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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Hypotermi uppstår när kroppstemperaturen är lägre än den normala dygnsvariationen på 

grund av fel på temperaturregleringen. Beroende på orsaken kan hypotermi vara 

accidentell (i samband med olyckor, trauma och immobilisering) eller perioperativ (i 

samband med kirurgi och generell anestesi). Hypotermi är ett relativt ovanligt tillstånd men 

det förekommer emellertid i så pass stor utsträckning att personal inom sjukvården måste 

ha goda kunskaper om vad tillståndet innebär och hur patienter med hypotermi skall 

hanteras.   

 

Syfte  

 

Syftet var att beskriva uppvärmningsåtgärder vid hypotermi på akutmottagning och den 

preoperativa vården samt att beskriva åtgärdernas effekt. Frågeställningar var: Vilka 

uppvärmningsåtgärder används vid hypotermi på akutmottagning och i den preoperativa 

vården? Vilka effekter har uppvärmningsåtgärderna vid hypotermi på akutmottagning och i 

den preoperativa vården? 

 

Metod  

 

Metoden som användes var litteraturöversikt. Databassökningar för vetenskapliga 

originalartiklar genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed. Totalt 20 artiklar som 

uppfyllde urvalskriterierna valdes ut och analyserades med hjälp av en integrerad analys.  

 

Resultat 

 

Den integrerade analysen av 20 vetenskapliga originalartiklar  presenteras i 2 

huvudrubriker formulerade med utgångspunkt från studiens syfte: uppvärmningsåtgärder 

och dess effekter vid hypotermi på akutmottagning, uppvärmningsåtgärder och dess 

effekter vid hypotermi i den preoperativa vården. Under varje huvudrubrik framkommer 

teman som har uppkommit under granskningen.  

 

Slutsats 

 

Denna litteraturöversikt redogör för uppvärmningsåtgärder som finns att använda för 

sjuksköterskor på akutmottagning och i den preoperativa vården samt beskriver 

åtgärdernas effekter. Studien klargör att även enkla och kostnadseffektiva 

uppvärmningsåtgärder kan ge positiva effekter på förebyggande och behandling av 

hypotermi inom akutsjukvården samt i den preoperativa vården. Sjuksköterskor bör alltid 

ta sitt professionella ansvar att mäta kroppstemperatur på alla sina patienter, identifiera 

riskgrupper för hypotermi och påbörja omgående uppvärmningsinterventioner.  

 

Nyckelord:  Hypotermi, Akutmottagning, Preoperativ vård, Uppvärmning, 

Sjuksköterskans professionella ansvar  
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INLEDNING 

Hypotermi uppstår när kroppstemperaturen är lägre än den normala dygnsvariationen på 

grund av fel på temperaturregleringen (Kamitsuru & Herdman, 2017). Beroende på 

orsaken kan hypotermi vara accidentell - i samband med olyckor, trauma och 

immobilisering eller perioperativ - i samband med kirurgi och generell anestesi (Duff, 

Walker & Edward, 2018; Zafren, 2017). Hypotermi är ett relativt ovanligt tillstånd men det 

förekommer emellertid i stor utsträckning (Socialstyrelsen, 2008). Lennquist (2017) menar 

att skadade patienter har en stor risk för hypotermi och att denna risk fortfarande är 

underskattad, även om kunskapen ökar och spridning av information har blivit större 

senaste åren. Omvårdnadsprocessen (Lundbye, Adams & Sawyer, 2014) samt NANDA 

diagnos 0006 ”Hypotermi” och NANDA diagnos  00254 ”Risk för perioperativ hypotermi” 

(Kamitsuru & Herdman, 2017) är ett underlag för sjuksköterskans arbete kring hypotermi. 

Florence Nightingale (1859) har introducerat behovet av att sjuksköterskan har ett kritiskt 

förhållningssätt samt ett systematiskt tillvägagångssätt i planering och genomförande av 

vården för patienter (Ehrenberg & Wallin 2014). Omvårdnadsprocessen publicerades och 

beskrevs av den amerikanska sjuksköterskeorganisationen 1973 (Kirkevold, 2000). I 

sjuksköterskans profession ingår att utföra sina uppgifter på ett professionellt sätt 

(International Council of Nurses [ICN], 2014) och de som tillhör hälso- och 

sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet (Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, SFS:1998:531).  

 

BAKGRUND 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

Sjuksköterskans professionella ansvar handlar om plikt mot en annan människa. För 

sjuksköterskor är ansvar en av grundstenarna för yrkesutövandet. I sjuksköterskans 

profession är ansvaret mot den andre ett krav att kunna utföra sina uppgifter på ett 

professionellt sätt. Sjuksköterskans profession handlar om den viktiga uppgiften att sörja 

för en annan människas liv och hälsa (Sjögren, 2017). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

tar också fram sjuksköterskans ansvar i yrkesutövningen och professionen. ICN:s etiska 

kod hanterar sjuksköterskans ansvar om ”att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande” från etikens och moralens synvinkel (ICN, 2014).  

 

Sjuksköterskans ansvarsområden har bekräftats i ett flertal studier. Choi, Cheung & Pang 

(2013) antyder sjuksköterskans speciella roll som patientens advokat och beskyddare för 

att säkerställa tryggt omhändertagande i vården. Det här ansvaret anses vara oskiljaktigt 

kopplat till sjuksköterskans professionalitet. Svensk forskning belyser akutsjukhusens 

sjuksköterskors egna uppfattningar om deras viktigaste arbetsområden. Resultatet av 

forskningen betonar, liksom Sjögren (2017), att sjuksköterskans främsta ansvar är att alltid 

verka för patientens bästa, antingen indirekt eller direkt. Yrkesverksamma sjuksköterskor 

bekräftar sjuksköterskans roll som ledare med det övergripliga ansvaret för vårdarbetet.  

 

Mazurek Melnyk, Fineout-Overholt, Gallagher-Ford & Kaplan (2012) menar att ledarskaps 

och undervisning ingår i sjuksköterskans professionella ansvar. Sedlak  (1995) utvecklar 

att det finns hög risk för hypotermi hos traumapatienter under räddningsinsatser, 

omhändertagandet på akutmottagningar  och i samband med kirurgi och anestesi. Sedlak 

(1995) påpekar att sjuksköterskor på akutmottagningar och traumaenheter har ett 

professionellt ansvar att vara uppmärksamma på risken att utveckla hypotermi och för att 
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hjälpa patienter förebygga och behandla tillståndet. Därför förväntas sjuksköterskan att 

alltid agera etiskt och ansvarsfullt, göra det som är bäst för patienten och på så sätt skydda 

patienten. Att bli ansvarsfull är en process som byggs genom utbildningen. Förutom 

träning krävs personlig mognad. Det är sällsynt då sjuksköterskan agerar ansvarslöst med 

flit (Sjögren, 2017). 

 

 

Omvårdnadsprocessen och NANDA diagnosmanualen  

 

Florence Nightingale (1820-1910) betraktas som den första omvårdnadsteoretiker och som 

grundaren av den moderna sjuksköterskeprofessionen (Kirkevold, 2000). Nightingale 

(1859) har introducerat behovet av att sjuksköterskan har ett kritiskt förhållningssätt samt 

systematiskt tillvägagångssätt i planering och genomförande av vården för patienter 

(Ehrenberg & Wallin 2014).  

 

Nightingale arbetade som sjuksköterska under Krimkriget (1853-1856) och tog hand om 

skadade soldater i kriget, som per definition är traumapatienter. I hennes bok ”Notes on 

nursing” (1859)  sammanfattar Florence Nightingale de viktigaste principerna av god 

omvårdnad: frisk och ren luft, rent vatten, ljus, renlighet samt värme (Kirkevold, 2000). 

Väsentliga sanitära förhållanden har grundläggande inflytande på patientens miljö. Enligt 

Nightingale, är patientens situation en utsatt situation; patienten behöver sjuksköterskans 

hjälp. Sjuksköterskans roll och betydelse i enlighet med Nightingales teori innebär att 

sjuksköterskan har ansvar att påverka eller avlägsna negativa miljöfaktorer. De faktorerna 

som är speciellt intressanta för Nightingale handlar om den fysikaliska miljön (Jahren & 

Kristoffersen, 2006). Värme som en del av den fysikaliska miljön är särskild viktig vid 

prevention och behandling av accidentell och perioperativ hypotermi och särskild hos 

traumapatienter.  

 

Begreppet omvårdnadsdiagnos introducerades på 1960 talet och den systematiska 

beskrivningen, insamlingen och klassificeringen inleddes år 1973 och ledde till bildandet 

av en organisation NANDA [North American Nursing Diagnosis International, 

diagnosutvecklingskommitté]. NANDAs omvårdnadsdiagnoser har fokus på bland annat 

relevanta faktorer i patientens omgivning från omvårdnadssynpunkt. Alla NANDA 

diagnoser publiceras i en manual och uppdateras vartannat år (Kirkevold, 2000). NANDAs 

styrkor är att den har stark koppling till klinisk omvårdnad samt till identifiering, 

planering, utvärdering och dokumentation av omvårdnaden. NANDA diagnoserna ingår 

som en naturlig del i omvårdnadsprocessen (Dahl, Heggdal & Standal, 2006).  

 

Omvårdnadsprocessen publicerades och beskrevs av den amerikanska 

sjuksköterskeorganisationen år 1973 och innehåller fem faser: datainsamling, diagnos, 

planering, genomförande och utvärdering (Ehrenberg & Wallin, 2014).  

Omvårdnadsprocessen är en systematisk arbetsprocess som sjuksköterskor använder för att 

identifiera och lösa hälsoproblem (Kirkevold, 2000).  

 

Rossi, Torrati & Calvalho (2000) lyfter upp vikten av att sjuksköterskor bör arbeta i 

enlighet med  NANDA diagnoser. I sin studie om arbete på postoperativ avdelning 

beskriver forskarna hur arbetar sjuksköterskor med NANDA diagnos ”hypotermi” vid 

omvårdnad av sina patienter. Likaså Pivoto, Filho & Santos (2010) beskriver 

sjuksköterskors arbete med NANDA diagnosmanualen och hur de implementerar 

omvårdnadsprocessen i sitt arbete på intensivvårds-, kardiologi- samt postoperativa 
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avdelningar. Båda studierna lyfter upp vikten av NANDA diagnoser och 

omvårdnadsprocessen för att beakta olika omvårdnadsbehov hos sina patienter.  

 

Marques Vieira, do Nascimento Oliveira & Abrantes de Carvalho (2016) redogör för hur 

sjuksköterskor på pre-och postoperativa avdelningar arbetar med olika faser av 

omvårdnadsprocessen på ett universitetssjukhus i Brasilien. Resultat av studien visar att 

arbete i enlighet med omvårdnadsprocessens olika faser samt NANDA diagnoser leder till 

hänsynsfull och omsorgsfull arbete kring patienter och mer personlig förhållningssätt 

gentemot patienter.  

 

Evidensbaserad omvårdnad 

Pearson, Wiechulsa & Court (2007) förklarar att evidensbaserad omvårdnad i större 

omfattning blir accepterad och klinisk implementerad i hela världen trots att begreppet 

är mångfasetterad och är oftast missförstått. Alan Pearson är föreståndare för The 

Joanna Briggs Institute for Evidence Based Nursing, Australien, ett centrum för 

utvärderingsforskning, och har forskat rörande betydelsen av evidensbaserad kunskap inom 

omvårdnadsvetenskap. Pearson et.al. (2007) klargör att dominerande diskurser inom 

omvårdnadsvetenskap  anknyter begreppet evidensbaserad omvårdnad till RCT-studier 

[randomiserade kontrollerade studier] där enbart resultat av objektiv vetenskaplig 

forskning räknas som evidens.  

 

I Sverige har det under senaste tiden blivit allt vanligare att tillämpa begreppet 

kunskapsbaserad vård för att markera den vetenskapliga och empiriska 

kunskapsformen som utformar god vård (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 

2016). Socialstyrelsen (2009a) definierar sex indikatorer för god vård där bland annat 

kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård ingår. Systematisk insamlad, granskad, värderad, 

sammanställd vetenskaplig kunskap samt reflekterad, kollektiv och klinisk erfarenhet 

ligger till grunden till kunskapsbaserad och evidensbaserad vård.  

 
Amerikanska sjuksköterskor inom akut-och intensivvård utvecklar att  kvalité av evidens 

är viktigt när de värderar, mäter vikten av och jämför olika risker vid hypotermi. Evidens 

är grunden vid beslutsfattandet när sjuksköterskor analyserar fördelar och nackdelar av 

uppvärmningsåtgärder innan behandling vid hypotermi sätts in. Därutöver bör hänsyn tas 

till patientens önskemål och preferenser gällande olika uppvärmningsmetoder (Madden, 

Hill & May, 2017).  

 
Willman et al. (2006) påstår att utvärderingsforskning grundar sig på effektstudier. 

Intresset inom den evidensbaserade forskning fokuserats på olika metoders effekter, nytta 

och kostnader. I detta arbete ligger fokus just på utvärdering av olika värmebevarande 

åtgärder som sjuksköterskor på akutmottagningar, traumaenheter och i den preoperativa 

vården tillämpar vid arbete kring hypotermi. Willman et al. (2006) utvecklar vidare att 

RCT-studier med slumpmässigt lottade deltagare till experiment- respektive kontrollgrupp 

är det den bästa forskningsmetoden för att undersöka om en viss metod/åtgärd har effekt 

eller inte. Stora och väl genomförda studier där randomiseringen  användes ses som en 

kvalitetsstämpel och har starkt bevisvärde. 
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Sjuksköterskans arbete på akutmottagning, traumaenhet och i den preoperativa 

vården  

Akutmottagning  

Vid akut sjukdom eller skada söker patienter vård på akutmottagningar. Arbete på 

akutmottagningar sker oftast i ett interprofessionellt team av en sjuksköterska, en 

undersköterska och en läkare. På akutmottagningar gör sjuksköterskor egna 

omvårdnadsbedömningar och fattar egna beslut. Varje sjuksköterska förväntas göra egna 

bedömningar och ta snabba beslut om akut sjuka patienter (Wikström, 2012). Individuell 

bedömning görs för varje enskild patient som kommer in på akutmottagning. Rätt patient 

måste få rätt hjälp, därför är första sortering och prioritering viktigt. Om det finns fler än en 

patient skall någon form av prioritering tillämpas (Göransson, Eldh & Jansson, 2009). 

Begreppet triage kommer från franska och betyder ”välja ut”. Inte alla patienter som 

kommer in till akutmottagning behöver träffa läkare; i praktik innebär det att patienterna 

tas emot och en första sortering görs av erfarna sjuksköterskor. Enligt HSL [Hälso-och 

sjukvårdslagen] den som har det största behovet av hälso-och sjukvård skall ges företräde 

till vården (SFS 1982:793).  

 

Traumaenhet 

Det finns akutmottagningar som har en traumaenhet eller ett traumacentrum. Svårt skadade 

patienter som kallas för traumapatienter behandlas där i samband med olyckor och olika 

typ av traumatiska skador (Lennkvist, 2017). Ett exempel på ett akutsjukhus med 

traumaenhet är Karolinska universitetssjukhuset i Solna där sjuksköterskor på 

traumaenheten arbetar som en integrerad del av ett traumateam (Traumacentrum, 

Karolinska universitetssjukhuset, 2018). Den initiala bedömningen av traumapatienter sker 

enligt ABCDE-principen: A- fri luftväg, B – andning och ventilation, C – cirkulation, D – 

medvetandegrad,  E – undersökning av hela patienten och temperaturkontroll (Lennquist, 

2017). Omhändertagandet av traumapatienter görs i traumarummet som är en hybridsal: en 

kombinerad röntgen- och operationssal där sjuksköterskor även har ansvar för den 

preoperativa omvårdnaden vid akuta operationer (Traumacentrum, Karolinska 

universitetssjukhuset, 2018).  

 

Holliday (2017) beskriver hur sjuksköterskor på Traumaenhet Nivå 1 i USA arbetar kring 

traumapatienter. Sjuksköterskor inom akut-och traumasjukvården betraktas som den 

viktigaste medlemmen i traumateamet som koordinerar hela arbetsprocessen kring 

patienten. Arbetsmiljön på traumaenheter kan periodvis präglas av stor arbetsbelastning, 

höga patientflöden samt  beslutstagandet under tidspress med svårt skadade patienten i 

fokus.  

 

Den preoperativa vården 

En tredjedel av patienter på akutmottagningar och traumaenheter är i behov av akuta 

operationer (Wikström, 2012; Göransson et al., 2009). Perioperativ omvårdnad omfattar tre 

faser. Den preoperativa fasen pågår från den tidpunkt då ett definitivt beslut om ett visst 

kirurgisk ingrepp fattas fram tills patienten blir opererad. Den peroperativa fasen pågår 

från det att patienten ligger på operationsbordet och blir opererad tills patienten flyttas till 

en postoperativ avdelning. Den postoperativa fasen sker omedelbart efter det kirurgiska 

ingreppet medan patienten behöver särskild övervakning (Bertzen, Almås & Gran Brunn, 

2011). Akuta operationer är en integrerad del av arbetet med patienter på akutmottagningar 

och traumaenheter. Därför kommer uppvärmningsåtgärder vid hypotermi i den 

preoperativa vården inkluderas, beskrivas och analyseras i denna litteraturöversikt.  
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Hypotermi   

Definition, klassifikation och riktlinjer vid hypotermi 

Definitionen av hypotermi är kroppstemperaturen lägre än den normala dygnsvariationen 

på grund av fel på temperaturregleringen. Enligt NANDA diagnos 0006 ”hypotermi” - 

kännetecknas tillståndet av följande: bradykardi, cyanotisk färgning av händer och fötter, 

cyanotiska nagelbäddar, frossa, gåshud, kall hud, lågt blodsocker, hypoxy, högt blodtryck, 

långsam venös återfyllnad, nedsatt andning, perifer kärlsammandragning, takykardi, ökad 

syreförbrukning och ökad ämnesomsättning (Kamitsuru & Herdman, 2017). Hypotermi har 

negativ påverkan på hjärtverksamhet, hjärnan, frisättning av stresshormoner och 

musklernas funktion. Hypotermi orsakar okontrollerbara skakningar som är kallade för 

shivering. Hypotermi är ett livshotande tillstånd som kan leda till ventrikelflimmer och 

asystoli (Zafren, 2017). Hypotermi delas i mild, måttlig och allvarlig (grav) hypotermi 

(Paal, 2016). Definition av mild hypotermi är när kroppstemperatur ligger mellan 32°-

35°C, måttlig hypotermi – vid kroppstemperatur 30-32°C och allvarlig hypotermi-vid 

kroppstemperatur under 30°C (Kamitsuru & Herdman, 2017).  

 

För hypotermidrabbade patienter gäller samma riktlinjer som för övriga skadade patienter, 

det vill säga ATLS-principen [Advanced Trauma Life Support] som innehåller 5 delar:  A- 

säkra fri luftväg, B – andning och ventilation, C – cirkulation, D – medvetandegrad,  E – 

undersökning av hela patienten, skydd från väder, vind samt kyla (Lennquist, 2017).  

 

Identifiering av riskgrupper för hypotermi  

Det finns flera patientgrupper som har högre risk för hypotermi. De största grupperna är 

äldre patienter, alkohol-eller substanspåverkade patienter, underviktiga personer, patienter 

med ätstörningar, traumapatienter samt operationspatienter (Ericson & Ericson, 2016; 

Sund-Levander, 2014, Bogdanova, 2016). De två sist nämnda patientgrupper är de största 

när det gäller hypotermi därför större fokus kommer läggas just på traumapatienter och 

operationspatienter.  

 

Traumapatienter 

Jesper Hörnblad, utredare på Socialstyrelsen, rapporterar att 697 dödsfall i Sverige för åren 

2000-2015 inträffade på grund av hypotermi, dvs kraftig nedkylning (Holmqvist, 2017). I 

USA har över 800 människor gått bort på grund av hypotermi under år 2015 som 

motsvarar 2 dödsfall per 100 000 invånare (Ingraham, 2016). Över 470 

hypotermirelaterade dödsfall rapporterades i Kanada för åren 2007-2011 (Gower & Bassil, 

2014). I Polen var det 1836 dödsfall mellan åren 2009-2012 som inträffade på grund av 

accidentell hypotermi och kylskador som följd av exponering i kall miljö utomhus 

(Darocha, Kosinski & Jarosz,  2015). 

 

Weuster, Brück & Lippross (2016) har genomfört analys av 15 230 multitraumapatienter i 

Kiel, Tyskland, genom granskning av retrospektivt traumaregister (2002-2012) på patienter 

med olika typer av traumatiska händelser som t.ex. trafikolyckor och fall från höga höjder. 

Forskarna har kommit fram till att alla multitraumapatienter utvecklade accidentell 

hypotermi och  av en tredjedel av alla patienter hade kroppstemperatur under 36°C. 

Weuster et al. (2016) utvecklar att hypotermi samtidigt med traumatisk skada ökar risk för 

komplikationer och olika sjukdomstillstånd. Därför är det viktigt att hypotermi inte 

förbises i behandlingen av traumapatient utan omständigheterna på olycksplatsen tas 

hänsyn till i skattning av patientens tillstånd. Forskarna konstaterar också att trauma i sig 

kan bidra till hypotermi, till exempel ryggmärgsskada eller skalltrauma i de delarna som 

reglerar kroppens temperatur.   
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Forskare från Akut Traumacentrum i Melbourne, Australien, påstår att temperaturmätning 

samt prevention och behandling av hypotermi förbises hos vuxna traumapatienter på 

akutmottagningar. Från deras undersökning framgår att sjuksköterskor på 

akutmottagningar saknar kunskap om enkla uppvärmningsmetoder vid hypotermi. Resultat 

av deras studie innehåller rekommendationer för personalundervisning på 

akutmottagningar kring förebyggande och behandling av hypotermi, speciellt hos 

traumapatienter. De rekommenderar kontinuerlig uppdatering av personalskunskaper med 

nya evidensbaserade uppvärmningsmetoder (Ireland, Murdoch  & Ormrod,  2006). 

       

Oavsiktlig hypotermi i samband med kirurgi och anestesi  

En tredjedel av patienter på akutmottagning skickas vidare till akuta operationer 

(Wikström, 2012). Enligt NANDA diagnos 00254 ”Risk för perioperativ hypotermi” har 

patienter risk för sänkt kroppstemperatur i samband med anestesi (Kamitsuru & Herdman, 

2017).  Generell anestesi orsakar vasodilatation av perifera blodkärl som i sin tur orsakar 

att patientens kärntemperatur sjunker under det kirurgiska ingreppet (Bashaw, 2016).  

 

Perioperativ hypotermi höjer risken betydligt för komplikationer som infektioner i 

samband med kirurgi, koagulationsrubbningar, postoperativa blödningar och 

kardiovaskulära tillstötande svårigheter (Duff et.al, 2018). Dessutom spelar miljön och 

omgivningen också stor roll, exempelvis låg rumstemperatur på pre-, post- samt 

operationsavdelningar, olämplig patientsklädsel, administrering av rumstempererade 

intravenösa infusioner istället för förvärmda orsakar vidare värmeförlust hos patienter och 

ytterligare sänkning av deras kroppstemperatur (Bashaw, 2016). Bashaw (2016) utvecklar 

att oavsiktlig perioperativ hypotermi orsakar obehag för patienter, längre tid för 

operationssårsläkning samt längre sjukhusvistelse. Bashaw (2016) lyfter vikten av 

uppvärmningsåtgärder för att bibehålla patientens kroppstemperatur över 36°C under det 

perioperativa vårdförloppet för att undvika postoperativa komplikationer. Riktlinjer för 

sjuksköterskor inom den perioperativa vården innehåller följande: identifiering av 

riskfaktorer för hypotermi i samband med anestesi, obligatorisk temperaturmätning på alla 

patienter, förebyggande uppvärmningsåtgärder  samt kontinuerlig utbildning för alla 

sjuksköterskor inom den pre-, peri- samt postoperativa vården (Bashaw, 2016). Zafren 

(2017) varnar att hypotermi kan vara ett livshotande tillstånd och sjuksköterskor bör 

minimera värmeförlust samt vidta lämpliga värmebevarande åtgärder. 

 

Problemformulering  

Duff et al. (2018), Zafren (2017), Bashaw (2016), Weuster et al. (2016), Darocha et al. 

(2015) och Ireland et al. (2006) menar att det fortfarande finns en kunskapslucka  inom 

förebyggande och behandling av accidentell och perioperativ hypotermi. Kamitsuru & 

Herdman (2017) påpekar att just bristande kunskap hos vårdaren om att förebygga 

hypotermi är en av riskerna för att patienter ska lida av detta tillstånd. Även Socialstyrelsen 

(2008) hänvisar till fördjupad kunskapsinhämtning för sjukvårdpersonal. I deras rapport 

om hypotermi och kylskador står att hypotermi är ett relativt ovanligt tillstånd men det 

förekommer emellertid i så pass stor utsträckning att personal inom sjukvården måste ha 

goda kunskaper om vad tillståndet innebär och hur patienter med hypotermi skall hanteras.  

Dagligen kommer många olika patienter med både trauma och andra åkommor till 

akutmottagningar och Zafren (2017) uppmuntrar att redan vid triagering bör sjuksköterskor 

ta hänsyn till risker för hypotermi. Paal et al. (2016) beskriver riktlinjer för behandling av 

accidentell hypotermi och betonar vikten av högsta prioritering vid triagering av de 

hypoterma patienter. Darocha et al. (2015) menar att en tredjedel av alla patienter med 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Murdoch%20K%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Ormrod%20P%22%7C%7Csl~~rl','');
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hypotermi avlider på akutmottagningar och detta kunde undvikas genom tidig identifiering 

av riskpatienter.  Antalet dödsfall uppskattas att vara mycket högre eftersom hypotermi 

oftast inte rapporteras och inte heller skrivs som orsak till patientens död. Med detta i 

åtanke och mot bakgrund av detta ämnar denna litteraturöversikt  att beskriva 

uppvärmningsåtgärder och dess effekter vid hypotermi.  

 

SYFTE  

Syftet var att beskriva uppvärmningsåtgärder vid hypotermi på akutmottagning och i den 

preoperativa vården samt att beskriva åtgärdernas effekt. 

 

Frågeställningar 

Vilka uppvärmningsåtgärder används vid hypotermi på akutmottagning och i den 

preoperativa vården? 

 

Vilka effekter har uppvärmningsåtgärderna vid hypotermi på akutmottagning och i den 

preoperativa vården? 

 

METOD  

Val av Metod  

Metoden som valdes var litteraturöversikt. Litteraturöversikt valdes som metod eftersom 

exempelvis intervjuer med sjuksköterskor på akutmottagningar, traumaenheter eller på 

operationsavdelningar enbart skulle fånga deras subjektiva erfarenheter och upplevelser. 

Att utföra intervjuer med traumapatienter och operationspatienter skulle däremot vara 

omöjligt på grund av avsaknad av relevant data. Traumapatienten är givetvis är en svårt 

skadad och okontaktbar person, oftast i chock, och kommer inte minnas vilka 

uppvärmningsåtgärder sjuksköterskan använde vid omhändertagandet. Likaså 

operationspatienten som får generell anestesi och blir sövd bedömdes att inte vara lämplig 

för att intervjua med syftet att utföra självständiga arbetet (Friberg, 2017).  

 

Litteraturöversikt innehåller bland annat sökning och kvalitetsgranskning av vetenskapliga 

originalartiklar som uppfyller urvalskriterierna; extraktion av data från de studier som har 

kvalitetsgranskats; sammanvägning av resultaten och en bedömning av hur välgrundade 

resultaten är. Allt detta innebär evidensgradering och i detta arbete ligger fokus just på 

evidensbaserad omvårdnad (Rosén 2017).  

 

Friberg (2017) menar att litteraturöversikten framställer kunskap inom ett visst område 

samt skapar översikt över kunskapsläget. Forsberg & Wengström (2015) utvecklar att det 

är ett vanligt sätt för sjuksköterskor att öka kompetensen inom sina områden genom att läsa 

översiktsartiklar publicerade av experter inom respektive område.  

 

Rosén (2017) ser att det finns behov för litteraturöversikter i vården: det finns starka krav 

på att vården ska ligga på aktuell evidensbaserad grund. Rosén menar att den snabba 

medicinska utvecklingen ställer ännu större press på sjukvården. Ny forskning publiceras 

konstant och bara en del av de nya forskningsresultaten har klinisk betydelse för vården. 

Valda metoden har avsikt för att lyfta upp studiens ämne och för att fylla kunskapsluckor i 

sjuksköterskans uppvärmningsåtgärder vid hypotermi samt för att bemöta studiens syfte. 

 



8 

 

Urval  

Polit & Beck (2017) rekommenderar att fastställa inklusions-och exklusionskriterier  för att 

få och sålla fram relevant information i sökningen som besvarar studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

Inklusionskriterier var: vetenskapliga originalartiklar som beskriver forskning inom 

uppvärmningsåtgärder samt deras effekter vid hypotermi hos patienter över 18 år. De 

kriterier som vetenskapliga originalartiklar bör uppfylla var: godkänd av en etisk 

kommitté, vetenskaplig granskning (peer-reviewed), publicerade på engelska. Studien 

baseras på den nyaste forskningen därför valdes artiklar ut som publicerats under år 2008-

2018.   

 

Exklusionskriterier var: uppvärmningsåtgärder för nyfödda barn samt barn upp till 18 år 

samt översiktsartiklar  (reviews). Till uppvärmningsmetoder tillhör också peritoneallavage, 

thoraxlavage samt extrakorporeal cirkulation när patienten kopplas till hjärt-och 

lungmaskin. Dessa metoder används vid allvarlig (grav) hypotermi (Lennquist, 2017). I 

detta arbete beskrivs och analyseras inte dessa metoder på grund av att de kräver 

specialistsjuksköterskekompetens. 

 

 

Datainsamling  

Datainsamlingen av vetenskapliga artiklar genomfördes under januari och februari år 2018. 

Datainsamlingen utfördes via databaserna PubMed och Culmulative Index to Nursing 

[CINAHL]. CINAHL är en elektronisk databas som innehåller alla engelskspråkiga 

publikationer inom omvårdnadsvetenskap och sjuksköterskans yrkeskategori, inklusive 

böcker, disputationer samt material från konferenser. En annan databas som fanns 

tillgängligt vid sökning av material för litteraturöversikt var MEDLINE Database som är 

välkänd för biomedicinsk litteratur. MEDLINE databas kan nås kostnadsfritt genom 

PubMed websida (Polit & Beck 2017).  

 

Sökningen påbörjades i CINAHL och PubMed med fritextsökning och breda sökord som 

t.ex. ”hypothermia”, ”emergency care” och ”trauma” användes. Preliminär 

artikelsökning  resulterade i bred information inom hypotermi och uppvärmningsåtgärder. 

Därför behövdes sökningen preciseras och specificeras. I nästa steg användes ämnesord 

som var relevanta för studiens syfte.  

 

De CINAHL Heading som användes var MH “Hypothermia” AND MH “Emergency 

care”, MH "Hypothermia" AND MH “Trauma”, MH ”Hypothermia” AND MH 

”Heating”,  MH "Hypothermia" AND MH “Warming techniques. “AND” användes 

mellan CINAHL Headings i sökningen eftersom ”AND” är en av booleska termer som 

sätter ihop två söktermer, då träffar som innehåller samtliga ämnesorden visas i 

resultatlistan (Östlundh, 2017). Sökningen begränsades på många olika sätt, exempelvis 

genom att endast välja artiklar som har sammanfattning (abstract), endast de som är ”peer 

reviewed”, endast de som publicerades senaste 10 år och endast artiklar som är publicerade 

på engelska. Genomförd sökning visades som Result List som hade ett alternativ att 

”smala” sökningen ännu mer vid behov. Alla intressanta artiklar som valdes ut från Results 

List placerades i en separat folder för senare granskning. I PubMed användes kontrollerad 

ordbok som heter MeSH  [Medical Subject Headings] som underlättar sökningen och 

granskningen av information. Sökningen påbörjades med MeSH-termer Hypothermia 
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[MeSH] AND Emergency Medical Services [MeSH], Hypothermia [MeSH] AND Trauma 

[MeSH], Hypothermia [MeSH] AND  Heating  [MeSH], Hypothermia [MeSH] AND Nurse 

[MeSH] för att precisera sökning. Sökningen begränsades till endast artiklar med 

sammanfattning (abstract), som publicerades på engelska de senaste 10 år, markerade som 

nursing subjetcs. Sökord markerade med asterisk (*) betyder att det är MeSH terms som 

används för denna sökning (Polit & Beck 2017). Samtliga sökningar presenterades i 

nedanstående tabell 1. 

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL och PubMed. 

 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

180205 

 

(MH “Hypothermia” 

AND MH “Emergency 

care”  

5 5 5 1 

CINAHL 

180205 

 

(MH "Hypothermia")   

AND MH “Trauma” 

11 11 10 1 

CINAHL 

180205 

 

(MH ”Hypothermia” 

AND MH ”Heating”   

68 35 30 1 

CINAHL 

180205 

 

(MH "Hypothermia")   

AND MH “Warming 

techniques” 

61 50 20 1 

CINAHL 

180205 

 

(MH ”Hypothermia” 

AND Prewarmed) 

71 30 25 2 

CINAHL 

180205 

Warm fluids 4 4 4 1 

CINAHL 

180205 

Warm air blanket 10 5 5 3 

CINAHL 

180205 

Warm blood 10 8 8 1 

CINAHL 

180205 

Warm oxygen 5 2 2 1 

PubMed 

180205 

Hypothermia [MeSH] 

AND Emergency 

Medical Services 

[MeSH] 

153 14 14 1 

PubMed 

180205 

Hypothermia [MeSH]   

AND Trauma [MeSH] 

362 10 8 1 

PubMed 

180205 

Hypothermia [MeSH] 

AND  Heating  

[MeSH] 

77 8 8 1 

PubMed 

180320 

Hypothermia [MeSH] 

AND Nurse [MeSH]  

10 8 8 3 

TOTAL  847 190 147 18 
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Manuell sökning 

Forsberg & Wengström (2015) utvecklar att manuell sökning kan göras på många olika 

sätt, t.ex. genom att studera referenslistan i de mest intressanta artiklarna som redan hittats. 

Där finns andra författare och artiklar inom samma ämne som passar sökningen. Ett annat 

sätt är att undersöka innehållsförteckningslistan i tidskrifter som publicerar vetenskapliga 

artiklar. Det finns många specialiserade tidskrifter exempelvis inom akutsjukvård, 

intensivvård, anestesi och operationssjukvård. Ett sätt till att söka material är att ta 

personlig kontakt med forskare för att ta reda på aktuell forskning inom sitt område. Två 

originalartiklar hittades i  referenslistor av två andra artiklar och inkluderades i arbetet:  

Lapostolle, Sebbah & Couvreur (2012) och Van der Ploeg, Goslings & Walpoth (2010).  

 

Databearbetning 

Efter datainsamlingen inkluderades 18 originalartiklar från databassökning och 2 

originalartiklar från manuell sökning vilket resulterade i att sammanlagt 20 vetenskapliga 

originalartiklar valdes ut. Originalartiklarna ansågs att passa bäst för studiens syfte och 

uppfyllde samtliga urvalskriterierna. Majoriteten av studier som inkluderades i arbetet 

erhöll RCT studiedesign. Vetenskapliga originalartiklarna finns  sammanställda i en 

övergripande artikelmatris (Bilaga B). 

 

Då arbetets syfte var att beskriva uppvärmningsåtgärder och dess effekter vid hypotermi på 

akutmottagning och i den preoperativa vården valdes artiklarna utifrån de två ovanstående 

perspektiven: 8 vetenskapliga originalartiklar beskriver uppvärmningsåtgärder utifrån 

akutmottagningsperspektiv och 12 vetenskapliga artiklar beskriver uppvärmningsåtgärder 

utifrån operationsavdelningsperspektiv.  

 

Alla artiklar som valdes kvalitetsgranskades noggrant innan de  inkluderades i studien: 

enligt kvaliteter i helhetsbeskrivningen, kvaliteter i resultaten och rimlighetskriterier 

(Forsberg & Wengström, 2015).  Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering och bedömning av kvalitet användes för att underlätta sortering 

och klassificering av artiklar som samlades till analysen (Berg, Dencker & Skärsäter,1999; 

Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

 

Sammanfattningen (abstract) till en artikel lästes oftast först för att avgöra om artikeln är 

relevant för sökt frågeställning. Titel, syfte och nyckelord studerades noga för att avgöra 

om artikeln är relevant för sökt frågeställning (Polit & Beck 2017). 

 

Dataanalys  

Material och hämtad information som insamlades har sammanfattats och analyserats 

genom integrerad dataanalys. Inledningsvis lästes material från de valda artiklarna flera 

gånger för att få förståelse för deras innehåll och sammanhang. Vidare söktes likheter 

respektive skillnader med tanke på studiens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis 

gjorts en beskrivande sammanställning där datareduktion, jämförelser och slutsatser har 

dragits (Friberg, 2017). Resultatet presenterats så tydligt som möjligt. Frågeställningarna 

används som rubriker i resultatredovisningen (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Forskningsetiska överväganden  

Etisk forskning innebär att hela forskningsprocessen är öppen och fri från ohederlighet och 

oärlighet. Forskaren ska beskriva ärligt vilka metoder som har använts och resultatet 

presenteras ärligt, fuskfritt och objektivt. Det vill säga att forskaren inte får förvanska eller 



11 

 

hitta på data eller resultat och på så sätt missvisa läsaren. Objektivitet betyder att forskaren 

till exempel inte får inkludera endast det resultat som stödjer författarens egna 

förväntningar eller personliga värden.  Forskning ska vara oberoende och syfta till 

allmänhetens bästa. Andra författares material ska refereras och citeras rätt (Helgesson, 

2015). Forskningsetik, forskningsriktlinjer och kunskap inom god forskningssed var en 

viktig del av detta arbete vilket minskar risken för forskningsetiska misstag.  

 

Etisk motivering till denna litteraturöversikt har gjorts i enlighet med Kjellström (2017). 

Godkännandet av en etisk kommitté på samtliga artiklar har kontrollerats (peer-review),  

och endast studier som har genomförts i enlighet med Helsingforsdeklarationen valdes ut 

(Helsingforsdeklarationen, 2017). Kjellström (2017) påpekar att även utförandet av 

litteraturstudier kan väcka etiska frågor. Det innebär att exempelvis studenter kan ha 

begränsade metodologiska kunskaper samt begränsade kunskaper i engelska för att förstå 

och kunna göra rättvisa bedömningar av alla granskade artiklar som inkluderas i 

litteraturöversikt. Det medför risk för feltolkningar.  

 

 

RESULTAT  

Den integrerade analysen av 20 vetenskapliga artiklar  presenteras i 2 huvudrubriker 

formulerade med utgångspunkt från studiens syfte: uppvärmningsåtgärder och dess 

effekter vid hypotermi på akutmottagning,  uppvärmningsåtgärder och dess effekter vid 

hypotermi i den preoperativa vården. Under varje huvudrubrik framkommer teman som 

har uppkommit under granskningen. 8 vetenskapliga originalartiklar beskriver 

uppvärmningsåtgärder utifrån akutmottagningsperspektiv och 12 vetenskapliga artiklar 

beskriver uppvärmningsåtgärder utifrån operationsavdelningsperspektiv. 

 

 
Diagram 1.Fördelning av uppvärmningsåtgärder utifrån analyserade vetenskapliga artiklar: 

akutmottagning - accidentell hypotermi, den preoperativa vården - perioperativ hypotermi.  

Uppvärmningsåtgärder på akutmottagning och i den 
preoperativa vården

ACCIDENTELL HYPOTERMI PERIOPERATIV HYPOTERMI Kv 3 Kv 4



12 

 

Uppvärmningsåtgärder och dess effekter vid hypotermi på akutmottagning  

De uppvärmningsåtgärder som testades i akutmottagningsmiljön har fokus på 6 olika 

identifierade teman gällande typ av uppvärmning vid hypotermi: temperaturreglerande 

vattenmadrass och  temperaturreglerande luftmadrass, endovaskulär uppvärmning, 

takuppvärmning, höjd temperatur inne på traumarummet, temperaturmätning och  

temperaturövervakning på akutmottagning och traumarummet och 

blodtransfusionsuppvärmning vid omhändertagandet av traumapatienter.   

 

Två vetenskapliga artiklar beskriver temperaturreglerande vattenmadrass och  

temperaturreglerande luftmadrass (Kjellman, Fredrikson, Glad-Mattsson, Sjöberg & Huss, 

2011 och Van der Ploeg, Goslings, Walpoth & Bierens, 2010). En vetenskaplig artikel 

beskriver endovaskulär uppvärmning (Klein, Huelster, Adil, Rischall, Brunette, 

Kempainen & Prekker, 2017). Två vetenskapliga artiklar beskriver takuppvärmning 

(Block, Lilienthal, Cullen & White, 2012 och Kjellman et.al., 2011). Tre vetenskapliga 

artiklar beskriver betydelsen av höjd temperatur inne på traumarummet (Block et al. 2012, 

Lapostolle, Sebbah, Couvreur, Koch, Savary, Tazarourte & Adnet, 2012 och Saqe-

Rockoff, Schubert, Ciardiello & Douglas, 2018). Fyra vetenskapliga artiklar beskriver 

obligatorisk temperaturmätning och temperaturövervakning på akutmottagning och 

traumarummet  (Alam, Olarte, Callum, Fatahi, Nascimento, Laflamme & Tien, 2018, 

Block et.al., 2012, Lapostolle et. al., 2012 och Saqe-Rockoff et.al., 2018). En vetenskaplig 

artikel beskriver blodtransfusionsuppvärmning vid omhändertagandet av traumapatienter 

(Milligan, Lee, Gill, Weatherall, Tetlow & Garner, 2016). 

 

Temperaturreglerande vattenmadrass och  temperaturreglerande luftmadrass 

Kjellman et. al. (2011), forskare från Linköpings universitetssjukhus, belyser 

temperaturreglerande vattenmadrass och  temperaturreglerande luftmadrass som 

uppvärmningsåtgärder för patienter med brännskador. Denna metod värmer upp patienten 

genom varmt vatten eller varm luft som cirkulerar inne i madrasserna och temperaturen 

kan regleras. De två metoderna är speciellt lämpade för brännskadade patienter eftersom 

madrassen ligger under patienter som kan ha stora skadade hudytor som inte skall täckas 

ovanpå. Forskarna förklarar att traumapatienter med brännskador har störd termoreglering 

samt vätskebalans i kroppen och löper högre risk för hypotermi, därför det är extra viktigt 

att sätta prevention och behandling mot hypotermi omgående. Van der Ploeg et.al. (2010)  

är eniga med Kjellman (2011) som har undersökt samma typ av madrasser. Genom sin 

studie på plastikkirurgiska kliniken bekräftar Kjellman et.al. (2011) den positiva effekten 

och den höga effektiviteten av både temperaturreglerande vattenmadrass och  

temperaturreglerande luftmadrass för behandling av hypotermi. Emellertid visar studien att 

vattenmadrass var betydligt effektivare än luftmadrass. 

 

Endovaskulär uppvärmning 

Klein et.al. (2017) har genomfört retrospektiv studie på akutmottagning med traumaenhet i 

Minneapolis, USA, med syfte att studera effekten av endovaskulär uppvärmning i 

jämförelse med vanliga uppvärmningsmetoder hos patienter med måttlig och grav 

hypotermi med kroppstemperatur under 32 °C. Klein et.al. (2017) beskriver endovaskulär 

uppvärmning som tillhör till aktiv intern uppvärmning och innebär att en endovaskulär 

kateter läggs in i vena femoralis för aktiv uppvärmning och kärntemperatursmättning. 

Patienterna i testgruppen har blivit uppvärmda med endovaskulär kateter och i 

kontrollgruppen - med vanliga uppvärmningsmetoder som varma vätskor och filtar med 

varm cirkulerande luft. Studiens resultat visar att endovaskulär uppvärmning höjer 

patienten kroppstemperatur lika effektivt som de andra uppvärmningsmetoder som finns på 
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akutmottagningar. Dessutom uppfyller metoden alla säkerhetskrav och är väl anpassad för 

traumapatienter. 

 

Takuppvärmning 

Både Block et.al. (2012) samt Kjellman et.al. (2011) har undersökt takuppvärmning som 

en åtgärd vid behandling av hypotermi på akutmottagningar och traumaenheter. 

Takuppvärmning innebär att en lampa med strålande värme placeras ovanpå patienten, 

exempelvis vid omhändertagandet på traumarummet. Takuppvärmning har hög effektivitet 

och har många fördelar: det är lätt att sätta på,  det förhindrar inte för traumateamet att 

komma åt patienten och arbeta med olika kroppsdelar och det höjer rumstemperatur inne 

på traumarummet. Både Block et.al. (2012) samt Kjellman et.al. (2011) är eniga om att 

takuppvärmning förbättrar arbetsmiljön för personal i traumarummet då det är lätt att sätta 

på och stänga av utan att störa patienten och det förhindrar värmeförlust vid utförandet av 

olika åtgärder enligt ABCDE konceptet.  

 

Höjd temperatur inne på traumarummet  

Saqe-Rockoff et.al. (2018) rekommenderar att höja rumstemperatur på traumarummet. 

Studien (Saqe-Rockoff et.al., 2018) lyfter upp den positiva effekten av följande 

uppvärmningsåtgärder som testats och beskrivs:  höja rumstemperatur på traumarummet, 

hålla konstant stängda dörrar på traumarummet för att behålla värme samt begränsa antal 

personer som går in och ut i traumarummet. Saqe-Rockoff et.al. (2018) påstår att alla 

ovanstående åtgärder har visad positiva effekter vid arbete kring hypotermi och som följd 

av åtgärderna rumstemperaturen inne på traumarummet har ökat från 21°C till 26° C. 

Ytterligare utvecklar forskarna att dessa åtgärder bör utföras samtidigt för att höja deras 

effektivitet. Block et. al. (2012) och Lapostolle et.al (2012) är eniga med Saqe-Rockoff 

et.al. (2018) om att rumstemperatur på traumarummet är en viktigt del av 

uppvärmningsprocessen för traumapatienter. De har använd med fördel likadana åtgärder i 

deras studier med dokumenterad positiv effekt.  

 

Temperaturmätning och temperaturövervakning på akutmottagning och traumarummet   

Temperaturmätning och temperaturövervakning är en preventiv åtgärd för att förebygga 

hypotermi och en viktig del av ABCDE konceptet som används vid omhändertagandet av 

patienter på akutmottagningar och traumaenheter. Temperaturmätning ligger på E och 

forskarna (Alam et al., 2018, Block et.al., 2012, Lapostolle et. al., 2012 och Saqe-Rockoff 

et.al., 2018) menar att temperaturmätning förbises och inte dokumenteras av traumateamet. 

Studier (Alam et al., 2018, Block et.al., 2012, Lapostolle et. al., 2012 och Saqe-Rockoff 

et.al., 2018) visar att kroppstemperatur mäts regelbundet på operationsavdelningar och 

intensivvårdsavdelningar men utförs inte alls på akutmottagningar och på traumaenheter.  

Forskarna menar att det kan även leda till högre dödlighet bland svårt skadade 

traumapatienter.   Alla ovanstående forskarna (Alam et al., 2018, Block et.al., 2012, 

Lapostolle et. al., 2012 och Saqe-Rockoff et.al., 2018) är eniga om utförandet av 

obligatorisk temperaturmätning vid ankomst till akutmottagning och traumarummet, 

kontinuerlig temperatur övervakning på alla traumapatienter samt att uppföljning och 

noggrann dokumentation bör vara en väsentlig del av akutsjuksköterskors arbete. 

 

Blodtransfusionsuppvärmning vid omhändertagandet av traumapatienter  

Milligan et.al. (2016) har undersökt och jämfört effektiviteten av tre olika improviserade 

blodtransfusionsuppvärmningsmetoder (kroppsvärme, solljusvärme samt gelvärmedynor) 

med Belmont Buddy Lite blodtransfusionsuppvärmare som används vid blodtransfusioner 

prehospitalt, på akutmottagningar och traumaenheter. Milligans et.al. (2016) studie medför 
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att blodprodukter bör värmas innan administrering av blodtransfusioner på 

akutmottagningar och traumaenheter vid hypotermi. Studiens resultat har visat att de 

metoder som testades i studien har värmt effektivt blodprodukter men bland de mest 

effektivaste uppvärmningsmetoder för blodprodukter var solljusvärme och Belmont Body 

Lite som bidragit till patientens välmående och återhämtning. 

 

 

Uppvärmningsåtgärder och dess effekter vid hypotermi i den preoperativa vården 

De uppvärmningsåtgärder som testades i operationsavdelningsmiljön har fokus på 4 olika 

identifierade teman gällande typ av uppvärmning vid hypotermi: värmefiltar med varm 

cirkulerande luft, förvärmda intravenösa infusioner och blodtransfusioner, varm 

andningsluft och förvärmd oxygen samt varma strumpor. 

 

Fem vetenskapliga artiklar beskriver effekter av värmefiltar med varm cirkulerande luft  

(Egan, Bernstein, Reddy, Ali, Paul, Yang & Sessler, 2011; Röder, Sessler, Roth, Schopper, 

Mascha & Plattner, 2011; Shereen, Tai Li, Esa, Mohamad & Jaafar, 2015; Torossian, Van 

Gerven, Geertsen, Horn, Van de Velde & Raeder, 2016; Trentman, Weinmeister, Hentz, 

Laney & Simula, 2009). Fyra vetenskapliga artiklar beskriver förvärmda intravenösa 

infusioner och blodtransfusioner (Choi, Kim, Lee S.W., Park & Lee G.H., 2009; He, 

Bingjie, Shanshan, Xinyu, Yunfeng, Qianchuang & Jiang, 2017; Nasiri, Akbari, Sharifzade 

& Derakhshan, 2015; Tasdögen, Erkin, Duru & Gonullu, 2015). Två vetenskapliga artiklar 

beskriver effekter av varm andningsluft och förvärmd oxygen (Han et.al., 2013; Nasiri 

et.al., 2015). En vetenskaplig artikel beskriver värmestrumpor (Lee, Kim & Shin, 2018). 

 

Värmefiltar med varm cirkulerande luft 

FAW [Forced Air Warming] är den mest kända och använda uppvärmningsåtgärden som 

beskrevs i ett flertal artiklar (Egan et.al., 2011; Röder et.al., 2011; Shereen et.al., 2015; 

Torrossian et.al., 2015; Trentman et.al., 2009). FAW innebär uppvärmning med varm 

cirkulerande luft kopplad till ett värmetäcke eller till en värmefilt. FAW används sedan år 

1987 som varumärke Bair Hugger och är den mest väletablerade och standardiserade 

uppvärmningsåtgärden i hela världen.  

 

I ett flertal studier granskar forskare denna åtgärd och jämför den med olika nya alternativa 

metoder som lanseras fram. Exempelvis Egan et.al. (2011) har jämförd effekter av 2 olika 

uppvärmningsmetoder - FAW och PerfecTemp (underkropps resistent uppvärmning) under 

det periperioperativa vårdförloppet.  Jämförelse mellan FAW och PerfecTemp visar att 

patientens kärntemperatur var lite högre med underkroppsuppvärmning av PerfecTemp. 

Fördelar med PerfecTemp var många: den är tystlåten och stör inte personalen som FAW, 

som alltid låter när uppvärmningsapparaten är på. Den kan med fördel användas i 

preoperativ uppvärmning eftersom uppvärmning kan påbörjas redan innan anestesi och 

operation. Uppvärmningsplatta ligger under patienten och förhindrar inte läkare och 

sjuksköterskor att komma åt och arbeta med patientens överkropp eftersom den inte täcker 

patientens överkropp som FAW varmluftstäcke. Författarna till studien rekommenderar att 

använda PerfecTemp som ett väldigt bra alternativ till FAW.  

 

Likaså Röder et.al. (2011) har undersökt effekter av den nya Hot Dog 

uppvärmningsmetoden i relation till FAW. Studien visar att FAW’s uppvärmningshastighet 

är 2 gånger snabbare än Hot Dogs uppvärmningshastighet. Röder et.al. (2011) konstaterar 

att resistent uppvärmning är ett bra alternativ till FAW men inte lika effektiv som FAW. 
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Tillika Shereen et.al. (2015) beskriver uppvärmningseffekter av metoden FAW samt 

överkropps-och underkropps uppvärmning i relation till patientens kärntemperatur. UBW 

gruppen (överkroppsuppvärmning)  inkluderade uppvärmning av nacke, bröst samt övre 

extremiteterna och UBW gruppen (underkroppsuppvärmning) -  höfter, vader samt fötter. 

Jämförelse visar att överkroppsuppvärmning bidrar till betydligt högre kärntemperatur.  

 

Därtill Torossian et.al. (2016) lyfter upp positiva effekter av uppvärmning med den nya 

självvärmande filten BARRIER EasyWarm blanket i jämförelse med den passiva termiska 

isolerings uppvärmning för att förebygga hypotermi perioperativt. Hypotermi förekomst 

inom den perioperativa perioden var betydligt lägre i testgruppen än i kontrollgruppen 

(43% respektive 68%), likaså kroppens kärntemperatur sänkning från preoperativ och 

intraoperativ period var betydligt lägre. Däremot termala komfort nivåer var betydligt 

högre pre-och postoperativt.  

 

Ytterligare Trentman et.al. (2009) har beskrivit och jämfört effekter mellan vitalHEAT 

uppvärmning (cirkulerande varmt vatten samt lufttomt utrymme rund extremiteter) med  

värmemetoden FAW. Studien visar att vitalHEAT är ett bra alternativ till FAW men inte är 

så effektiv som FAW. Det kan konstateras att metoden vitalHEAT emellertid har 

avgörande fördelar: vitalHEAT kopplas endast till en av patientens extremiteter i 

jämförelse med stor kroppsyta som krävs för uppvärmning med FAW. Det är en stor fördel 

vid omhändertagandet av patienter och vid kirurgiska ingrepp som exempelvis ortopedisk 

kirurgi, plastikkirurgi, thorax kirurgi samt när patienten måste ligga i lateral decubitus 

position. FAW metoden försvårar tillgång till patientens kroppsytor därför rekommenderar 

forskarna (Trentman et. al., 2009) användning av vitalHEAT som kopplas endast till en 

hand eller en fot. 

 

Förvärmda intravenösa infusioner och blodtransfusioner 

En av uppvärmningsåtgärder som beskrivs i vetenskapliga artiklar är administrering av  

intravenösa infusioner och blodtransfusioner förvärmda till 35°C. Påverkan av 

infusionsvätskors temperatur på patientens kärntemperatur i samband med kirurgi och 

generell anestesi lyftes upp av många forskare (Choi et.al., 2016; He et.al., 2016; Nasiri 

et.al, 2015 och Tasdögen et.al., 2015). De senaste riktlinjer från ERAS [enhanced recovery 

after surgery] innehåller rekommendationer om att alltid använda infusionsuppvärmning 

för alla intravenösa vätskor (Choi et.al., 2016). Blodprodukter kan värmas före 

administrering precis som intravenösa vätskor. Nasiri et.al. (2015), Choi et.al. (2016) och 

He et.al. (2017) har undersökt och beskrivit effekten av varma intravenösa vätskor på 

shivering och patientens kärntemperatur efter att patienter erhöll preoperativt intravenösa 

vätskor förvärmda till 38 - 42°C. De positiva effekterna av förvärmda intravenösa 

infusioner och blodtransfusioner lyftes upp i majoriteten av analyserade artiklar (Choi 

et.al., 2016; He et.al., 2017; Nasiri et.al., 2015; Tasdögen et.al, 2015). He et.al. (2017) 

belyser följande positiva effekter: de höjer kroppens kärntemperatur, förkortar 

operationslängd, förbättrar postoperativ återhämtning, förkortar vårdtid på sjukhus och har 

positiv påverkan på patientens spontan andning, medvetandegrad och extubering.  Det 

upptäcktes också att patienter hade mindre blodförlust under operation och behövde 

mindre blodvolym för blodtransfusioner. Patienter hade mindre smärta på VAS skala 

[visuell analog skala], bättre postoperativ återhämtning på Steward skala, färre antal 

patientfall med shivering postoperativt och mycket färre antal patientfall med  PONV 

[postoperativ illamående och kräkningar]. He et.al. (2017) poängterar att resultatet är extra 

viktigt i prevention av hypotermi just i denna grupp av patienter som är över 60 år gamla 

då äldre ligger i riskgrupp för hypotermi. He et.al. (2017) utvecklar vidare att uppvärmning 
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av vätska och blodprodukter före administrering bevisar positiv påverkan på många olika 

parametrar samt på patientens välmående och återhämtning. Därutöver noterar Nasiri et.al. 

(2015) att uppvärmning av patienten med förvärmda intravenösa vätskor är ett effektivt sätt 

för patientens temperaturkontroll för att höja patientens kroppstemperatur samt förebygga 

shivering. Metoden kan användas som ersättning eller som ett bra alternativ till pethidine 

(det opioda kraftigt smärtstillande läkemedlet) som verkar också som hypotermi- och 

shivering förebyggande (Nasiri et.al., 2015). Likaså Choi et.al. (2016) konstaterar att 

temperaturen var betydligt högre i gruppen som erhöll förvärmda infusioner än i 

kontrollgruppen som erhöll rumstempererade infusioner. ”Rapid infusion devices” samt 

”line-type blood-liquid warmers” är en typ av bloduppvärmningsmetoder som används för 

att värma blodprodukter och vätskor för att förebygga hypotermi (Tasdögen et.al., 2015).  

Studiens resultat visar att både den första och den andra metoden var lika effektiva när det 

gäller patientens temperatur och uppvärmningshastighet. Till negativa effekter tillhör 

däremot risk för infektioner i samband med uppvärmning, ljud från  bloduppvärmare, 

brännskador, skador på form och kvalitet av blodprodukter vid för snabba infusioner. Allt 

detta leder till nya studier och forskning för att förbättra existerande uppvärmningsmetoder 

(Tasdögen et.al., 2015). 

 

Varm andningsluft och förvärmd oxygen 

Nasiris et.al. (2015) har studerat effekten och påverkan av varm och fuktad oxygen på 

shivering vid förebyggande och behandling av hypotermi.  Likaså Han et.al. (2013) har 

jämför och beskrivit den aktiva och den passiva metoden vid användandet  av förvärmt och 

fuktat oxygen på patientens kärntemperatur. Båda metoderna används aktivt för att 

förebygga och behandla hypotermi. Studiens resultat visar att från 2 upp till 3  timmar efter 

påbörjat behandling med förvärmd och fuktad oxygen samt efter avslutat behandling 

patienters kärntemperatur i den första gruppen som testade HH [heated humidifier] var 

betydligt högre än i den andra gruppen - HME [heat-and-moisture exchanger]. Tiden när 

patienterna drabbades av hypotermi var kortare i den första gruppen HH. Forskarna 

konstaterar att HH metoden behåller kroppsvärme mycket effektivare än HME. Nasiri et.al. 

(2015) är enig med Han et.al. (2013) och bekräftar att kombinerat uppvärmning med 

förvärmd syrgas är ett effektivt sätt för patientens temperaturkontroll samt en effektiv 

metod för att höja kroppstemperatur, förebygga  hypotermi samt förebygga shivering. 

 

Varma strumpor  

Endast en artikel (Lee et.al., 2018) har undersökt huruvida uppvärmning av fötterna med 

varma strumpor kommer att förebygga hypotermi under det perioperativa vårdförloppet. 

Studien från Sydkorea (Lee et.al., 2018) som beskriver effekten av varma strumpor visade 

att patienters kärntemperatur var betydligt högre och det förekom färre fall av shivering i 

följd av sänkt kroppstemperatur. Denna uppvärmningsåtgärd har effekt på patientens 

välbefinnandets nivåer som var högre i interventionsgruppen där användes uppvärmning av 

fötterna med varma strumpor. Lee et.al. (2018) konstaterar att varma strumpor är en non-

invasiv, lätt tillgängligt, lätt anpassad, smärtfri samt kostnadseffektiv metod för att 

förebygga värmeförlust. Fördelar med denna uppvärmningsåtgärd är att patientens position  

lätt kan ändras under omhändertagandet och förberedelser till operation samt det är lätt att 

komma åt patientens blodkärl och infarter för att ge intravenösa infusioner. Metoden ger 

patienten välbefinnande, minskar preoperativ oro och kan användas av sjuksköterskor utan 

läkares ordination.  

 

 

 



17 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva uppvärmningsåtgärder vid hypotermi 

på akutmottagning och i den preoperativa vården samt att beskriva åtgärdernas effekt. 

Samtliga vetenskapliga artiklar som analyserades i arbetet beskriver åtminstone en 

uppvärmningsåtgärd. Analysen resulterade i 15 olika uppvärmningssåtgärder vid 

hypotermi som ligger till grunden av arbetets huvudfynd.   

 

Huvudfyndet i detta arbete var att sjuksköterskor kan förebygga och behandla accidentell 

och perioperativ hypotermi genom följande uppvärmningsåtgärder: temperaturreglerande 

vattenmadrass och  temperaturreglerande luftmadrass, endovaskulär uppvärmning, 

takuppvärmning, höjd temperatur inne på traumarummet, temperaturmätning och  

temperaturövervakning på traumapatienter på akutmottagning och traumarummet,  

blodtransfusionsuppvärmning vid omhändertagandet av traumapatienter, värmefiltar med 

varm cirkulerande luft samt varma strumpor, förvärmda intravenösa infusioner och 

blodtransfusioner, varm andningsluft och förvärmd oxygen, resistent uppvärmning samt 

termisk kompression av extremiteter (Alam et al., 2018; Block et al., 2012; Choi et. al., 

2009; Egan et al., 2011; Han et.al., 2013; Kjellman et al., 2011; Lapostolle et. al., 2012; 

Lee et. al., 2018; Milligan et.al., 2016; Nasiri et.al., 2015; Röder et.al., 2011; Santa Maria 

et.al., 2017; Saqe-Rockoff et.al., 2018; Sheeren et.al., 2015; Tasdögen et.al., 2015;  

Torossian et.al., 2016 Trentman et. al.; 2009; Van der Ploeg et.al., 2010; Saqe-Rockoff 

et.al., 2018 ).  

 

Majoriteten av ovanstående uppvärmningsåtgärder som beskrevs i resultatet har positiva 

effekter på förebyggandet av accidentell och preoperativ hypotermi  (Choi, et.al. 2016; He 

et. al., 2016; Nasiri et.al., 2015; Tasdögen et.al., 2015; Han et.al., 2013; Egan et.al., 2011; 

Röder et. al, 2011; Shereen et. al., 2015; Torrossian et.al., 2015; Trentman et.al., 2009; Lee 

et.al., 2018; Kjellman et al., 2011; Alam et al., 2018; Block et al., 2012; Choi et. al.). 

 

Effektiviteten av uppvärmningsåtgärder blir särskild hög om kombination av olika 

uppvärmningsåtgärder används samtidigt. Det tillämpas vid omhändertagandet av patienter 

på akutmottagningar och traumaenheter (Alam et.al, 2018; Block et al., 2012; Kjellman 

et.al., 2011:  Saqe-Rokoff et.al., 2018; Van der Ploeg et.al., 2010). Med dessa åtgärder kan 

patientens kroppstemperatur normaliseras fort i de flesta fallen. Saqe-Rockoffs et.al. 

(2018) studie bevisar att hypotermi hos traumapatienter kan förebyggas med enkla åtgärder 

och lågkostnadsmetoder som inte kräver stora investeringar. 

 

Arbetets huvudfynd diskuteras i förhållandet till sjuksköterskans professionella ansvar,  

omvårdnadsprocessen (utvärdering av uppvärmningsåtgärder), Florence Nightingales 

omvårdnadsteori (1859), NANDA diagnoser samt evidensbaserad omvårdnad.  

 

I flera studier framkommer att bristen på kunskap inom området utgör ett hinder för 

sjuksköterskor att vidta lämpliga åtgärder vid hypotermi (Alam et.al, 2018; Block et al., 

2012; Kellman et.al., 2011;  Saqe-Rokoff et.al., 2018; Van der Ploeg et.al., 2010). 

Utbildning för personal inom trauma-och akutsjukvård lyfter upp Kjellman et.al. (2011) 

som med sin studie har bidragit till förbättrad utbildning och kunskapsnivå för 

akutmottagningspersonal som arbetar med patienter med brännskador. Kjellman et.al. 

(2011) som beskriver värmemetoders tester på plastikkirurgiska kliniken vid Linköpings 

universitetssjukhus bekräftar betydelsen av forskning och utbildning som ligger till 
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grunden av kompetensutveckling för sjuksköterskor. Saqe-Rockoff et.al. (2018) klarlägger 

att implementering av ett evidensbaserad klinisk projekt för personalutbildning för 

sjuksköterskor inom akut-och traumasjukvården kan höja betydligt kunskapsnivåer kring 

uppvärmningsåtgärder vid hypotermi på akutmottagningar och traumaenheter. Både Block 

et.al. (2012) och Saqe-Rockoff et.al. (2018), forskare från USA, har utvärderad 

utbildningsprojekten för personal på akutmottagningar med traumaenhet Nivå 1 och 

kommit fram till att utbildning höjer personalens kunskapsnivåer om prevention och 

behandling av hypotermi. 

 

Interprofessionella simuleringar i klinisk miljö är ett exempel av personalutbildning som 

tillämpas inom högriskavdelningar inom akutsjukvård som intensivvård, anestesi, 

hjärtintensivvård, akutmottagningar, traumaenheter och operationsavdelningar (Devers, 

2018). Interprofessionella simuleringar används också aktivt i klinisk utbildning för 

sjuksköterske-och-läkarstudenter. Simuleringsövningar baseras på svåra patientfall med 

omhändertagande och evaluering av akutsjuka-och traumapatienter enligt ABCDE 

konceptet (Yasuyo, Sachiko, Kazunori, Hiroaki & Keiko, 2018). 

 

Lachmann, Fossum, Johansson, Karlgren & Ponzer (2014) lyfter upp vikten av reflektion 

vid simuleringar i deras studie om sjuksköterske-och-läkarstudenters interprofessionella 

lärandet. Forskarna har genomfört randomiserad studie med 33 studenter från Karolinska 

Institutet som har simulerat på ett KTC [klinisk träningscentrum] på Södersjukhuset i 

Stockholm. Reflektionen vid omhändertagandet av akutsjuka patienter är viktig då det 

hjälper att tänka igenom och överväga alla bedömningar och åtgärder som akut-eller 

traumateamet utför under den kliniska interprofessionella utbildningen. Enligt Lachmann 

et al. (2014) har kontinuerlig reflektion en positiv effekt på studenternas akademiska 

känslor som till exempel stress. Det hjälper studenter att bli medvetna av olika aspekter av 

arbete i ett interprofessionellt team, förbättrar deras förståelse av arbete i ett 

interprofessionellt team, förbättrar deras kunskapsinhämtning samt hjälper att skifta fokus 

från individnivå till arbete och träning på teamnivå.  

 

Författaren till denna litteraturöversikt är enig med ovanstående forskare (Lachmann et. al., 

2014) och vill också lägga märke till vikten av reflektion vid simuleringar och användning 

av ABCDE konceptet. Genom författarens egen interprofessionell simuleringserfarenhet på 

Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds Sjukhus samt Södersjukhuset i Stockholm 

konstaterades att just reflektionen var det viktigaste momentet vid simuleringsövningar. 

Simuleringserfarenhet i ett team av 4 läkare-och 3 sjuksköterskestudenter visar att alldeles 

för stor vikt läggs av både sjuksköterske-och läkarstudenter på ABCD däremot E och 

vitalparametern kroppstemperatur fullständigt förbises. Olika simuleringsmodeller används 

av ovanstående sjukhus i Stockholm: Karolinska universitetssjukhuset tillämpar 5 timmars 

simulering/per tillfället, Danderyds Sjukhus- 4 timmars simulering och Södersjukhuset – 6 

timmars simulering.  Simuleringsmodellen från Södersjukhuset i Stockholm värderas av 

författare till litteraturöversikten som den mest effektiva där hälften av tiden reserveras för 

teamets reflektioner och patientfallanalysen.  

 

Detta bekräftar även Abelsson, Rystedt & Suserud (2018), forskare från Örebro 

Universitetet, i sin studie om akutmottagningssjuksköterskors upplevelser av hög-intensiva 

simuleringar inom traumasjukvård. Resultat av studien från Örebro Universitetet (2018) 

visar hur simuleringar bidrar till bättre förståelse av omhändertagandet vid trauma vilket 

innebär tillämpning av ABCDE konceptet. Konceptet är extra viktigt eftersom ingen av 

vitala parametrar eller delar av bedömningar glöms bort när man arbetar med det.  
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Tillämpning av ABCDE konceptet förbättrar betydligt teamets arbete inom trauma-och 

akutsjukvård. 

 

McLarty (2012) påpekar att sjukvårdpersonal lägger alldeles för stor vikt på 

vitalparametrar som andningsfrekvens, blodtryck och puls vid omhändertagandet och 

bedömning av traumapatienter. McLarty (2012) utvecklar att enbart tillgång till patientens 

vitalparametrar som kroppstemperatur förvarnar sjuksköterskor om risker för och åtgärder 

mot hypotermi. Det påverkar hela traumapatientens tillstånd och bidrar till bättre 

återhämtning hos traumapatienter. 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar innebär att sjuksköterskor bör ha förmåga att arbeta 

autonomiskt och kontrollera vårdkvalitet. Sjuksköterskan har också en ledande roll i 

omvårdnadsarbetet och ansvarar för att godtagbara riktlinjer följs i verksamheten (Sjögren, 

2017). Forskningen belyser sjuksköterskans ansvar för att säkerställa trygg 

omhändertagande i vården samt att uppmärksamma och reagera vid ändringar av 

patientens tillstånd. Sjuksköterskor försäkrar att patienten inte utsätts för risk och att 

patienten får den behandling som den behöver (Choi et. al., 2013). 

 

Ledarskapsrollen ställer krav för sjuksköterskor i upprätthållandet av bra kvalitet i 

omvårdnaden och kontroll att allt vårdarbete ligger på evidensbaserad kunskap. Snabb 

utveckling inom medicinsk teknik leder till att det kommer många nya avancerade 

hjälpmedel inom behandling av hypotermi som bekräftar flertalet av analyserade 

resultatartiklar (Choi et. al., 2009; Egan et al., 2011; Han et.al., 2013; Lee et. al., 2018; 

Milligan et.al., 2016; Nasiri et.al., 2015; Röder et.al., 2011; Santa Maria et.al., 2017;  

Sheeren et.al., 2015; Tasdögen et.al., 2015;  Torossian et.al., 2016 och Trentman et. al., 

2009). Därför bör sjuksköterskor kontinuerligt bedöma sin kompetens och regelbundet 

uppdatera sina  kunskaper utifrån aktuell forskning (ICN, 2014). De intervjuade 

sjukskörskorna kände ändå att den allra viktigaste kompetensen var att kunna utföra de 

tekniska uppgifterna och att ha tillräckliga biomedicinska kunskaper (Sjögren, 2017).  

Detta ansågs att vara viktigt för att kunna utföra uppgifter på ett säkert sätt och att få 

självtillit för sitt eget arbete (Furåker, 2008). Samma aspekten tar även Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) upp: sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad men den 

behöver kombineras med olika vetenskaper, såsom biomedicin, för att möjliggöra 

sjukskörskans arbetsövning. 

 

Sjuksköterskans uppvärmningsåtgärder och deras effekter vid prevention och behandling 

av hypotermi relateras till omvårdnadsprocessens sista fas: utvärdering av 

omvårdnadsåtgärder. Florence Nightingales (1859) beskrivning av omvårdnad omfattar 

emellertid inte bara direkt omvårdnad utan också den organisatoriska strukturen (t.ex. 

traumateamet) och ledningsfunktioner (t.ex. sjuksköterska som ledare i traumateamet) för 

att patientens behov alltid tillgodoses (Kirkevold, 2000). Bristande dokumentation om 

utförda uppvärmningsåtgärder tolkas som brist på utvärdering, det vill säga den sista fasen 

i omvårdnadsprocessen, och det är just sjuksköterskans uppgift att inte bara utföra åtgärder 

utan att även utvärdera och dokumentera åtgärderna. Bristande dokumentation lyfts upp i 

flertal analyserade studier (Alam et.al., 2018; Block et.al. 2012; Lapostolle et. al., 2012; 

Kjellman et.al., 2011; Saqe-Rockoff et.al., 2018; Van der Ploeg et.al., 2010) och leder till 

att sista fasen av omvårdnadsprocessen ignoreras och glöms bort.  

 

Flera studier i resultatet enades om att miljöfaktorer har en betydande roll vid 

förebyggandet och behandling av accidentell och perioperav hypotermi, som exempelvis  
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temperatur inne på traumarummet och operationssalen (Alam et.al., 2018; Block et.al. 

2012; Lapostolle et. al., 2012; Kjellman et.al., 2011; Saqe-Rockoff et.al., 2018; Van der 

Ploeg et.al., 2010). Fokus i Nightingales Notes of nursing (1859) ligger på omvårdnadens 

sanitära aspekter där värme som en åtgärd mot miljöfaktorer ingår. Komponenter i 

patientens omgivning är särskild relevanta ur omvårdnadssynpunkt och sjuksköterska har 

möjlighet att påverka omgivningen. 160 år senare efter publiceringen av Notes on Nursing 

(1859) Florence Nightingales omvårdnadsteori är fortfararande aktuell i förebyggandet av 

hypotermi utifrån miljöns negativa faktorer.  

 

NANDA diagnoser är en del av arbete med omvårdnadsprocessen. Sjuksköterskor på 

akutmottagningar och i den preoperativa vården bör använda NANDAs diagnosmanual i 

sitt dagliga arbetet. Det kommer att bidra till att vara uppmärksamma och observanta 

gällande NANDA diagnos 0006 ”Hypotermi”  samt NANDA diagnos  00254 ”Risk för 

perioperativ hypotermi” (Kamitsuru & Herdman, 2017).  

 

Eftersom evidensbaserad omvårdnad är grunden i sjuksköterskors arbete (Pearson et.al., 

2007) därför kunskaper om de uppvärmningsåtgärder som finns för sjuksköterskor att 

använda vid hypotermi bör inhämtas från den nyaste forskning som bekräftar i sina studier 

Saqe-Rockoff et.al. (2018),  Alam et.al. (2018) och Block et.al. 2012.  Alla ovanstående 

forskare har använd informationssökning för vetenskapliga artiklar om hypotermi i 

PubMed och CINAHL när de har samlat material för personalutbildning på stora 

akutmottagningar med traumaenheter i USA. 

 

Wikström (2012) påpekar att lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 

(SFS:1998:531) innehåller riktlinjer om att de som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen 

ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet samt bära 

ansvar för hur hon eller han uppför sina arbetsuppgifter. Detta bekräftar även 

resultatartiklar som exempelvis (Choi et. al., 2009; Egan et al., 2011; Han et.al., 2013; Lee 

et. al., 2018; Milligan et.al., 2016; Nasiri et.al., 2015; Röder et.al., 2011; Santa Maria et.al., 

2017;  Sheeren et.al., 2015; Tasdögen et.al., 2015;  Torossian et.al., 2016 och Trentman et. 

al., 2009) där just omvårdnadsåtgärder och medicinsk-tekniska produkter  som kommer 

från den nyaste forskningen testas och används.  

 

Metoddiskussion  

Litteraturöversikt bedömdes som en lämplig metod för att kartlägga, granska och 

sammanfatta information från vetenskapliga originalartiklar och anpassa den till 

omvårdnadsvetenskap och sjuksköterskans ansvarsområde. Evidensbaserad omvårdnad har 

tydlig koppling till den valda metoden som är litteraturöversikt och det stärker 

omvårdnadsvetenskapliga perspektivet av detta arbete (Willman et.al., 2016).  

 

De databaser som användes var CINAHL Complete och PubMed. Initialt söktes material 

endast i databasen CINAHL och sökningen resulterade i ett stort antal träffar.  Därefter 

kompletterades materialinsamling med sökningen i databasen PubMed som genererade 

ännu fler träffar av vetenskapliga artiklar inom hypotermi. Sökningen med hjälp av 

frisöksord samt kombinationer av MeSH - termer som tillämpades har varit täckande för 

litteraturöversiktens behov och gav ett tillfredsställande resultat vid sökningar. Tillräckligt 

med material samlades in, bland annat med hjälp av manuell sökning, och det fanns ingen 

anledning att söka vidare i andra databaser. Arbetets trovärdighet  kunde ha stärkts 

exempelvis genom sökningar i flera olika databaser med relevans för ämnet (Henricsson, 

2017).  
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Arbetets styrkor var att vetenskapliga artiklar som valdes ut till denna litteraturöversikt 

kommer från Nordamerika, Europa, Asien och Australien som har en hög nivå av 

teknologisk utveckling samt liknande medicinska traditioner som Sverige. Det var 

väsentligt för litteraturöversiktens författare eftersom arbetet har fokus bland annat på 

forskning inom den nyaste medicinsk-teknisk utrustning. Litteraturöversikten baseras på 

den nyaste forskningen där drygt 80% av vetenskapliga artiklar kommer från de 5 senaste 

åren. Det är önskvärt att  litteraturstudier bör baseras på den nyaste forskning (Henricsson, 

2017).  

 

Arbetets svagheter var att litteraturöversiktens författare hade begränsade kunskaper i 

svenska då svenska är författarens femte språk.  Detta påverkar givetvis arbetets allmänna 

kvalité då arbetet har skrivits på svenska. Däremot som styrka ses författarens 

arbetslivserfarenhet i USA och Spanien och författarens bakgrund som tolk då det ses som 

en fördel i arbete med översättningar av vetenskapliga artiklar.  

 

Urvalskriterier som användes var uppvärmningsåtgärder samt deras effekter vid hypotermi 

hos patienter över 18 år.  Urvalskriterier bedöms att vara väl passande till att besvara syfte. 
Begreppet hypotermi används aktivt för både människor och djur inom forskning. Det 

upptäcktes många artiklar som beskriver studier utförda på råttor, kaniner, katter, hundar, 

samt fåglar. Begränsning med studier på endast människor kunde med fördel ha införts 

tidigare.  

 

Genomförandet har gjorts i enlighet till de stegen som beskrivs av Friberg (2017). 

Inledande litteratursökning gjordes som grund till problemformuleringen och syftet. Syftet 

följdes med två frågeställningar som var vägledande för analysen.  Det första steget i 

översikten var inläsning av sammanfattningar till vetenskapliga artiklar. I det andra steget i 

översikten avgränsning till ett urval av studier gjordes. Stor mängd av material  samlades 

och bearbetades initialt. Ett område som skulle studeras identifierades och avgränsades. 

Det tredje steget i översikten var granskning av studiernas kvalité för att avgöra vilka 

artiklar ska inkluderas och vilka ska exkluderas. Det femte steget inledde analysen av 

studierna. Valda studier lästes igenom flera gånger för att granskaren skulle skapa sig en 

förståelse för innehåll och sammanhang. Likheter och skillnader söktes och 

sammanställdes i form av integrativ översikt. Slutsatser har dragits och analyserad data har 

verifierats. Resultatet presenterades i 2 strukturerade delar med lämpliga rubriker som 

svarade på arbetets syfte.  

 

Resultatet redovisades genom integrerad analys av 20 vetenskapliga originalartiklar 

sammanställda i en artikelmatris. Analysen innehåller 20 artiklar som är av kvantitativ 

ansats där 15 artiklar höll hög kvalitet och 5 artiklar höll medel kvalitet. 

 

En av studiens styrkor var att majoriteten av vetenskapliga artiklar som har analyserats 

bedömdes för övrigt att vara av hög kvalitet: RCT studier med många deltagare i studier 

och med slumpmässigt lottade deltagarna till experiment - respektive kontrollgrupp. De 

flesta studier var stora och väl genomförda på stora universitetssjukhus i olika delar av 

världen. Randomiseringen som användes betraktas som en kvalitetsstämpel och har starkt 

bevisvärde (Willman et.al., 2016). Funna artiklar som analyserades i studien bedöms att 

vara relevanta för att besvara studiens syfte. 

 

Studiens syfte hade fokus bl.a. på uppvärmningsåtgärdernas effekter och RCT-studier 

anses vara den bästa forskningsmetoden för att undersöka om en viss metod/åtgärd har 
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effekt eller inte (Willman et.al., 2016). Val av studiens metod värderas att vara välbetänkt 

och lämpligt. Med utgångspunkt från studiens syfte var litteraturöversikt tänkvärd att 

använda. 

 

En annan av studiens styrkor var att hälften av funna artiklar är kopplade till 

akutmottagningar och traumaenheter och hälften – till operationsavdelningar.  Därutav 

hälften av uppvärmningsåtgärder i resultatet beskrevs utifrån ett 

akutmottagningsperspektiv och hälften utifrån operationsavdelningsperspektiv.  Det var 

önskvärt för författaren att uppvärmningsåtgärderna ska vara avsedda för och testats i både 

i akutmottagningsmiljön och i operationsavdelningsmiljö då arbetets syfte har fokus på 

både akutmottagning och den preoperativa vården. 

 

Extern validitet betyder generaliserbarhet det vill säga att man kan dra allmänna slutsatser 

ur sin litteraturöversikt och generalisera resultatet till andra platser, situationer och 

sammanhang  (Henricson, 2017). Initialt valdes ut enbart 15 originalartiklar. Majoriteten 

av artiklarna handlade om uppvärmningsåtgärder som testades i operationsmiljö. Den 

externa validiteten kan höjas exempelvis med ett representativt urval. Ytterligare 5 

originalartiklar inkluderades i arbetet med syfte att få mer representativ urval. Då 20 

vetenskapliga originalartiklar ligger till grunden av resultatet framställdes det tillräckligt 

data mängd som möjliggör att generalisera resultatet till både akutmottagnings- och 

operationsavdelningsperspektiv. Eftersom litteraturöversikten baseras på 20 vetenskapliga 

originalartiklar bedöms mängden av utvald material att vara tillräckligt för att studien ska 

vara väsentlig och trovärdig (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Helsingforsdeklarationen ligger till grunden av forskningsetiska  överväganden i enlighet 

med Wengström och Forsberg (2016). I en litteraturöversikt enbart artiklar som blivit 

granskade av en forskningsetisk kommitté skall inkluderas. Författaren till detta arbete har 

kontrollerat att alla resultatartiklar i arbetet är granskade av en  forskningsetisk kommitté.  

 

Slutsats   

Denna litteraturöversikt redogör för uppvärmningsåtgärder vid accidentell och perioperativ 

hypotermi samt beskriver åtgärdernas effekter. Slutsatsen som dras ur denna 

litteraturöversikt är att det finns följande uppvärmningsåtgärder för att använda på 

akutmottagningar och i den preoperativa vården.   Sjuksköterskor kan använda förvärmda 

intravenösa infusioner och blodtransfusioner, varm andningsluft och förvärmd oxygen, 

värmefiltar med varm cirkulerande luft, varma strumpor, resistent uppvärmning, termisk 

kompression av extremiteter, endovaskulär uppvärmning, takuppvärmning, 

temperaturreglerande vattenmadrass samt temperaturreglerande luftmadrass. Vid 

omhändertagandet av  patienter på akutmottagningar och traumaenheter rekommenderas 

obligatorisk temperaturmätning och temperaturövervakning på alla inkommande patienter 

samt höjning av rumstemperatur inne på traumarummet.  

 

Litteraturöversikten klargör att även enkla och kostnadseffektiva uppvärmningsåtgärder 

kan ge positiva effekter på förebyggande och behandling av hypotermi inom 

akutsjukvården samt i den preoperativa vården. Betydligt högre kroppstemperatur 

registrerats hos patienter som resultat av majoriteten av de  uppvärmningsåtgärderna som 

har beskrivits och analyserats.  

  

Sjuksköterskor bör alltid ta sitt professionella ansvar att mäta kroppstemperatur på alla sina 

patienter, arbeta i enlighet med omvårdnadsprocessen och NANDA diagnoser, enbart 
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använda evidensbaserad kunskap och lägga också fokus på miljöfaktorer för att identifiera 

riskgrupper för hypotermi och påbörja omgående uppvärmningsinterventioner. Därigenom 

undviker patienter  risker och skador från accidentell och perioperativ hypotermi samt dess 

komplikationer.  

 

Fortsatta studier 

Det finns många vetenskapliga studier om uppvärmningsåtgärder som testas i  

operationsavdelningsmiljö och är välanpassade för operationssjukvård. Emellertid finns det 

få vetenskapliga studier som beskriver uppvärmningsåtgärder utifrån ett 

akutmottagningsperspektiv. Detta perspektiv är av intresse för fortsatt forskning.  

 

Det finns även ett behov av forskning i Sverige för att utarbeta nationella riktlinjer gällande 

hanteringen av accidentell och perioperativ hypotermi i samband med vård på 

akutmottagningar och traumaenheter.  

 

Klinisk tillämpbarhet   

Denna litteraturöversikt har klinisk betydelse för både sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter. Litteraturöversiktens resultat kan användas som ett rådgivande 

verktyg i sjuksköterskestudenternas klinisk utbildning samt vid interprofessionella 

simuleringar för akutsjukhuspersonal. Den skapar en evidensbaserad faktamängd om 

uppvärmningsåtgärder som kan omsättas i praktiken på akutmottagningar, traumaenheter, i 

den preoperativa vården samt vid kliniskt lärandet på ett KTC. 

 

Författaren till denna litteraturöversikt lade märke till att vid simuleringar i Stockholm 

Landstings interprofessionellt projekt VT 2018 visade just sjuksköterskestudenter från 

Sophiahemmets Högskola med sina praktiska och teoretiska kunskaper att de ligger ett steg 

före  Ersta Sköndals-, Röda Korset Högskolans och Karolinska Institutets studenter. Till 

skillnaden från ovanstående lärosäten, har Sophiahemmet Högskola valbara kurser i 

akutsjukvård som innehåller simuleringar, ett studiebesök och en föreläsning på 

Traumacentrum på Karolinska Universitetssjukhuset samt den högsta andelen av 

verksamhetsförlagt utbildning i Sverige. Det beror naturligtvis på Sophiahemmet 

Högskolans höga utbildningskvalité, där knyter man ihop forskningen och även den 

kliniska kompetensen (Universitets Kanslers Ämbetets årsrapport [UKÄ], 2017).  

 

Detta arbete kan förslagsvis bidra till sjuksköterskans utbildning, kontinuerlig 

kompetensutveckling, ansvar för att hålla sig uppdaterad och arbeta i enlighet med 

evidensbaserad forskning. I sjuksköterskeyrket har sjuksköterskor ett livslångt lärandet. 

Det gäller också att vara kritiskt till ny kunskap och förhålla sig vetenskapligt avseende de 

olika problemställningar i vården. 
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BILAGA A  
Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitét är inte uppfyllda men den vetenskapliga 

kvalitét värderas högre än III = Låg kvalitet. 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie / 

Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv studie och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie / Clinical 

controlled trial ( CCT) är perspektiv och innebär 

jämförelse mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

studie men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera fenomen 

eller tolka mening, upplevelser och erfarenheter 

utifrån de utforskades perspektiv. Avsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier, modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 
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MATRIS ÖVER INKLUDERADE ARTIKLAR. BILAGA B. 

 Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvali

tet 

1 Alam A, Olarte R, 

Callum J, Fatahi 

A, Nascimento B, 

Laflamme C &  

Tien H.  

 

2018 

Kanada 

Hypothermia indices 

among severely 

injured trauma 

patients undergoing 

urgent surgery: A 

single-centred 

retrospective quality 

analysis. 

Att undersöka faktorer, 

risker och åtgärder vid 

hypotermi hos svårt 

skadade traumapatienter 

som ska genomgå 

akutoperation 

Retrospektiv studie på svårt skadade 

traumapatienter på Sunnybrook Health 

Sciences Centre, Toronto Universitetet i 

Kanada mellan 2010 och 2014. Information 

om patienters temperatur övervakning och 

dokumentation av uppvärmningsåtgärder 

undersöktes. 4492 traumapatientfall 

studerades i studien. 495 patienter av dem 

var svårt skadade traumapatienter, de har 

vårdats på traumarummet och har genomgått 

akut operation.  

N=4492 2/3 del av alla patienter har utvecklat 

hypotermi som följd av trauma redan innan 

patienterna har kommit till traumarummet. 89 

patienter har avlidit i traumarummet eller 

under operation. Uppvärmningsåtgärder har 

dokumenterats endast hos 7% av alla patienter 

i traumarummet och temperaturmätning har 

genomförts endast hos 16% av patienter.  

Patienterna har spenderat i genomsnitt 106 

minuter i traumarummet och opererades 14 

minuter senare efter avslutat behandling i 

traumarummet. Studies resultat visar att 

patienternas mortalitet inne på sjukhus 

förknippas med avsaknad temperaturmätning 

på akutmottagningar samt bristande 

dokumentation av uppvärmningsåtgärder. 

 

P 

I 

2 Block J, Lilienthal 

M, Cullen L & 

White A.  

 

2012 

USA  

 

Evidence-based 

thermoregulation for 

adult trauma patients.  

Att undersöka  

bestämmande faktorer, 

risker och åtgärder vid 

hypotermi hos 

traumapatienter.  

Retrospektiv studie av patienters journal 

analys samt frågeformulären för 

sjuksköterskor som genomfördes på 

akutmottagning med traumaenhet Nivå 1, på 

universitetssjukhuset Iowa, USA.  

 

N=30 

N=35 

(0) 

Studiens resultat visar att temperatur -

övervakning är en viktig del av 

omhändertagandet av traumapatienter. Många 

olika uppvärmningsåtgärder finns tillgängliga 

för att bibehålla patientens kroppstemperatur 

över 36 °C under vårdtid på akutmottagningar. 

Användandet av evidensbaserade 

uppvärmningsinterventioner har stigit och till 

följd av det stigit patienternas 

kroppstemperatur. Obligatorisk 

temperaturmätning infördes på alla 

traumapatienter. Eftersom traumapatienter har 

komplexa sjukdomstillstånd andra uppgifter 

som  återupplivning och diagnostik prioriteras 

högst och uppvärmningsåtgärder förbises.  

P 

I 



III 

3 Choi J, Kim D, 

Lee S, Park J, Lee 

G. 

 

2016 

Sydkorea 

 

Efficacy of 

intravenous fluid 

warming during goal-

directed fluid therapy 

in patients 

undergoing 

laparoscopic 

colorectal surgery: a 

randomized 

controlled trial 

Att undersöka effekten och 

påverkan av 

infusionsvätskors 

temperatur på patientens 

kärntemperatur i 

prevention av hypotermi 

inom det periperioperativa 

vårdförloppet.  

Randomiserad kontrollerad studie i Samsung 

Medical Center i Seoul, Sydkorea, som 

genomfördes mellan december 2014 och maj 

2015 på operationspatienter i ålder mellan 

18-65 år.  Randomiseringen var  

datorreglerad. Patienter fördelades i 2 

grupper.  Den första gruppen erhöll  

preoperativt intravenösa vätskor förvärmda 

till 38 - 42° C i Hotline Fluid Warmer. Den 

andra gruppen (kontrollgruppen) erhöll alla 

intravenösa vätskor i rumstemperatur.  

Patienternas kärntemperatur var under 

konstant övervakning  under 2 timmar i 

samtliga grupper. Båda grupper erhöll  

kristaloida vätskor i form av Ringer Acetat 5 

mg/kg/timme. 

  

N=52 

(8) 

Studiens resultat baseras på jämförelsen 

mellan påverkan av infusion av förvärmda och 

rumstempererade intravenösa vätskor på 

patientens kärntemperatur under 2 timmar efter  

administrering. Studien uppvisar att patientens 

kärntemperatur var betydligt högre i den första 

gruppen som erhöll förvärmda intravenösa 

vätskor än i den andra gruppen 

(kontrollgruppen) som erhöll rumstempererade 

infusionsvätskor.  

RCT 

I 

4 Egan, C., 

Bernstein, E., 

Reddy, D., Ali, 

M., Paul, J., 

Yang, D., & 

Sessler DI. 

 

2011 

 USA 

Kanada 

 

A Randomized 

Comparison of 

Intraoperative 

PerfecTemp and 

Forced-Air Warming 

During Open 

Abdominal Surgery

  

Att jämföra påverkan av 2 

olika uppvärmnings 

metoder på patientens  

kärntemperatur: FAW 

(varm cirkulerande luft 

uppvärmningsmetod) och 

PerfecTemp (underkropps 

resistent uppvärmning)   
inom det periperioperativa 

vårdförloppet. 

Randomiserad kontrollerad studie på vuxna 

operationspatienter på 2 olika sjukhus i USA 

och Kanada: på Cleveland Clinic Main 

Campus, Cleveland, Ohio och på McMaster 

University Medical Center, Hamilton, 

Ontario, Kanada.   Randomiseringen var  

datorreglerad. Studien genomfördes mellan 

juni och september 2010 på 71 patienter från 

Cleveland Clinic och McMaster University.  

I denna studie jämförs effekten av 

uppvärmning mellan den standardiserade 

metoden FAW i form av Bair Hugger och 

PerfecTemp (underkropps resistent 

uppvärmning).  I denna studie testades den 

kliniska effektiviteten av de 2 metoder.  

N=71  

USA: 

46 

Kanada: 

25 

(2) 

Jämförelse mellan FAW Bair Hugger och 

PerfecTemp visade att patientens 

kärntemperatur var lite högre med underkropps 

uppvärmning av PerfecTemp. Det 

konstaterades att PerfecTemp är en typ av 

tystlåten utrustning och den stör inte 

personalen som FAW, som alltid låter när Bair 

Hugger uppvärmningsaparaten är på. Den kan 

användas i preoperativ uppvärmning eftersom 

uppvärmning kan påbörjas redan innan  

operation och anestesi administrering.  

Uppvärmningsplatta ligger under patienten och 

förhindrar inte för läkare och sjuksköterskor 

komma åt och arbeta med patientens 

överkropp då det inte täcker patientens 

överkropp som FAW varmluftstäcke. 

Författare till studie rekommenderar att 

använda PerfecTemp som ett väldigt bra 

alternativ till FAW. 

 

RCT 
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5 Han, SB., Gwak 

MS., Choi, SJ., 

Kim, MH., Ko, 

JS., Kim GS., & 

Joo, HS. 

 

2013 

Sydkorea 

 

Effect of Active 

Airway Warming on 

Body Core 

Temperature During 

Adult Liver 

Transplantation 

Att  utvärdera och  jämföra 

effekten av den aktiva 

samt passiva metoden av 

förvärmt och fuktat syrgas 

på patientens 

kärntemperatur. Båda 

metoderna används aktivt 

för att förebygga och 

behandla hypotermi. 

Randomiserad kontrollerad studie på 34 

vuxna operationspatienter på Samsung 

Medical Center, Seoul, Sydkorea mellan maj 

2011 och oktober 2011. Randomiseringen 

var datorreglerad.  Patienterna fördelades i  2 

grupper där den första fick testa den aktiva 

metoden HH (heated humidifier) och den 

andra gruppen - den passiva metoden HME 

(heat-and-moisture exchanger). Patienternas 

kärntemperatur var under konstant 

övervakning. All vätska i form av infusioner 

samt alla blodtransfusioner förvärmdes i  

Rapid Fluid Warming Machine. Patienterna 

placerades också på en förvärmd madras  

(Blanketrol II, Clininnati Sub-Zero). 

 

N=34 

(7) 

Studiens resultat visade att 1,2 och 3  timmar 

efter påbörjat behandling med förvärmd och 

fuktad syrgas samt efter avslutat behandling 

patienters kärntemperatur i den första gruppen 

som testade HH var betydligt högre än i HME 

gruppen.  I den första gruppen HH tiden 

medan patienterna drabbades av hypotermi var 

kortare och deras kroppstemperaturen var lägre 

Forskare konstaterar att HH metoden behåller 

kroppsvärme mycket effektivare än HME.  
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6 He, M., Bingjie, 

L., Shanshan, D., 

Xinyu, L., 

Yunfeng, C., 

Qianchuang, S., & 

Jiang, W. 

 

2017 

China 

 

Warming infusion 

improves 

perioperative 

outcomes of elderly 

patients who 

underwent bilateral 

hip replacement  

Att belysa effekten av 

förvärmda och 

rumstempererade infusions 

vätskor för patientens 

kärntemperatur, operations 

tidslängd, postoperativ 

återhämtning, spontan 

andning, medvetandegrad, 

postoperativ smärta, 

shivering, extubering och 

längd av vård på sjukhus.  

Randomiserad kontrollerad studie på Second 

Hospital of Julin University i Kina som 

genomfördes mellan december 2015 och 

april 2016 på operationspatienter i 

åldersgrupp över 60 år av både manligt och 

kvinnligt kön. Randomiseringen var  

datorreglerad. Patienter fördelades i 2 

grupper: den första gruppen 

(kontrollgruppen) erhöll  intravenösa vätskor 

i rumstemperatur ca 22-23° C och  den andra 

gruppen erhöll preoperativt förvärmda 

intravenösa vätskor till 35° C i Infusion 

Fluid Heating. Övervakning av patientens 

puls, blodtryck samt syremättnad 

genomfördes under operationen. Kontroll av 

smärta på VAS skalla och  medvetandegrad 

på POCD skala  genomfördes postoperativt. 

 

N=64 

(-) 

Studiens resultat bevisar att den andra gruppen 

som erhöll preoperativt  förvärmda till 35° C 

intravenösa vätskor hade kortare tid till första 

spontana andningen postoperativt, kortare tid 

till att öppna ögonen postoperativt, kortare tid 

till full medvetandet, kortare tid till extubering, 

samt kortare sjukhusvistelse postoperativt. Det 

upptäcktes  också att patienter i denna grupp 

hade kortare operationstid, mindre blodförlust 

under operation och behövde mindre volym 

blod för blodtransfusioner. Patienter i denna 

grupp hade mindre smärta på VAS skala, 

bättre postoperativ återhämtning på Steward 

skala, färre antal patienter med  shivering 

postoperativt och mycket färre antal patienter 

med  postoperativ illamående och kräkningar 

(PONV).  

RCT  
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7 Kjellman, B., 

Fredrikson, M., 

Glad-Mattsson, 

G., Sjöberg, F., 

Huss, F. 

  

2011 

Sverige 

Comparing ambient, 

air-convection, and 

fluid-convection 

heating techniques in 

treating hypothermic 

burn patients, a 

clinical RCT. 

Att utvärdera effektiviteten 

av det standardiserade 

paketet av 

uppvärmningsmetoder i 

vilket ingår 

varmluftsuppvärmning 

Bair Hugger + 
takuppvärmning + 

säng uppvärmning + 

intravenös 

vätskeuppvärmning 

Hotline  och jämföra den  

med de 2 nyaste 

uppvärmningsmetoder: 

temperaturreglerande 

vattenmadrass (Allon 2001 

Thermowrap) samt   

temperaturreglerande  

luftmadrass (Warmcloud) 

för behandling av 

hypotermi hos patienter 

med brännskador.  

Randomiserad kontrollerad studie på 

avdelning för brännskador,   
Plastikkirurgiska kliniken, Linköpings 

universitetssjukhus, i Linköping, Sverige.  

Randomiseringen var datorreglerad. 10 

patienter (9 män och 1 kvinna) fördelades i 3 

grupper och värmemetoders tester har pågått 

i 6 timmar per grupp. Inklusionskriterier var 

patienter med brännskador (> 20%  

brännskadad kroppsyta), samt kropps 

kärntemperatur <36.0°C. Patientens 

kroppstemperatur var under konstant 

övervakning.  Följande 

uppvärmningsmetoder testades i denna 

studie: 

1)Allon 2001 Thermowrap + Hotline Blood 

and Fluid Warmer   

2) Warm cloud  + Hotline 

3)  Konventionell “Bair Hugger” +  
takuppvärmning  + sang uppvärmning +  
intravenös vätskeuppvärmning Hotline. 

All ovanstående medicinsk utrusning 

inklusive Allon 2001Thermowrap och Kan 

Med Warm cloud användes enligt 

tillverkarens instruktioner. 

 

 

N=10 

(-) 

Studien visade att uppvärmningsmetoden 

Allon 2001 Thermowrap var betydligt 

effektivare än Warmcloud och betydligt 

effektivare än den standardiserade paketet av 

metoder för behandling av hypotermi hos 

patienter med brännskador (Bair Hugger +   
takuppvärmning + säng uppvärmning + 

intravenös vätskeuppvärmning Hotline).  

RCT 

II 

8 Klein, L. R., 

Huelster J, Adil 

U, Rischall, M, 

Brunette D. D, 

Kempainen R. R, 

& Prekker M. E.  

 

2017 

USA 

Endovascular 

rewarming in the 

emergency 

department for 

moderate to severe 

accidental 

hypothermia 

Att undersöka effekten av 

endovaskulär uppvärmning 

i jämförelse med vanliga 

uppvärmningsmetoder hos 

patienter med måttlig och 

grav hypotermi med 

kroppstemperatur under 32 

°C. 

Retrospektiv studie på akutmottagning på 

106 traumapatienter  mellan september 2007 

och mars 2015 på  Department of 

Emergency Medicine, Hennepin County 

Medical Center, Minneapolis, USA. 

Traumapatienter hade måttlig eller grav 

hypotermi med medel kroppstemperatur på 

ungefär  29,1 °C. Patienterna har blivit 

uppvärmda med endovaskulär kateter och 

med vanliga uppvärmningsmetoder som 

N=106 Studiens resultat visar att endovaskulär 

uppvärmning är lika effektiv metod som FAW 

Bair Hugger (varm cirkulerande luft 

uppvärmning). Metoden uppfyller alla 

säkerhetskrav och är välanpassad för 

traumapatienter.  

R 
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varma vätskor och FAW Bair Hugger (varm 

cirkulerande luft uppvärmning).  

9 Lapostolle F, 

Sebbah J. L, 

Couvreur J, Koch 

F. X, Savary D, 

Tazarourte K, & 

Adnet F. 

 

(2012) 

Frankrike  

Risk factors for onset 

of hypothermia in 

trauma victims: the 

HypoTraum study. 

Att undersöka riskfaktorer 

vid förekomst av 

hypotermi hos 

traumapatienter samt 

uppvärmningsåtgärder som 

verkar förebyggande  

Retrospektiv studie på vuxna 

traumapatienter i akutmottagnings miljö 

samt prehospital miljö mellan januari 2004 

and november 2007 i olika sjukhus i olika 

städer i Frankrike.  

N=448 

(0) 

Miljöfaktorer vid trauma som t.ex. exponering 

i kallt väder utomhus med regn, vind och 

patientens olämplig klädsel samt vidtagna 

uppvärmningsåtgärder som uppvärmda vätskor 

och temperatur medan transport till 

akutmottagning spelar stor roll på 

förebyggandet och förekomsten av hypotermi 

RCT 

I 

10 Lee, HY., Kim 

G., Shin Y. 

 

 2018 

Sydkorea 

Effects of 

perioperative warm 

socks-wearing in 

maintaining core 

temperature of 

patients undergoing 

spinal surgery. 

Att undersöka effekten av 

uppvärmning av fötterna 

med värma strumpor i 

prevention av hypotermi 

vid det perioperativa 

vårdförloppet.  

 

Randomiserad kontrollerad studie på 72 

operationspatienter: mellan den 7 februari 

till den 10 april 2015 på Pohang Stroke and 

Spine Hospital, Pohang, Sydkorea. 

Randomiseringen var datorreglerad. 

Kontrollgruppen (36 patienter) erhöll den 

vanliga preoperativa omvårdnaden och ingen   

uppvärmning av fötterna. 

Interventionsgruppen (36 patienter) erhöll 

den vanliga preoperativa omvårdnaden + 

uppvärmning av fötterna med värma 

strumpor preoperativt. Data samlades under 

180 minuter perioperativt samt under 30 

minuters uppföljning. Kroppens 

kärntemperatur, shivering samt termisk 

välbefinnande jämfördes i de 2 grupperna. 

 

N=36 

N=36 

(4) 

Studiens resultat visade att patienters 

kärntemperatur var högre, shivering 

(skakningar) mindre samt patientens termiska 

välbefinnandets nivå var högre i 

interventionsgruppen där användes 

uppvärmning av fötterna med varma strumpor.  

RCT 

I 

11 Milligan, J., Lee, 

A., Gill, M., 

Weatherall, A., 

Tetlow, C., & 

Garner, A. A. 

 

2016 

Hong Kong 

Australien 

Performance 

comparison of 

improvised 

prehospital blood 

warming techniques 

and a commercial 

blood warmer. 

Att undersöka och jämföra 

effektiviteten av 3 olika 

improviserade blod 

uppvärmningsmetoder 

(kroppsvärme, 

solljusvärme samt gel 

värmedynor) med   

Belmont Buddy Lite 

blodvarmare som används 

Randomiserad kontrollerad experimentell  

studie på Perfusion Laboratory, Westmead 

Hospital, Sydney, Australia i simulerande 

prehospitallt miljö.  Randomiseringen var 

datorreglerad. Bloduppvärmningsmetoder 

testades i 5 olika testgrupper. Den första 

gruppen fick testa kroppsvärme, den andra 

gruppen fick testa solljusvärme, den tredje 

gruppen fick testa gel värmedynor, den 

N=807 

antal 

temperatur 

mätningar 

i 5 grupper 

(0) 

Studiens författare påstår att blodprodukter bör 

värmas innan blodtransfusioner. Studiens 

resultat visade att alla metoder som testades i 

studien har värmt effektivt blodprodukter men 

bland de mest effektivaste bloduppvärmnings 

metoder var solljusvarme och Belmont Body 

Lite.  

RCT 
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 vid blodtransfusioner inom 

akutsjukvård (prehospitalt, 

på akutmottagningar och  

traumaenheter).  

fjärde gruppen fick testa Belmont Buddy 

Lite blodvarmare och den femte gruppen var 

kontrollgruppen.  

 

12 Nasiri, A., 

Akbari, A., 

Sharifzade, G., 

Derakhshan, P.  

 

2015 

Iran 

The effects of 

warmed intravenous 

fluids, combined 

warming (warmed 

intravenous fluids 

with humid-warm 

oxygen), and 

pethidine on the 

severity of shivering 

in general anesthesia 

patients in the 

recovery room. 

Att undersöka effekten av 

varma intravenösa vätskor, 

varm och fuktat syrgas 

samt pethidin (det opioda 

kraftigt smärtstillande 

läkemedlet) på shivering 

(skakningar) vid 

förebyggande och 

behandling av hypotermi.   

Randomiserad kontrollerad studie på Emam  

Reza Sjukhuset i Birjand, Iran, mellan juni 

och september 2014.  Randomiseringen var 

datorreglerad. I studien har deltagit 87 

operationspatienter som fördelades i 3 

grupper: 2 interventionsgrupper i jämförelse 

med 1 kontrollgrupp där användes pethidine 

som rutinbehandling. Patienter i den första 

gruppen erhöll förvärmda intravenösa 

vätskor i form av Ringer Acetat (38°C), 

patienter i den andra gruppen erhöll 

förvärmd Ringer Acetat (38°C) samt 

förvärmd och fuktad syrgas, patienter i den 

tredje gruppen fick pethidine läkemedel 

intravenöst.  Patientens temperatur samt 

samtliga vitala parametrar (blodtryck, 

syremättnad, puls, andningsfrekvens) och 

shiveringstid var under konstant 

övervakning.  

 

N=87 

(5) 

Studiens resultat visade att patienters 

kroppstemperatur i den första och andra 

gruppen höjdes betydligt under experimentens 

tid, likaså som i pethidine grupp. 

 

RCT 
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13 Röder, G., 

Sessler, D., Roth, 

G., Schopper, C., 

Mascha, E., 

Plattner, O.  

 

2011 

Österrike 

 

Intra-operative 

rewarming with Hot 

Dog(®) resistive 

heating and forced-air 

heating: a trial of 

lower-body warming. 

Att undersöka 

effektiviteten av den nya 

Hot Dog (resistent värme) 

uppvärmningsmetoden och 

jämföra den med mest 

kända och använda 

metoden FAW  (varm 

cirkulerande luft 

uppvärmning) – t.ex. Bair 

Hugger.  

Randomiserad kontrolerad studie på  
Medical University of Vienna, Österrike på 

28 operationspatienter. Randomiseringen var 

datorreglerad. Patienterna fördelades i 2 

grupper för uppvärmning av nedre 

kroppsdelar med resistent 

uppvärmningsmetoden (n = 14) eller FAW   

metoden (n = 14)  

 

N=28 

(0) 

Studiens resultat visade att FAW Bair Hugger 

metodens uppvärmningshastighet är 2 gånger 

snabbare än Hot Dogs resistent uppvärmnings 

hastighet. Resistent uppvärmning är ett bra 

alternativ men inte lika effektiv som FAW 

(forced-air warming) vilket är den mest kända 

och använda metoden för intraoperativ 

uppvärmning. Uppvärmnings effektivitet av 

Hot Dog metoden (Augustine Biomedical) är 

liknande med FAW metoden - Bair Hugger 

(Arizant) emellertid FAW Bair Hugger har 

snabbare hastighet och kortare tid som krävs 

för uppvärmning.  
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14 Santa Maria, P. 

L., Santa Maria, 

C., Eisenried, A., 

Velasquez, N., 

Kannard, B. T., 

Ramani, A., & 

Brock-Utne, J. G.  

 

2017 

USA 

 

A novel thermal 

compression device 

for perioperative 

warming: a 

randomized trial for 

feasibility and 

efficacy 

Att finna mer effektiv  

uppvärmningsteknik än 

väletablerat metoden FAW 

(varm cirkulerande luft 

uppvämning). Utvärdering 

av effekten av den nyaste 

termisk 

kompressionsapparaten 

och jämförelse av den med 

den standardiserade 

metoden FAW (varm 

cirkulerande luft 

uppvärmning). 

Randomiserad kontrollerad studie på 

Stanford Universitetssjukhuset i Kalifornien, 

USA, som var fördelad på 3 etapper.  
Randomiseringen var datorreglerad. I den 

första etappen testades alla funktioner av den 

nyaste termiska kompressionsapparaten i en 

grupp av 18 patienter, i den andra etappen 

användes den standardiserade metoden FAW 

(varm cirkulerande luft uppvärmning) i en 

kontrollgrupp av 18 patienter, i den tredje 

etappen testades bara visa 

uppvärmningsfunktioner av den  termiska 

kompressionsapparaten som 

poplitealartärens samt fotsulan 

uppvärmning. Samtliga deltagare var av 

kvinnlig kön och skulle genomgå 

bröstkirurgi.  

Grupp 1 =18 

Grupp 2 =18 

Grupp 3 =18 

(-) 

 

 

Utvärdering av den nyaste termiska 

kompressionsapparaten uppvisade signifikant 

högre temperatur än kontrollgruppen som 

använde den standardiserade metoden FAW. 

Utveckling av hypotermi var betydlig lägre i 

grupp 1 som fick testa samtliga 

uppvärmningsfunktioner av den nyaste termisk 

kompressionsapparaten än i grupp 3 som fick 

testa bara visa funktioner av den, som t.ex. 

poplitealartärens samt fotsulan uppvärmning. 

Sjukhusvistelsen var kortare och antal 

postoperativa komplikationer som långsam 

sårläkning och infektioner var lägre i grupp 1 

som fick testa termisk kompression metoden. 

Den termiska kompressionsuppvärmning 

rekommenderas för användning i den 

preoprerativa omvårdnaden samt som  

prevention av hypotermi på akutmottagningar.  

RCT 
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15 Saqe-Rockoff, A., 

Schubert, F. D., 

Ciardiello, A., & 

Douglas, E. 

 

2018 

USA 

 

Improving 

thermoregulation for 

trauma patients in the 

emergency 

department: an 

evidence-based 

practice project 

Att undersöka hur  

sjuksköterskor på 

akutmottagningar och 

traumaenheter kan 

implementera EBP   

modellen (ett 

evidensbaserat klinisk 

projekt) samt utvärdera 

EBPs effekter vid 

prevention av hypotermi. 

Retrospektiv studie som genomfördes på 

Langon-Brooklyn universitetssjukhuset i 

New York som har Trauma Nivå 1 enhet och 

tar emot 75 000 patienter per år. Studien 

baseras på analys av 2382 trauma patientfall 

från år 2016. Material som analyserades har 

resulterat i ett projekt för personal 

utbildning. Följande uppvärmningsåtgärder 

genomfördes efter utbildningen: frekvent 

användning av värmefiltar, värma 

intravenösa vätskor, Bair Hugger (inblåsnig 

av varm luft genom värmetäcke),  höja 

rumstemperatur på traumarummet, hålla 

konstant stängda dörrar på trauma rummet 

för att behålla värme, begränsa antal 

personer som går in och ut i traumarummet,  

kontinuerlig temperatur övervakning hos alla 

trauma patienter samt uppföljning och 

noggrann dokumentation.   

 

Patientfall 

analys: 

2382. 

EBP: 

N=272  

(år 2016) 

N=202  

(år 2017) 

(-) 

Patientfallanalysen visade att 2/3 del av alla 

inkommande traumapatienter  led av 

hypotermi och att 40% av alla trauma patienter 

var under påverkan av alkohol som är en av 

risker för att få hypotermi. Utbildning inom 

EBP modellen infördes för akut-och 

traumaenhetens personal. Utförandet av 

uppvärmningsåtgärder resulterade i   

patientens ökad kärn-temperatur från 4% i år 

2016 till 23% år 2017. Användandet av 

värmefiltar ökad betydligt under år 2017. 

Rumstemperatur inne på traumarummet ökad 

från 21°C till 26° C. Projektet bevisat att 

hypotermi hos trauma patienter kan förebyggas 

med enkla åtgärder och  lågkostnad metoder 

som inte kräver stora investeringar.  
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16 Shereen Tang 

Suet, P., Tai Li, 

L., Esa, K., 

Mohamad, M., & 

Jaafar Md, Z.  

 

2015 

 Malaysia 

 

Forced air warming 

during hysterectomy 

under combined 

epidural and general 

anaesthesia: a 

comparison of upper 

and lower body 

warming 

Att jämföra effekten av 

metoden FAW (varm 

cirkulerande luft 

uppvärmning) vid 

överkropps-och 

underkropps uppvärmning 

i relation till patientens 

kärntemperatur. 

Randomiserad kontrollerad studie på Kuala 

Lumpur Sjukhuset i samarbete med 

Kebangsaan Universitetet i Malaysia på 

operationspatienter.  Randomiseringen var 

datorreglerad. Patienterna var i 30-65 års 

ålder och fördelade i 2 grupper: UBW och 

LBW (upper body warming & lower body 

warming). Varje patient erhöll ett 

varmluftstäcke som placerades på patientens 

överkropp eller patientens underkropp. 

Kärntemperatur mätning har pågått i 180 

minuter under FAW uppvärmning. 

Rumstemperatur på operationssalen var 

mellan 18-23° C.  Övervakning av 

patientens puls, blodtryck, EKG, 

andningsfrekvens  samt syremättnad 

genomfördes under operationen. För FAW 

uppvärmnings användes Bair Hugger Model 

505. Bomullsfiltar användes som extra 

uppvärmningsåtgärd för extremiteter. Både 

intravenös vätska samt blodtransfusioner 

under testperioden 180 minuter var 

förvärmda innan administrering.  

N=46 

(8) 

UBW gruppen (överkroppsuppvärmning)  

inkluderade uppvärmning av nacke, bröst samt 

övre extremiteterna och UBW gruppen 

(underkroppsuppvärmning) -  höfter, vader 

samt fötter. Jämförelse mellan överkropps-och 

underkroppsuppvärmning visade att UBW 

gruppen (överkroppsuppvärmning) hade 

betydligt högre kärntemperatur vid varje 30 

minuters temperatur mättning under 180 

minuters tidsperiod.  

RCT 

I 

17 Tasdögen, A., 

Erkin Y., Duru L., 

Gonullu, E. 

 

2015 

Turkiet 

Effects of line type 

blood-liquid warmer 

on two different 

infusion sets. 

Att undersöka förekomst 

av bubblor i infusioner 

förvärmda i Line-type 

Blood-liquid warmer och 

IPC  Blood-liquid warmer 

som används för 

prevention av hypotermi 

perioperativt samt 

undersöka båda 

metodernas effektivitet.  

Randomiserad kontrollerad studie på  

Avdelning för Thorax Kirurgi, Dokuz Eylul 

Universitetet, Izmir, Turkiet mellan augusti 

och september 2012 på operationspatienter.  
Randomiseringen var datorreglerad. 

Patienterna fördelades i 2 grupper där första 

gruppen (Grupp M) fick testa S-line 

bloduppvärmningsmetoden (Medis et 

Eczacibasi-Baxter,Istanb ul/Turkey) och 

andra gruppen (Grupp IPC) fick testa IPC 

(Intrafix Primeline Confort Braun, 

Melsungen AG) bloduppvärmningsmetoden.  

 

Grupp 1=10 

Grupp 2=10 

(-) 

Studiens resultat visade att både den första och 

den andra metoden var likadana när det gäller 

temperatur och uppvärmningshastighet. Ingen 

av metoderna var betydligt bättre eller sämre. 

Värm luft samt värmefiltar används aktivt för 

att värma patienter, däremot ”rapid infusion 

devices” samt ”line-type blood-liquid 

warmers” används för att värma blodprodukter 

och vätskor för att förebygga hypotermi. 

Negativa effekter som exempelvis infektioner 

och ljud från olika värmesystemen, 

brännskador, skador på form och kvalitet av 

blod produkter vid för snabba infusioner leder 

till nya studier och forskning för att förbättra 

existerande uppvärmningsmetoder.  

RCT 
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18 Torossian, A., 

Van Gerven, E., 

Geertsen, K., 

Horn, B., Van de 

Velde, M., & 

Raeder, J.  

 

2016 

Sverige 

Norge 

Tyskland 

Belgien 

Active perioperative 

patient warming 

using a self-warming 

blanket (BARRIER 

EasyWarm) is 

superior to passive 

thermal insulation: a 

multinational, 

multicenter, 

randomized trial. 

Att jämföra effekten av 

den nya självvärmande 

filten BARRIER 

EasyWarm blanket med 

den passiva termiska 

isolerings metoden för att 

förebygga hypotermi 

perioperativt och behålla 

patienten kärntemperatur 

normotermt. 

 

Internationell randomiserad kontrollerad 

studie på 246 vuxna operationspatienter 

fördelade i en kontrollgrupp samt en 

testgrupp.  Randomiseringen var 

datorreglerad.   Studien utfördes på 4 olika 

sjukhus i Europa:  Leuven 

universitetssjukhuset (Belgien), Marburg 

universitetssjukhuset (Tyskland), Oslo 

Ulleval universitetssjukhuset (Norge) samt 

Hallands sjukhus, Varberg & Aleris 

Specialistvård i Motala (Sverige).  Minst 30 

minuter innan operation erhöll patienter i 

kontrollgruppen varma bomullsfiltar som  

vanligen finns på alla sjukhus (passiv 

termisk isolering. Minst 30 minuter innan 

operation  erhöll  patienterna i testgruppen 

BARRIER EasyWarm blanket.  

246 

(-) 

Studien visade följande resultat:  hypotermi  
förekommandet inom perioperativ period var 

betydligt lägre i testgruppen än i 

kontrollgruppen (43% respektive 68%). 

Kroppskärntemperatur sänkning från 

preoperativ och intraoperativ period var 

betydligt lägre i testgruppen som fick testa 

BARRIER EasyWarm i jämförelse med 

kontrollgruppen.  Termal komfortnivå var 

betydligt högre för BARRIER EasyWarm 

gruppen jämförd med kontrollgruppen pre-och 

postoperativt. Studien bevisade att 

förvärmning av operationspatienter med den 

nya BARRIER EasyWarm blanket inom 30 

minuter höjer kroppens kärntemperatur inom 

hela intraoperativa vårdförloppet.  
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19 Trentman, T., 

Weinmeister, K., 

Hentz, J., Laney, 

M., & Simula, D.  

 

2009  

Kanada 

 

Randomized non-

inferiority trial of the 

vitalHEAT 

temperature 

management system 

vs the Bair Hugger 

warmer during total 

knee arthroplasty. 

Att utvärdera och jämföra 

effektiviteten av 

vitalHEAT Temperature 

Management System 

(cirkulerande varmt vatten 

samt lufttomt utrymme 

rund extremiteter) och  den 

standardiserade 

värmemetoden Bair 

Hugger ( varm luftstäcke). 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie på Mayo 

Clinic Arizona, i Phoenix, Arizona, USA, på 

operationspatienter i åldersgrupp över 18 år.  
Randomiseringen var datorreglerad.   I den 

första gruppen testades funktioner av den 

nya VitalHEAT systemet i en grupp av 30 

patienter, i den andra gruppen användes den 

standardiserade metoden Bair Hugger i en 

kontrollgrupp av 25 patienter. Patienter 

erhöll förvärmda intravenösa vätskor i 

samband med studie. Patienters kropps 

kärntemperatur var under konstant 

övervakning. 

  

VitalHEAT

N=30 

BairHugger

N=25 

(5) 

 

Studien bevisar att i den första gruppen som 

fick testa vitalHEAT patienters kärntemperatur 

efter 60 minuter av uppvärmning var 0,5°C 

lägre än i Bair Hugger gruppen. Antal 

patienter som utvecklade mild hypotermi (34–

36 °C) var mer än 30 %  högre i  vitalHEAT 

gruppen än i Bair Hugger gruppen. Det kan 

konstateras att vitalHEAT är ett alternativ till 

Bair Hugger men inte är så effektiv som Bair 

Hugger.  

RCT 

I 

20 Van der Ploeg G, 

Goslings J, 

Walpoth B & 

Bierens J.  

Accidental 

hypothermia: 

Rewarming 

treatments, 

Att undersöka olika 

uppvärmningsmetoder vid 

accidentell hypotermi hos 

traumapatienter samt 

Retrospektiv studie på akutmottagning med 

traumaenhet nivå 1 på VU 

universitetssjukhuset i Amsterdam, Holland 

mellan januari 2000 och augusti 2008. 

N=84 

(0) 

14 olika uppvärmningsåtgärder på 84 patienter 

testades i denna studie. Olika komplikationer 

som följd av uppvärmning upptäcktes som 

påverkade andningen, njurfunktion samt 

P 

I 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

 

 

2010 

Holland 

complications and 

outcomes from one 

university medical 

centre. 

hemlösa personer och 

undersöka eventuella 

biverkningar och 

komplikationer av dessa 

åtgärder.  

Studien genomfördes på 84 traumapatienter 

samt hemlösa personer.  

neurologiska funktioner. 24 patienter har 

avlidit på akutmottagning: 10 - under 

uppvärmning och 14 efter avslutad 

uppvärmning.  


