoperativt med varmluftsfilt. Däremot sågs 

det att fler patienter som inte blivit uppvärmda preoperativt var hypoterma postoperativt, 

skillnaden var statistiskt signifikant. Kroppstemperaturen sjönk under 36 grader intraoperativt 

hos fler patienter som inte värmts preoperativt med varmluftsfilt. De patienter som värmts 

preoperativt med varmluftsfilt uppvisade signifikant lägre omfattning av skakningar 

postoperativt jämfört med de som inte fått preoperativ uppvärmning (Horn et al. 2012). Rowley 

et al. (2015) fann ingen statistisk signifikant skillnad i kroppstemperatur postoperativt då 

patienten värmdes med varmluftsfilt preoperativt jämfört med varmluftsfilt i kombination med 

passiv uppvärmning. Kontrollgruppen (grupp I, n=55) erhöll bomullsfilt preoperativt, grupp II 
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(n=55) fick en varmluftsfilt preoperativt, grupp III (n=55) fick en varmluftsfilt preoperativt 

samt justerad rumstemperatur på operationssalen och grupp IV (n=55) fick enbart justering av 

rumstemperatur på operationssalen. Om patienten bad om mer filtar fick de en värmd 

frottéhandduk. Alla patienter värmdes intraoperativt med varmluftsfilt (Rowley et al. 2015). 

Cobbe et al. (2012) studerade hur varmluftsfilten kan användas på olika sätt med hjälp av en 

cross-over design. Deltagarna delades in i två grupper med 5 patienter i vardera gruppen. 

Deltagarna värmdes antingen initialt med 43 eller 38 grader. För de som värmdes med 43 grader 

sänktes temperaturen på varmluftsfilten successivt under 60 minuter och för de som startade på 

38 grader höjdes temperaturen successivt under 60 minuter. Deltagarna exponerades 

preoperativt för en högre temperatur under en längre medeltid då varmluftsfilten startades på 

maximal effekt för att successivt sänkas jämfört med om uppvärmningen startades på låg effekt 

för att sedan höjas. Det sågs däremot ingen statistiskt signifikant skillnad i deltagarnas 

kroppstemperatur (Cobbe et al. 2012). Chung et al. (2012) studerade hur preoperativ 

uppvärmning med varmluftsfilt 15 minuter innan anestesistart påverkade kroppstemperaturen. 

I studien jämfördes preoperativ uppvärmning med varmluftsfilt 15 minuter före anestesistart 

(n=15), tillförsel av kroppstempererad intravenös vätska 15 minuter före anestesistart (n=15) 

och tillförsel av rumstempererad intravenös vätska 15 minuter innan anestesistart (n=15). 

Kroppstemperaturen sjönk signifikant mindre efter 45 minuter vid preoperativ uppvärmning 

med varmluftsfilt eller kroppstempererade intravenösa vätskor jämfört med rumstempererade 

vätskor. Hudtemperaturen på armen var signifikant högre efter 15 och 30 minuter hos de 

patienter som värmts preoperativt med varmluftsfilt. 

 

Varmluftsrock som preoperativ uppvärmningsmetod gav statistiskt signifikant högre 

kroppstemperatur jämfört med uppvärmning med bomullsfilt (Benson et al. 2012; Bucci 

Adriani & Moriber 2013). Benson et al. (2012) jämför användandet av varmluftsrock och 

uppvärmd bomullsfilt. Patienterna med varmluftsrock (n=15) kunde själva styra 

temperaturregleringen under den preoperativa uppvärmningen. Kontrollgruppen (n=15) fick en 

uppvärmd bomullsfilt preoperativt och dessa patienter hade ingen intraoperativ uppvärmning 

med varmluft (Benson et al. 2012). I studien av Bucci Adriani och Moriber (2013) beskrivs att 

preoperativ uppvärmning med varmluftsrock resulterade i en statistiskt signifikant högre 

kroppstemperatur jämfört med ingen preoperativ uppvärmning. Jämförelsegruppen (n=30) 

värmdes i minst 30 minuter preoperativt med varmluftsrock medan kontrollgruppen (n=30) inte 

fick någon preoperativ uppvärmning (Bucci Adriani & Moriber 2013). Däremot beskriver 

Leeth et al. (2010) att de inte kunde urskilja någon statistiskt signifikant skillnad i 

kroppstemperatur postoperativt hos de patienter som värmts med varmluftsrock jämfört med de 

som värmts med bomullsfilt (Leeth et al. 2010). Patienter som värmdes med varmluftsrock 60 

minuter preoperativt förblev normoterma intraoperativt jämfört med de patienter som endast 

värmdes intraoperativt. Jämförelsegruppen (n=31) och kontrollgruppen (n=37) fick alla en 

varmluftsrock preoperativt men endast jämföreslegruppen aktiverade värmen preoperativt till 

38 grader (Andrzejowski et al. 2008). Däremot beskriver Bucci Adriani och Moriber (2013) att 

skillnaden i kroppstemperatur inte längre var signifikant efter transporten till operationssalen. 

Leeth et al. (2010) jämförde varmluftsrock (n=49) med varm bomullsfilt (n=56) som 

preoperativ uppvärmningsmetod. Patienterna fortsatte att värmas med samma preoperativa 

uppvärmningsmetod intraoperativt. Om patienterna blev hypoterma under operationen byttes 

metod för att höja kroppstemperaturen. Ingen statistiskt signifikant skillnad i kroppstemperatur 

postoperativt mellan de två grupperna noterades. Vidare beskrivs att varken preoperativ 

kroppstemperatur eller operationstid var faktorer som påverkade den postoperativa 

kroppstemperaturen. Tanner et al. (2016) studerade om införandet av nio olika preoperativa 

omvårdnadsinterventioner kunde minska förekomsten av postoperativa sårinfektioner. Av de 

nio omvårdnadsinterventionerna var det endast två interventioner som var nya jämfört med 
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tidigare rutiner. Den ena interventionen var att patienterna skulle värmas med varmluftsrock 60 

minuter preoperativt och den andra berörde preoperativ huddesinfektion. Av de patienter i 

jämförelsegruppen (n=166) var det endast 30 patienter (18%) som erhöll preoperativ 

uppvärmning med varmluftsrock. Däremot kunde preoperativ uppvärmning associeras med 

minskad förekomst av postoperativa sårinfektioner. 

 

Eluppvärmd filt som preoperativ uppvärmningsmetod innebar att patienterna spenderade 

kortare tid på uppvakningsavdelningen och patienterna behövde mindre analgetika under den 

perioperativa perioden. Jämförelsegruppen (n=108) fick en eluppvärmd filt preoperativt och 

intraoperativ uppvärmning med varmluft. För jämförelse studerades journaler från tidigare 

patienter (kontrollgrupp, n=106) som inte hade haft perioperativ uppvärmning (Lista et al. 

2012). 

 

Varma intravenösa vätskor kan användas preoperativt. I en studie av Chung et al. (2012) 

framkom att kroppstemperaturen efter 45 minuter hade sjunkit mindre hos de patienter som 

hade tillförts kroppstempererade intravenösa vätskor 15 minuter innan anestesistart jämfört 

med om patienten fick rumstempererade intravenösa vätskor 15 minuter innan anestesistart. 

 

Diskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva vilka preoperativa 

uppvärmningsmetoder som kan användas för att motverka hypotermi hos vuxna patienter samt 

att studera om och hur preoperativ uppvärmning påverkar patientsäkerheten. Litteraturstudien 

har identifierat två olika preoperativa uppvärmningsmetoder, passiv uppvärmning och aktiv 

uppvärmning. 

 

Resultatdiskussion 

Det finns flera olika metoder för att värma patienter preoperativt, både passivt och aktivt, men 

bevisen för huruvida de olika metoderna påverkar patientens kroppstemperatur perioperativt är 

tvetydiga. Gällande kroppstemperatur postoperativt menar Rowley et al. (2012) att det inte finns 

belägg för att preoperativ uppvärmning med varmluftsfilt är bättre än andra 

uppvärmningsmetoder. Däremot beskriver Horn et al. (2015) att de patienter som värmts 

preoperativt med varmluftsfilt hade betydligt högre kroppstemperatur postoperativt jämfört 

med de som inte värmts preoperativt alls. En viktig skillnad mellan dessa artiklar är att i Rowley 

et al. (2015) värmdes både interventionsgruppen och kontrollgruppen med varmluft 

intraoperativt medan i artikeln av Horn et al. (2012) hade kontrollgruppen endast uppvärmning 

intraoperativt med varmluftsfilt om kroppstemperaturen sjönk under 36 grader. 

 

I tre av studierna från USA framkom att alla patienter blivit uppvärmda med varmluftsfilt 

intraoperativt för operationer längre än 30 minuter (Buccini Adriani & Moriber 2013; Rowley 

et al. 2015; Kurnat-Thoma et al. 2016). Ingen av dessa studier kunde notera en statistiskt 

signifikant skillnad i kroppstemperaturen postoperativt oavsett preoperativ 

uppvärmningsmetod (Buccini Adriani & Moriber 2013; Rowley et al. 2015; Kurnat-Thoma et 

al. 2016). Horn et al. (2012) och Benson et al. (2012) noterade statistiskt signifikant högre 

kroppstemperatur postoperativt hos de patienter som fått preoperativ uppvärmning utan aktiv 

intraoperativ uppvärmning. Bamgbade et al. (2007) beskriver att kroppstemperaturen intra- och 

postoperativt inte påverkades av preoperativ kroppstemperatur vilket säger emot föreliggande 

studies resultat. 

 

Att värma patienter preoperativt under 60 minuter med varmluftsrock visade flera fördelar, både 

att kroppstemperaturen sjönk mindre intraoperativt och att färre patienter blev hypoterma 
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(Andrzejowski et al. 2008). Leeth et al. (2010) noterade däremot ingen statistiskt signifikant 

skillnad gällande kroppstemperatur postoperativt. 

 

En annan aspekt som framkom i studiens resultat var att patienterna inte skulle utsättas för kyla 

under transporten från det preoperativa området till operationssalen. Detta resultat styrks av 

riktlinjer som finns framtagna i Storbritannien. National Institute for Health and Care 

Excellence [NICE] beskriver i sina rekommendationer att aktiv värmning av patienten ska 

fortsätta under transport till operationssalen alternativt återupptas så fort som möjligt (NICE 

2008). Belägg för att patienterna tappade värme på väg till operationssalen framkommer i 

resultatet (Bucci Adriani & Moriber 2013) samtidigt som det beskrivs att värmereflekterande 

filt under transporten inte är tillräckligt för att motverka hypotermi (Koëter et al. 2013). 

Patienterna kan uppmuntras till att gå till operationssalen för att producera mer kroppsvärme, 

vilket finns beskrivet i riktlinjerna från NICE (Bernard 2013). 

 

Horn et al. (2012) noterade att 10 minuter preoperativ uppvärmning med varmluftsfilt räcker 

för att både behandla och motverka hypotermi. Chung et al. (2012) beskriver att 

kroppstemperaturen sjönk statistiskt signifikant mindre jämfört med om patienten inte värmdes 

15 minuter innan anestesistart. Utifrån detta resultat finns det anledning att ställa sig frågan om 

fler av de preoperativa uppvärmningsmetoderna kan utföras i anslutning till anestesistart. 

 

Vögele (2014) beskriver i en reviewartikel att aktiv uppvärmning med varmluft är den 

viktigaste åtgärden för att förhindra hypotermi, vilket styrker resultatet. Vidare styrks resultatet 

av Roberson et al. (2013) som har sammanställt information om betydelsen av preoperativ 

uppvärmning för att motverka oavsiktlig hypotermi. I praktiken kan effekten av uppvärmningen 

vara avgörande för en välfungerande rutin på operationsavdelning. I Sverige är uppvärmning 

med varmluftsfilt intraoperativt omdiskuterat då de misstänks kunna kontaminera 

operationsområdet (Brekken & Eide 2012). Det finns dock inget bevis för detta (AORN 2007; 

Brekken & Eide 2012; Wu 2013). 

 

Cobbe et al. (2012) studerade hur man på två olika sätt kan använda varmluftsfilt. Då 

varmluftsfilten användes på maximal effekt tillfördes patienterna högre värme under längre tid 

utan att tycka att det var obehagligt jämfört med en lägre effekt på varmluftsfilten. Däremot 

hade patienterna som tillförts mer värme på högre effekt inte högre kroppstemperatur än de som 

värmts med lägre effekt. Detta styrks av Horn et al. (2012) som visade att längden på den 

preoperativa uppvärmningen inte behöver vara längre än 10 minuter.  

  

Utifrån resultatet i denna systematiska litteraturstudie kan inte en specifik metod för preoperativ 

uppvärmning rekommenderas. Dock visar resultatet att preoperativ uppvärmning med 

varmluftsrock ger signifikant högre kroppstemperatur perioperativt (Andrzejowski et al. 2008; 

Benson et al. 2012; Buccini Adriani & Moriber 2013). 

 

Det finns evidens för att intraoperativ användning av varma vätskor (John et al. 2014; Guedes 

Lopes et al. 2015; Park et al. 2015) och eluppvärmd filt (Guedes Lopes et al. 2015; Park et al. 

2015) har bra effekt för att motverka hypotermi. I studiens resultat framkom att användning av 

varma intravenösa vätskor preoperativt innebar att kroppstemperaturen sjönk mindre jämfört 

med att infundera rumstempererade vätskor (Chung et al. 2012). Emellertid finns inget belägg 

för att eluppvärmd filt preoperativt motverkar hypotermi. Dock spenderade patienten kortare 

tid på uppvakningsavdelningen och patienten krävde inte lika mycket analgetika perioperativt 

(Lista et al. 2012). 
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Studiens syfte var även att studera om preoperativ uppvärmning påverkar patientsäkerheten. I 

artiklarna saknades patientsäkerhetsperspektivet och kunde därför inte undersökas. Dock 

beskriver Tanner et al. (2016) att de patienter som värmdes preoperativt hade färre 

postoperativa sårinfektioner. Däremot var det endast 18% av urvalet (30 av 166 patienter) som 

erhöll preoperativ uppvärmning och preoperativ uppvärmning var en av nio 

omvårdnadsinterventioner som testades samtidigt. Författarna anser därför att artikeln av 

Tanner et al. (2016) som enda artikel inte kan ligga till grund för tolkning om och hur 

patientsäkerheten påverkas. Litteraturstudien kunde därför inte presentera ett resultat gällande 

om och hur preoperativ uppvärmning påverkar patientsäkerheten. 

 

Hypotermi visavi patientsäkerhet är ett outforskat område som därför kan utgöra en 

säkerhetsrisk inom operationssjukvården. En del av studiens syfte var att se om preoperativa 

uppvärmningsmetoder påverkade patientsäkerheten. Inga artiklar har funnits där huvudsakligt 

resultat riktats mot patientsäkerhet i relation till hypotermi. Däremot framkom tydligt att 

patienter som inte värmdes preoperativt uppgav mer smärta postoperativ (Benson et al. 2016) 

och av patienter som inte värmdes preoperativt var majoriteten hypoterma postoperativt (Horn 

et al. 2012). Genom preoperativ uppvärmning med varmluft fick patienterna högre 

kroppstemperatur postoperativt (Benson et al. 2016; Horn et al. 2012) vilket tyder på att 

postoperativ hypotermi kan undvikas. Vårdskador är lidande som hade kunnat undvikas (SFS 

2010:659) och det finns därför anledning till att ställa sig frågan om hypotermi är en 

patientsäkerhetsrisk. Det finns beskrivet att preoperativ uppvärmning minskar risken för 

postoperativa sårinfektioner (Fossum et al. 2001) vilket styrker studiens resultat. Två 

reviewartiklar beskriver andra negativa konsekvenser för patienten relaterat till hypotermi, 

bland annat hjärtpåverkan och fördröjd läkningsprocess (Wagner 2006; Bashaw 2016). Enligt 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vården bedrivas så att hälso- och sjukvårdslagen 

upprätthålls. För att kunna ge omvårdnad i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet 

(Svensk sjuksköterskeförening [SSF] 2011) behöver operationssjukvården vara evidensbaserad 

(RFOP 2011). 

 

Enligt Graban (2012) finns det sällan standardiserade preoperativa metoder vilket leder till att 

vårdpersonalen utför arbetet på olika sätt. För att undvika detta behövs struktur och riktlinjer 

från sjukhusledningen (Graban 2012). Riktlinjer är ett verktyg för att öka säkerheten inom 

vården (Willman et al. 2016). Utan riktlinjer kan ingen säkerhetskultur praktiseras i klinisk 

verksamhet (Barnsteiner 2013). I Sverige finns inga nationella riktlinjer för arbetet mot 

hypotermi, varken pre-, intra- eller postoperativt (Riksföreningen för operationssjukvård 2016). 

Standardiserat arbete är en av grundpelarna i Lean-modellen (Graban 2012; Brandt 2013). 

Lean-modellen används inom sjukvården för att optimera flödet i omvårdnaden och möjliggör 

planering av verksamheten på ett väl fungerande sätt (Brandt 2013). Standardvårdplaner bygger 

på evidens och är utformade för att lämpa sig för minst 70 procent av patientgruppen (Edlund 

& Forsberg 2013). Vidare finns det anledning till att fundera på om standardvårdplaner behöver 

tas fram för att tidigt kunna planera patientens vård och motverka hypotermi samt bevara 

patientsäkerheten. Genom standardiserade vårdplaner anser författarna att Lean-modellen kan 

komma till sin rätt även inom operationssjukvården. 

 

Ett svenskt projekt inom patientsäkerhet som bedrivs av RFOP kallas Svenskt PeriOperativt 

Register [SPOR] och syftar till att förbättra kvaliteten inom svensk operationssjukvård 

(Riksföreningen för operationssjukvård 2016). I SPOR registrerar operationssjuksköterskor 

planerad och utförd omvårdnad på operationsavdelningen och sedan får patienten göra egna 

utvärderingar om hur tiden efter operationen varit. Hypotermi finns som komplikationskod för 

registrering i SPOR och kroppstemperatur är en av variablerna som kan mätas pre-, intra- och 
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postoperativt men det är inte obligatoriskt (Svenskt PeriOperativt Register 2016). Det finns skäl 

att överväga genomförandet av fler projekt som belyser hypotermi för att kunna systematisera 

arbetet kring patientsäkerhet och hypotermi. Vidare ställs frågan om ett systematiskt arbete 

skulle kunna resultera i vårdplaner gällande oavsiktlig hypotermi som baseras på evidens och 

på så sätt tillgodose att patientsäker vård upprätthålls. 

 

Metoddiskussion 

Studiens metod var en systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie ansågs 

lämplig för att svara mot studiens syfte. I den systematiska litteratursökningen framkom att två 

av frågeställningarna gällande patientsäkerhet inte kunde besvaras direkt. Forskning kring 

hypotermi i relation till patientsäkerhet är ett obeforskat område inom operationssjukvård. 

 

Att studien var en systematisk litteraturstudie är en styrka för att kunna kartlägga 

forskningsläget och avsaknaden av artiklar var ett viktigt resultat. På grund av att problemet 

kring detta outforskade område identifierats kan nu vidare forskning ta vid för att undersöka 

hypotermi i relation till patientsäkerhet. Databassökningen har utförts i Cinahl och PubMed. 

Dessa databaser är inriktade mot omvårdnad och biomedicin (Polit & Beck 2017) och ansågs 

därför vara relevanta för litteraturstudien. Det faktum att endast två databaser användes kan ses 

som en svaghet för studien. 

 

En bibliotekarie som arbetar mot omvårdnad på Karlstads Universitet togs till hjälp för att 

identifiera relevanta sökord. För att säkerställa att identifierade sökord skulle ge en systematisk 

databassökning utfördes kontrollsökningar med sökord som identifierats sekundärt. En första 

sökning gjordes där sökord baserades på “nursing”, “care” och “nurs*” för att finna artiklar som 

var ämnesövergripande för omvårdnad. För att litteraturstudien skulle bli systematisk och att 

artiklar inom valt område inte skulle missas, valdes att göra ytterligare en sökning där sökord 

utan omvårdnadsaspekt användes. Fler artiklar återfanns i den andra sökningen vilket visar att 

forskningsområdet även berör andra områden än omvårdnad. Genom denna sökning fick 

författarna bekräftat att en sökning i fler databaser hade varit en styrka för studien. Däremot har 

de flesta artiklar som inkluderades i studien återfunnits i Cinahl vars fokus är 

omvårdnadsartiklar.    

 

Den preoperativa uppvärmningen är en del i den perioperativa vården och därför valdes 

sökorden “perioperative care”, “perioperative nursing” och “perioperative period”. Dessa 

sökord innebar att alla faser inom operationssjukvård inkluderades i databassökningen. För att 

få med alla tänkbara artiklar inom preoperativ uppvärmning bestämdes att sökordet 

“perioperative” skulle användas istället för “preoperative” då många artiklar beskrev 

preoperativ uppvärmning samt intra- och postoperativ uppvärmning och utvärdering. Många 

artiklar föll bort i första sökningen då sökordet “patient safety” kombinerades med de andra 

sökorden. Bortfallet berodde främst på att artiklarna handlade om inducerad hypotermi, 

hypotermi hos barn och nyfödda samt termisk komfort. I andra sökningen gav däremot “patient 

safety” träffar i både Cinahl och PubMed vilket styrker studiens resultat. 

 

Författarna valde att exkludera alla barn under 18 år ur studien. Artiklar i databassökningarna 

som studerade barn omfattade främst neonatalvård, och för tidigt födda barn har många 

riskfaktorer för hypotermi som andra patienter inte har (Freckner 2013).  Genom att exkludera 

barn hade författarna förhoppningen att resultatet skulle kunna generaliseras och överföras, det 

krävs dock mer forskning inom området innan detta kan uppnås. 
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För att inte utesluta några artiklar valdes att inkludera artiklar från hela världen och efter 

relevans- och kvalitetsgranskningen återstod artiklar från Nordamerika, Europa, Asien och 

Australien. Artiklarna från Europa kommer från Tyskland, Storbritannien och Nederländerna. 

Tack vare ett flertal europeiska artiklar skulle resultatet kunna vara överförbart till europeisk 

operationssjukvård. Av de artiklar som ingick i resultatet var majoriteten från västvärlden och 

en från Asien vilket innebar en spridning geografiskt trots få antal artiklar. Däremot kan ingen 

generalisering göras. Denna systematiska litteraturstudie kan dock ligga till grund för fortsatt 

arbete inom området. Artiklarna som ingick i studien var inte skrivna på författarnas modersmål 

vilket kan vara en svaghet för studien. Lexikon har använts för att kunna säkerställa korrekt 

översättning. 

 

Under databassökningen sattes begränsning till att artiklarna inte skulle vara äldre än tio år, 

begränsningen gjordes för att endast ny forskning skulle inkluderas i studien. Begreppet 

preoperativ uppvärmning introducerades under 1990-talet (Bernard 2013) och området anses 

därför som relativt nytt inom omvårdnad. Eftersom sökningarna med begränsningen till tio år 

gav ett stort antal träffar ansågs begränsningen relevant. Artiklarna som inkluderades i studien 

var från åren 2008-2016 vilket kan anses vara en styrka för studien. 

 

Till den systematiska litteraturstudien användes SBU’s steg för att genomföra systematiska 

litteraturstudier. SBU’s steg för systematiska litteraturstudier innebar att studien kunde 

genomföras metodiskt. Alla artiklar som hade en titel eller abstrakt som kunde svara på studiens 

syfte beställdes och granskades. Vid granskning av artiklarna användes SBU’s 

granskningsmallar (2014), dock saknade de granskningsmall för relevans av deskriptiva 

kvantitativa studier och då användes granskningsmall från Polit och Beck (2017). Artiklarna i 

resultatet var alla jämförelsestudier, en av artiklarna var en jämförelsestudie med cross-over 

design. Sedan användes SBU’s granskningsmall för kvalitetsgranskning. Genom att kombinera 

dessa granskningsmallar har författarna haft möjlighet att säkerställa att artiklarna som ingår i 

resultatet var relevanta för studiens syfte samt höll god vetenskaplig kvalité. I studiens syntes 

ingick 12 artiklar, där sju artiklar var av hög vetenskaplig kvalitet och fem av medelhög 

vetenskaplig kvalitet. Den systematiska litteraturstudiens trovärdighet stärks då majoriteten av 

inkluderade studier var av hög vetenskaplig kvalité. Tre artiklar värderades till låg vetenskaplig 

kvalitet och exkluderades därför, enligt SBU’s riktlinjer för systematiska litteraturstudier (SBU 

2014). Trots relativt få artiklar i resultatet anses den genomförda systematiska litteraturstudien 

som ett viktigt bidrag till grunden för det beröra forskningsområdet. Studien visar dock tydligt 

på behovet av fortsatt forskning inom området. 

 

Syntesen i resultatet har genomförts med hjälp av innehållsanalys och Burnards modell (1996) 

har använts. Modellens struktur med fyra steg valdes då den ansågs lämplig av båda författarna. 

De fyra stegen var tydliga och lätta att följa för att utföra innehållsanalysen på ett systematiskt 

sätt. Texten lästes först enskilt och meningsenheter markerades och togs fram av båda 

författarna. Därefter diskuterades meningsenheterna tills konsensus nåddes för att sedan skapa 

kategorier. Genom att texterna lästes enskilt för att sedan diskuteras säkerställdes att all data 

bearbetats. 

 

I studien har endast originalartiklar använts. En systematisk litteraturstudie stärks om endast 

originalartiklar presenteras i syntesen (Polit & Beck 2017). Majoriteten av artiklar som ingick 

i resultatet var randomiserade icke kontrollerade studier, vilket är en styrka för studiens resultat. 

Blindade och dubbelblindade studier minskar risken för bias då forskarna eller deltagarna ställs 

ovetande inför ett eventuellt förväntat resultat (Polit & Beck 2017). I studien var få artiklar 

blindade och dubbelblindade vilket kan vara en svaghet. 
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Examensarbetets betydelse 

Hypotermi är ett förekommande problem i den perioperativa omvårdnaden som kan innebära 

stora konsekvenser för patientsäkerheten. Författarna har uppmärksammat att problemområdet 

har beskrivits under de senaste åren men att det inte finns någon tydlig koppling mellan 

riktlinjer och ansvarsfördelning i den kliniska verksamheten som säkerställer patientsäkerheten. 

Litteraturstudien tillhandahåller en sammanställning av preoperativa uppvärmningsmetoder 

samt visar att relationen till patientsäkerhetsaspekter sällan belyses. 

 

Författarna ser möjligheten att sprida resultatet från föreliggande studie genom tidskrifter, 

föredrag samt diskussioner med kollegor. 

 

Framtida forskning 

Författarna anser att det finns ett stort behov av vidare forskning gällande hypotermi i relation 

till patientsäkerhet. Vidare behövs forskning kring hur preoperativ uppvärmning påverkar 

patientsäkerheten samt utvärdering av vilka metoder som kan användas samt forskning kring 

den preoperativa uppvärmningens optimala duration. 

 

Konklusion 

Författarna identifierade två kategorier gällande preoperativ uppvärmning, passiv och aktiv 

uppvärmning. Av de metoder som finns är preoperativ uppvärmning med varmluftsrock den 

metod som gav signifikant högre kroppstemperatur perioperativt. Riktlinjer och vårdprogram 

för att motverka hypotermi saknas nationellt. Slutligen uppmärksammar litteraturstudien 

avsaknaden av forskning av hypotermi i samband med patientsäkerhet. 
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 Bilaga 1. Tabell 3. Sammanställning av inkluderade artiklar i studien 
 

           

Författare Årtal Land Syfte Population Miljö Metod Huvudsakligt resultat Kvalitativ 
värdering 

Andrze- 
jowski 
et al. 

2008 Storbri- 
tannien 

Undersöka hur effektiv 
varmluftsrock är som 
preoperativ uppvärmning och 
effekten på oavsiktlig 
perioperativ hypotermi. 

31 patienter i 
jämförelsegrupp. 
37 patienter i 
kontrollgrupp. 
Mellan 19-87 år. 

Operationsavdelning Randomiserad studie. Preoperativt 
varmluftsrock till alla patienter. 
Jämförelsegrupp preoperativ 
uppvärmning med varmluftsrock 
under 60 min. Intraoperativ 
värmning för alla patienter. 
Kroppstemperaturmätning var 20:e 
min under 160 min. 

Kroppstemperaturen sjönk 
signifikant mindre intraoperativt 
hos jämförelsegruppen. 
I jämförelsegruppen förblev fler 
normoterma. 

Hög 

Benson et 
al. 

2012 Kanada Undersöka effekten av 
patientstyrd preoperativ 
uppvärmning  med en 
varmluftsrock för optimering 
av preoperativ 
kroppstemperatur och 
minskande av postoperativ 
smärta. 

15 patienter i 
jämförelsegrupp. 
15 patienter i 
kontrollgrupp. 
Patienter över 18 
år. Total 
knäplastik. 

Operationsavdelning Prospektiv randomiserad studie. 
Varmluftsrock till jämförelsegrupp. 
Uppvärmd bomullsfilt till 
kontrollgrupp. Självständig 
temperaturjustering på rocken av 
patienterna. 
Kroppstemperaturmätning pre- och 
postoperativt. 
Smärtskattning postoperativt. 

Statistiskt signifikant skillnad i 
kroppstemperatur hos 
jämförelsegruppen. 
Smärtskattning postoperativt 
signifikant lägre i 
jämförelsegruppen. 

Hög 

Bucci 
Adriani & 
Moriber 

2013 USA Undersöka effekten av 
patientstyrd preoperativ 
uppvärmning med 
varmluftsrock vs. endast 
intraoperativ uppvärmning 
med varmluft. 

30 patienter i 
jämförelsegrupp. 
30 patienter i 
kontrollgrupp. 
Kvinnliga 
patienter mellan 
18 och 85 år. 
Gynekologisk 
kirurgi. 

Operationsavdelning Icke randomiserad jämförelsestudie. 
Varmluftsrock till jämförelsegrupp 
minst 30 min preoperativt. Ingen 
preoperativ uppvärmning till 
kontrollgruppen. Dokumentation av 
kroppstemperatur och tidsintervall 
för preoperativ uppvärmning. 
Intraoperativ varmluftsbehandling 
för båda grupperna. 
Kroppstemperaturmätning pre-, 
intra-  och postoperativt. 

Statistiskt signifikant skillnad 
i kroppstemperatur preoperativt 
direkt efter preoperativ 
uppvärmning. Ej statistiskt 
signifikant skillnad vid ankomst 
till operationssal. Ej signifikant 
skillnad över tid. Ej signifikant 
skillnad mellan operationer. 

Hög 



 
 

Chung et 
al. 

2012 Korea Utvärdera om uppvärmning 
med varmluft och varma 
vätskor 15 min preoperativ 
förebygger hypotermi och 
skakningar under kejsarsnitt. 

Grupp A: 15 
patienter. 
Preoperativ 
uppvärmning med 
varmluftsfilt. 
Grupp C: 15 
patienter i 
kontrollgrupp 
Grupp F: 15 
patienter. Varma 
vätskor 
intravenöst 
preoperativt. 

Kvinnor i 
graviditetsvecka 38-
42, vikt mellan 50-100 
kg. Planerat 
kejsarsnitt. 

Randomiserad jämförelsestudie. 
Grupp A: 43-gradig varmluftsfilt på 
överkroppen. Rumstempererad 
intravenös vätska. 
Grupp C: Rumstempererad 
intravenös vätska. Ej aktiverad 
varmluftsfilt. 
Grupp F: 37-gradig intravenös 
vätska 15 min innan anestesistart. Ej 
aktiverad varmluftsfilt. 
Kärn- och hudtemperaturmätning 
var 15:e min. 

Kroppstemperaturen hade 
sjunkit signifikant mer hos 
grupp C efter 45 min. Statistiskt 
signifikant högre hudtemperatur 
på armen efter 15 resp. 30 min 
hos grupp A. 

Hög 

Cobbe et 
al. 

2012 Australien Pilotstudie för att identifiera 
en effektiv metod för 
preoperativ uppvärmning. 

5 deltagare i två 
grupper (A & B), 
totalt 10 deltagare. 
Frivilliga friska 
personer över 18 
år med ASA I eller 
II. 

Dagkirurgisk 
avdelning, 
preoperativa området 

Randomiserad jämförelsestudie 
med cross-over design. 
Uppvärmning med varmluftsfilt. 
Lottning till grupp A eller B. 
Tidslängd 60 min, upprepades 
dagen efter. 
Grupp A: Uppvärmning på max 
effekt (43 grader), successiv 
minskning av effekten. 
Grupp B: Uppvärmning på min effekt 
(38 grader), successiv ökning av 
effekt. 

Ingen signifikant skillnad i 
kroppstemperatur hos 
deltagarna, oavsett metod. 
Högre medeltemperaturen över 
längre tid. 
Uppvärmning på max effekt 
tillät längre exponering på 
högre medeltemperatur för 
deltagarna. 

Medel 



 
 

Horn et al. 2012 Tyskland Utvärdera om tidsintervall på 
10, 20 resp. 30 min 
preoperativt med varmluftsfilt 
kan motverka postoperativ 
hypotermi och skakningar, 
jämfört med passiv isolering. 

55 patienter utan 
preoperativ 
uppvärmning. 
52 patienter 
preoperativ 
uppvärmning 10 
min. 
43 patienter 
preoperativ 
uppvärmning 20 
min. 
50 patienter 
preoperativ 
uppvärmning 30 
min. 
Patienter över 18 
år med ASA lägre 
än 3. 
Olika operationer 
under generell 
anestesi. 
Operationstid 
mellan 30-90 
minuter. 

Operationsavdelning Randomiserad jämförelsestudie. 
Gruppindelning preoperativt i 4 
grupper. Preoperativ uppvärmning 
med varmluftsfilt startade 10, 20 
eller 30 minuter innan 
operationsstart. 
Temperaturskattning under 
preoperativ uppvärmning. 
Överflyttning till operationssal i 
direkt anslutning till avslutad 
preoperativ uppvärmning. 
Bomullsfilt till kontrollgrupp 
preoperativt. Blindad randomisering 
för anestesipersonal. Postoperativ 
skattning av skakningar av blindad 
personal. 

Statistiskt signifikant skillnad i 
sjunkande kroppstemperatur 15 
min efter operationsstart. 
Ingen signifikant skillnad i 
kroppstemperatur mellan de tre 
interventionsgrupperna. 
Postoperativ hypotermi var 
statistiskt signifikant mer 
förekommande utan 
preoperativ uppvärmning. 
Signifikant mindre skakningar 
postoperativt efter preoperativ 
uppvärmning. 

Hög 

Kurnat- 
Thoma 
et.al. 

2016 USA Undersöka om 
värmereflekterande filt samt 
uppvärmd bomullsfilt ger 
bättre temperaturreglering 
och värmekomfort än enbart 
uppvärmning med bomullsfilt. 

110 patienter i 
jämförelsegrupp. 
114 patienter i 
kontrollgrupp. 
Patienter mellan 
18-70 år. 
Olika operationer. 
Operationstid 
minst 30 min. 

Operationsavdelning Kontrollerad randomiserad 
jämförelsestudie. 
Värmereflekterande filt samt värmd 
bomullsfilt preoperativt till 
jämförelsegruppen. Värmd 
bomullsfilt preoperativt till 
kontrollgruppen. Intraoperativ 
uppvärmning med varmluft. Fler 
bomullsfiltar delades ut på 
efterfrågan. 
Kroppstemperaturmätning och 
rumstemperaturmätning pre-, intra- 
och postoperativt.   

Statistiskt signifikant fler filtar 
delades ut till de utan 
värmereflekterande filt. 
Kroppstemperatur påverkades 
av omgivningen. 
Ingen statistiskt signifikant 
skillnad i kroppstemperatur 
preoperativt relaterat till de olika 
filtarna. 

Hög 



 
 

Koëter et 
al. 

2013 Neder- 
länderna 

Utvärdera om ytterligare 
användning av 
värmereflekterande filt kan 
motverka hypotermi. 

29 patienter i 
jämförelsegrupp. 
29 patienter i 
kontrollgrupp. 
Höft- eller 
knäplastik. 

Operationsavdelning Randomiserad jämförelsestudie. 
Två bomullsfiltar preoperativt till 
båda grupperna. 
Värmereflekterande filt till 
jämförelsegruppen under transport 
till operationssalen. Intraoperativ 
uppvärmning med varmluft till alla. 
Kroppstemperaturmätning pre-, 
intra- och postoperativt. 

Ingen statistiskt signifikant 
skillnad gällande 
kroppstemperatur. 33 av 58 
patienter var hypoterma vid 
ankomst till UVA. 

Medel 

Leeth et 
al. 

2010 USA Jämföra effekten på 
kroppstemperatur och 
termisk komfort av 
varmluftsrockar jämfört med 
varma bomullsfiltar. 

49 patienter i 
jämförelsegrupp. 
56 patienter i 
kontrollgrupp. 
18-75 år. 
Operationstid 
mellan 1-3h. 

Operationsavdelning Randomiserad jämförelsestudie. 
Kroppstemperaturmätning pre- och 
postoperativt. 
Kroppstemperaturmätning var 30:e 
minut preoperativt. Varm bomullsfilt 
till kontrollgrupp. Varmluftsrock till 
interventionsgrupp. 

Ingen statistiskt signifikant 
skillnad i kroppstemperatur 
postoperativt. 

Medel 

Lista et al. 2012 Kanada Utvärdera effekten av ett 
omfattande tillvägagångssätt 
för att värma patienter 
perioperativt med hänsyn till: 
varaktighet av operation, 
perioperativ anestesi, tid på 
uppvakningsavdelningen 
samt komplikationer. 

108 patienter i 
jämförelsegrupp. 
106 i 
kontrollgrupp. 
Plastikkirurgi. 

Dagkirurgisk 
plastikkirurgisk klinik 

Icke randomiserad jämförelsestudie. 
Jämförelsegrupp: Alla patienter från 
051205 till 060206 fick varm 
operationsdräkt, mössa, strumpor, 
tofflor och eluppvärmd filt 
preoperativt. Varmluftsfilt och varma 
vätskor intraoperativt. Elektriskt 
uppvärmd filt postoperativt. 
Kontrollgrupp: Historiskt vald, 
journalgranskning. Inga av ovan 
nämnda interventioner. 
Uppföljning minst tre månader 
postoperativt. 

Ingen statistiskt signifikant 
skillnad i förekomst av 
postoperativa komplikationer. 
Ingen statistiskt signifikant 
skillnad i förekomst av 
postoperativa sårinfektioner. 
Jämförelsegruppen 
spenderade statistiskt 
signifikant kortare tid på 
uppvakningsavdelningen samt 
mindre användning av 
analgetiska intraoperativt. 

Hög 



 
 

Rowley et 
al. 

2015 USA Undersöka hur preoperativ 
uppvärmning med varmluft 
och justering av 
rumstemperatur kan bidra till 
förändringar i 
kroppstemperatur. 

Grupp I: 55 
patienter, 
kontrollgrupp 
Grupp II: 55 
patienter 
Grupp III: 55 
patienter 
Grupp IV: 55 
patienter 
Patienter över 18 
år.  Olika 
operationer. 
Operationstid 
minst 60 min. 

Operationsavdelning Icke randomiserad jämförelsestudie. 
Kontrollgrupp: rutinmässig 
omvårdnad (bomullsfilt). 
Grupp II: preoperativ varmluftsfilt i 
20-30 minuter. 
Grupp III: preoperativ varmluftsfilt i 
20-30 minuter samt justerad 
rumstemperatur i operationssalen 
(21,1º) 
Grupp IV: justerad rumstemperatur i 
operationssalen (21,1º). 
Intraoperativ uppvärmning med 
varmluft. Kroppstemperaturmätning 
pre-, intra- och postoperativt. 

Ingen statistiskt signifikant 
skillnad i kroppstemperaturen 
postoperativt mellan de fyra 
grupperna. 

Medel 

Tanner et 
al. 

2016 Storbri- 
tannien 

Undersöka om: 
-Införandet av förebyggande 
omvårdnadsåtgärder kan 
minska förekomsten av 
postoperativa sårinfektioner 
- Om följsamheten till 
omvårdnadsåtgärderna är 
förknippade med minskad 
förekomst av postoperativa 
sårinfektioner. 

166 patienter i 
jämförelsegrupp. 
127 patienter i 
kontrollgrupp. 
Colorektalkirurgi. 

Operationsavdelning 9 omvårdnadsinterventioner 
undersöktes. 
Varmluftsrock till jämförelsegrupp 
60 min preoperativt. 
Uppföljningssamtal 15 och 30 dagar 
postoperativt. 

Statistiskt signifikant fler ytliga 
postoperativa sårinfektioner 
hos jämförelsegrupp. 
Följsamheten till preoperativ 
uppvärmning var låg. 
Preoperativ uppvärmning 
associerades med signifikant 
minskad förekomst av 
postoperativa sårinfektioner. 

Medel 

  

 



 
 

Bilaga 2. Redogörelse av studentens individuella arbetsinsats i examensarbetet på avancerad nivå 



 
 

 


