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ABSTRACT/SAMMANFATTNING  

Accidentell hypotermi är ett tillstånd som uppstår när kroppstemperaturen oplanerat 

sjunker under 35 grader Celsius. Att uppleva obehag av kyla eller köld leder till lidande. 

Detta finns beskrivet redan i gamla testamentet och accidentell hypotermi förekommer 

också i många olika krigsberättelser.  

I Sverige lever vi i relativt kallt klimat och vi utsätts ofta för låga temperaturer eller för regn. 

Många gånger kan människan skydda sig mot detta. Men i vissa fall utsätts vi för låga 

temperaturer till följd av oförutsedda händelser som i sin tur kan leda till att personen får 

obehagskänslor av kylan. Påföljden av en sjunkande omgivande temperatur kan leda till 

accidentell hypotermi. Vid vistelser i kalla miljöer utan lämplig utrustning och klädsel eller 

vid sjukdom/skada kan detta leda till accidentell hypotermi. När detta sker försämras 

kroppens olika funktioner. Komplikationer i samband med accidentell hypotermi kan vara 

andningsbesvär, cirkulationsbesvär, koordination svårigheter och sjunkande medvetande. 

Kroppen har en egen temperaturreglering som motverkar ett temperaturfall. Denna reglering 

kan vara nedsatt av olika sjukdomar, läkemedel, förgiftningar eller skador. Accidentell 

hypotermi delas in i tre allvarlighetsgrader: mild, moderat och grav. Ambulanssjuksköterskan 

verkar i en prehospital miljö som är väldigt varierande och stundtals krävande. Sjuksköterskan 

har ett ansvar att skydda patienten i denna miljö samt att minska patientens obehagskänsla av 

kyla, behandla och minska risken för accidentell hypotermi.  

Syftet med studien var att belysa ambulanssjuksköterskans möjliga omvårdnadsåtgärder vid 

omhändertagande av patienter som drabbats av accidentell hypotermi. Metoden som användes 

i denna uppsats var en litteraturöversikt. Sökningen av vetenskapliga artiklar genomfördes i 

Pub Med och Cinahl. Totalt 18 artiklar har använts i resultatet. Resultatet redovisas i tre olika 

omvårdnadsåtgärder: passiv uppvärmning, aktiv uppvärmning samt styrning till adekvat 

vårdnivå. Passiv uppvärmning innebär en förbättrad isolering av patienten mot rådande 

omgivningstemperatur. Målsättningen är att skydda patienten mot en kall miljö och att hjälpa 

patienten att själv återställa sin kroppstemperatur. Utrustning för detta varierar från 

ambulansfiltar av polyester, reflekterande ytskiktsmaterial, filtar med vatten och ångtätt 

ytskikt till tjocka rescue bags av sovsäckstyp. Aktiv uppvärmning krävs vid moderat och grav 

hypotermi då värme måste tillföras patienten då denne inte längre har full förmåga att 

återställa sin kroppstemperatur. Aktiv uppvärmning med uppvärmd ambulansbårmadrass 

leder till ett minskat obehag av kyla hos patienter i prehospital miljö. Prehospitalt inducerade 

infusionslösningar har en för låg temperatur och medeltemperaturerna i klimatkammare visar 

på omfattande temperaturförluster under infusionstiden. Styrning av patienter till sjukhus med 

adekvat vårdnivå såsom hjärtlungmaskin eller ECMO leder till att fler patienter med grav 

hypotermi med hjärtstopp överlever. Slutsatsen är att ambulanssjuksköterskan i nuläget har 

begränsade omvårdnadsåtgärder i samband med omhändertagandet av patienter med 

accidentell hypotermi. Ambulanssjukvården behöver förbättrad utrustning för att kunna 

erbjuda effektivare passiv och aktiv uppvärmning för att på så vis minska patientens 

obehagskänsla av kyla i prehospital miljö. Behandlingsriktlinjerna behöver ses över då 

patienter med en moderat eller grav hypotermi behöver specialistvård och således 

transporteras till sådan klinik, trots förlängd transporttid. 

Nyckelord: Accidentell hypotermi, ambulanssjukvård, obehagskänsla kyla, personcentrerad 

omvårdnad, uppvärmning. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT / SUMMARY fel hö marginal 

Accidental hypothermia is a condition that occurs when the body temperature unplanned 

falls below 35 degrees Celsius. To experience the discomfort of cold or cold leads to 

suffering. This is described already in the Old Testament and accidental hypothermia also 

occur in many war stories. In Sweden we live in relatively cold climate and we are often 

exposed to low temperatures or rain. Many times a person can protect himself against this. 

But in some cases we are exposed to low temperatures due to unforeseen events, which in 

turn can lead to the person´s discomfort of the cold. The consequence of a fall in ambient 

temperature can lead to accidental hypothermia. To stay in cold environments without 

appropriate equipment and attire or illness / injury can lead to accidental hypothermia. 

When this happens body functions are impaired. Complications associated with accidental 

hypothermia may be respiratory problems, circulatory problems, incoordination and 

decreasing consciousness. The body has its own temperature control that prevents a 

temperature drop. This control can be reduced by various diseases, drugs, poisoning or 

damage. Accidental hypothermia is divided into three levels of severity: mild, moderate 

and grave. EMS (Emergency Medical Service) Working as an ambulance nurse in a pre-

hospital environment is very diverse and sometimes challenging. The nurse has a 

responsibility to protect the patient in this environment, to reduce the patient´s discomfort 

of coldness and treat and reduce the risk of accidental hypothermia. The purpose of this 

study was to elucidate the ambulance nurse possible nursing interventions in the care of 

patients suffering from accidental hypothermia. The method used in this study was a 

literature review. The search of scientific articles was conducted in PubMed and CINAHL. 

The result is in all 18 articles. The results are reported in three different nursing measures: 

passive heating, active heating and direct to the appropriate level of care. Passive heating 

means improved isolation of the patient from the prevailing ambient temperature. The goal 

is to protect the patient against a cold environment and helping the patient to self-recover 

his body temperature. Equipment for this varies. It can be ambulance blankets, reflecting 

polyester coating materials, blankets, water and vapor-proof surface layer of thick rescue 

bags. Active heating is required at moderate and grave hypothermia when heat must be 

supplied to the patient when he no longer has the full capacity to restore his body 

temperature. Active heating with heated ambulance stretcher mattress lead to a reduction 

of cold discomfort in patients in pre-hospital environment. The temperature at the pre-

hospital induced infusion solutions is too low and medium temperature in the climate 

chamber shows extensive temperature losses during the infusion period. To direct patients 

to hospitals with adequate level of care, such as heart-lung machine, or ECMO, lead to 

more patients with severe hypothermia with cardiac arrest survives. The conclusion is that 

the EMS currently have limited nursing measures in liaison with the care of patients with 

accidental hypothermia. The ambulance service needs improved equipment to offer 

efficient active and passive heating to reduce patient discomfort of coldness in the pre-

hospital environment. Treatment guidelines need to be reviewed as patients with a 

moderate or severe hypothermia needs specialist care and carried to such a clinic, despite 

the prolonged journey. 

Keywords: Accidental hypothermia, EMS, discomfort of coldness, person-centered care, 

heating.  

 

 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING ______________________________________________________________ 1 

BAKGRUND ______________________________________________________________ 1 

Hypotermi ______________________________________________________________ 1 

Ambulanssjukvård _______________________________________________________ 7 

Omvårdnadsteoretisk ansats _______________________________________________ 8 

Problemformulering ______________________________________________________ 9 

SYFTE ___________________________________________________________________ 9 

METOD __________________________________________________________________ 9 

Datainsamling ___________________________________________________________ 9 

Sökord _________________________________________________________________ 9 

Urval __________________________________________________________________ 10 

Dataanalys _____________________________________________________________ 11 

Etiska överväganden _____________________________________________________ 12 

RESULTAT ______________________________________________________________ 12 

DISKUSSION ____________________________________________________________ 18 

Metoddiskussion ________________________________________________________ 18 

Resultatdiskussion _______________________________________________________ 20 

Slutsats ________________________________________________________________ 25 

Klinisk tillämpbarhet ____________________________________________________ 26 

REFERENSER ___________________________________________________________ 27 

Bilaga 1  Bedömningsunderlag 

Bilaga 2 Artikelmatris 



1 

 

INLEDNING 

Ambulanssjukvård bedrivs utanför sjukhus i prehospitalt kontext och innefattar både 

omhändertagande i hemmiljöer, utomhus på skadeplats och under transport in till sjukhus. 

Arbetsmiljön för ambulanssjuksköterskor i prehospital kontext varierar från varma miljöer 

inomhus till kalla och utmanande miljöer utomhus. Sjuksköterskan har bland annat till 

uppgift att skydda den drabbade från en kall omgivande miljö, förhindra ytterligare 

avkylning, minska den drabbades obehag av kyla och minska risken för uppkomst av 

accidentell hypotermi. Patienterna kan ha drabbats av en accidentell hypotermi redan innan 

den prehospitala sjuksköterskan har kommit till platsen, eller under det prehospitala 

omhändertagandet. Hypotermi leder till ett obehag för patienten, ökat syrgasbehov, ökat 

energibehov, ökad risk för infektioner och försämrad koagulationsförmåga. 

Ambulanssjukvården i Stockholms län har idag filtar, varma infusionslösningar och en 

höjning av temperaturen i ambulansen att tillgå vid behandling och förebyggande av 

accidentell hypotermi. 

BAKGRUND 

Hypotermi 

Historik 

I bibeln beskrivs ett exempel av misstänkt hypotermi, i Första Kungaboken, som omfattar 

tiden kring år 970-850 f. kr., kap. 1:1–4: Kung David var gammal och ålderstigen. Trots att 

man bredde täcken över honom hade han svårt att hålla sig varm. Konungens män sade till 

honom: ”Herre, låt oss söka upp en ung orörd kvinna, som kan betjäna och vårda dig. Om 

hon får ligga i din famn, herre konung, blir du varm” (Bibeln.se).  

Det första dokumenterade fallet av hypotermi och köldskador kan ses år 401 f.Kr. då en 

armé gick över de Armeniska bergen. Av 10 000 soldater överlevde endast 4000. Övriga 

avled i hypotermi och köldskador (Socialstyrelsen 2003; Spelman, 1749). 

Provinsialläkaren Samuel Naucler skrev 1756 den första kliniska rapporten som beskriver 

en behandling av en till synes livlös hypotermidrabbad person. Enligt beskrivningen skall 

denne ha väckts till liv efter behandlingen av vederbörande (Medicinhistoria, u.å). 

Accidentell hypotermi har förekommit frekvent i krig (Golden, Francis, Gallimor & 

Pethybridge, 2013). Under Napoleons tillbakadragande från Moskva år 1812 beskrevs 

soldaternas symtom under utvecklingen av accidentell hypotermi. Behandlingen av 

soldaterna inriktades på en försiktig uppvärmning då en kraftig uppvärmning ledde till 

försämrad överlevnad hos soldaterna (Guly, 2011). Under första och andra världskriget 

drabbades många soldater av accidentell hypotermi. Accidentell hypotermi och köldskador 

har även uppstått under moderna krig som Falklandskriget 1982 (Golden, Francis, 

Gallimor & Pethybridge, 2013). 

Utrustning att kunna mäta kroppstemperaturen, kom första gången år 1612. Den första 

kvicksilvertermometern kom 1714 och det dröjde till 1866 då en mer användbar 

termometer utvecklades och började användas kliniskt (Guly, 2011). 
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Kroppstemperatur 

Människokroppens temperatur regleras av hypothalamus i hjärnan. Hypotalamus tar emot 

signaler från centrala och perifera temperatursensorer. Styrningen av kroppstemperaturen 

sker med autonoma reflexer som kan öka värmeavginingen genom svettning eller minska 

värmeavgivningen genom att minska den perifera cirkulationen. Detta krävs för att 

upprätthålla den inre kroppstemperaturen, även kallad kärntemperaturen, så konstant som 

möjligt. Hypotalamus kan även öka kroppens förbränning för att på så vis höja 

kroppstemperaturen. Vanligast är att kroppens muskler börjar arbeta. I och med detta 

uppstår huttringar, även kallad shivering (Reuler, 1978). 

Kroppens kärntemperatur (core temperature) är den temperatur som finns i kroppens inre 

och centrala delar som hjärta, lever, aorta och hjärnstam. Den mest pålitliga mätningen av 

kärntemperaturen erhålls vid temperaturmätning i pulmonaliskateter men går också att få 

genom mätning i esofagus, rektalt eller en temperaturmätare i en urinkateter kan användas 

(Shin, Kim, Song & Kwak, 2013; Erdling & Johansson, 2015). 

Accidentell hypotermi är en oplanerad sänkning av kroppstemperaturen till under 35 

grader Celsius och är i studier den vanligast förekommande definitionen (Brändström, 

2102; Reuler, 1978; Turk, 2010; Zafren et al. 2014). Ett fåtal studier definierar hypotermi 

när kroppstemperaturen befinner sig under 36 grader Celsius (Kornfält & Johansson, 2010; 

Waibel, Schlitzkus, Newell, Durham, Sagraves & Rotondo, 2009). 

Patofysiologi vid accidentell hypotermi 

När människokroppen drabbas av hypotermi påverkas kroppens samtliga organ negativt 

genom att organens funktioner gradvis försämras. 

Andningsarbetet ökar initialt för att ersätta kroppens ökade metaboliska behov. Vid 

progredierande hypotermi minskar andningsfrekvensen och tidalvolymen och detta leder 

till en försämrad syresättning. En respiratorisk acidos uppstår (Zafren et al., 2014). Vid 

kroppstemperatur under 33 grader Celsius ökar aspirationsrisken på grund av försämrad 

svalg- och hostreflex. Vid en kroppstemperatur under 24 grader Celsius uppstår apné 

(Petroni, Asensio & Marini 2014). 

Kardiovaskulära systemet svarar initialt med ökad hjärtfrekvens och vasokonstriktion. 

Detta resulterar i ökad syrgaskonsumtion i hjärtat (Giesbrecht, 2001). När 

kroppstemperaturen är 32 grader Celsius eller lägre minskar hjärtfrekvensen och 

bradykardi kan uppstå vilket betyder att hjärtmuskulaturen minskar sin kontraktilitet och 

blodtrycket sjunker. Vid en EKG-analys ses breddökade EKG-komplex. Vid 

kroppstemperatur under 33 grader Celsius kan det uppstå en EKG-förändring med att en J 

våg (Osbonvåg) uppstår på EKG bilden. Detta är en extra-våg som kommer efter QRS- 

vågen och kan felaktigt bedömas som en ST-höjning, att likna vid en hjärtinfarkt (Mostafa, 

Shaikh, Gowda & Khan, 2005; Reuler 1978). 

Vid progredierande minskning av kroppstemperaturen kan bradycardin övergå till 

förmaksflimmer och därefter ventrikelflimmer eller asystoli. Vid kroppstemperatur under 

20 grader Celsius ses vanligen en asystoli. (Petroni et al., 2014). Ventrikelflimmer uppstår 

vanligen vid kroppstemperatur under 28 grader Celsius och risken för att ett 

ventrikelflimmer uppstår ökar ytterligare om patienten har acidos, hypokapni, hypoxi eller 

vid förflyttning av patient (Zafren et al., 2014). De kardiovaskulära systemets påverkan 

kan fortsätta försämras under pågående uppvärmning av patienten (Petroni et al., 2014).  
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Vid en kroppstemperatur på under 34 grader Celsius försämras koagulationssystemet, 

trombocyternas funktion och koagulationsfaktorerna samt minskar enzymaktiviteten, hos 

koagulationssystemet, med upp till 40 procent. En ökad risk för tromboser och uppkomst 

av Disseminerad intravasal koagulation (DIC) uppstår vid hypotermi. Njurarna drabbas av 

en kölddiures, vasokonstriktionen leder till en ökad central blodvolym. ADH-hormonet 

minskar. Detta leder till ökad diures. Patientens blodvolym minskar och blodets viskositet 

ökar (Petroni et al., 2014). 

Centrala nervsystemets funktioner försämras redan vid en kroppstemperatur på 34 grader 

Celsius med koordinationsstörningar, sämre beslutsförmåga, apati och senare 

medvetslöshet som följd. (Zafren et al., 2014).  Hjärnans aktivitet och kroppens reflexer 

minskar vid en kroppstemperatur under 34 grader Celsius och under 28 grader Celsius är 

elektiska aktiviteten i hjärnan nedsatt. Vid 32 grader Celsius har kroppens nervsystem 

hyperreflexer men under 26 grader Celsius sker ett bortfall av reflexerna (Petrone et al., 

2014). Nedkylningen av hjärnan minskar hjärnas syrgasbehov och detta kan leda till att 

minska utbredningen av hjärnskador vid en drunkning eller hjärtstillestånd (Zafren et al,. 

2014). 

Förekomsten av accidentell hypotermi 

Förekomsten av accidentell hypotermi är inte helt klarlagd i Sverige. En retrospektiv studie 

från Norrland visar att 3,4 personer per 100 000 invånare ankom till akutmottagningar och 

diagnostiserades samt behandlades för accidentell hypotermi år 2000-2007. Av de 

konstaterade fallen av accidentell hypotermi stod männen för 67 procent av fallen 

(Brändström, Johansson, Giesbrecht, Ängquist & Haney, 2014). En studie från Polen 

konstaterade att accidentell hypotermi förekom i 5,5 fall per 100 000 invånare per år men 

att endast 1,26 fall av dess blev diagnostiserade och erhöll diagnoskoden: accidentell 

hypotermi (Kosinski, Darocha, Galazkowski & Drwila, 2015). 

Enligt en doktorsavhandling av Brändström (2012) avlider i Sverige cirka 30-45 personer 

per år till följd av accidentell hypotermi. En svensk studie visar att 75 procent av 

dödsfallen av accidentell hypotermi sker vintertid. 93 procent av dödsfallen sker utomhus 

och i hälften av dödsfallen konstateras etanol i blodet. Patienter med kroniska sjukdomar 

och försvagningar lider högre risk att drabbas av accidentell hypotermi med dödlig utgång, 

särskilt om dessa är äldre (Brändström, Eriksson, Giesbrecht, Ängquist & Haney, 2012).  

Accidentell hypotermi är ett vanligt och välkänt problem i samband med operationer på 

sjukhus. Detta drabbar såväl unga som äldre. Orsaken till det är att kroppens egna 

temperaturreglerande funktioner inte fungerar optimalt på grund av anestesin, som ges 

under operation. Operationssalen har i förhållande till detta för låg temperatur och 

kroppens ytor exponeras, naturligt under operation, utan att kunna täckas eller isoleras 

(Halldin, 2000). 

Orsaker till accidentell hypotermi 

Accidentell hypotermi delas upp i en primär hypotermi och en sekundär hypotermi. Primär 

hypotermi innebär att värmeproduktionen, hos en annars frisk person, inte längre kan 

upprätthålla kroppstemperaturen då den utsätts för sträng eller långvarig kyla och kroppen 

då inte längre klarar av att kompensera för den sjunkande kroppstemperaturen.  
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Sekundär hypotermi innebär att hypotermin beror på andra medicinska tillstånd där den 

normala kroppstemperaturregleringen inte fungerar adekvat. Detta kan inträffa även hos 

patienter som befinner sig inomhus (Brown, Brugger, Boyd & Paal, 2012). 

Accidentell hypotermi som uppstår av vistelse i utomhusmiljö förekommer oftare vintertid 

men kan uppstå året runt och även i tropiska miljöer (Zafren et al., 2014). Accidentell 

hypotermi kan uppstå vid otillräcklig klädsel i kall miljö, drunkning, idrottsskador 

vintertid, intoxikationer, trauma, hemlösa personer men även vid vistelse inomhus (Petroni 

et al., 2014). 

Riskgrupper att drabbas av accidentell hypotermi 

Riskgrupper för att utveckla en accidentell hypotermi är: personer som befinner sig i sämre 

omgivningsförhållande och saknar klädsel eller utrustning för denna eller blöta kläder, små 

barn, äldre personer, sjukdomar, personer med psykiska sjukdomar eller förvirring, 

alkohol- och drogpåverkade personer, hemlösa personer och personer som drabbats av 

trauma (Turk, 2010).  

Risken för accidentell hypotermi ökar vid låg omgivande temperatur, trötthet, felaktiga 

kläder, fukt eller blöta kläder, drunkning, liten muskelmassa, uttorkning samt malnutrition. 

Personer som är obesa har en bättre isoleringsförmåga och klarar bättre av en kall miljö än 

smala personer (Turk, 2010). Acklimatiseringssvårigheter, väderfaktorer, brist på kläder, 

uttorkning samt påverkat allmäntillstånd leder till högre risk att drabbas av accidentell 

hypotermi (Nutbean, & Boylan, 2013). Aktiviteter utomhus under vinterhalvåret är en 

vanlig orsak till accidentell hypotermi såsom exempelvis skidåkning, skridskoåkning samt 

skoteråkning (Brändström et al., 2014). 

Barns termoreglerande förmåga anses inte vara fullt utvecklad och barns 

kompensationsmekanismer är sämre. Barn har större kroppsyta i förhållande till sin vikt 

och nedkylningen sker därför fortare. På grund av detta löper de en större risk att drabbas 

av hypotermi än vuxna (Torossian et al., 2015). Små barn är mer beroende av sin 

vårdnadshavares omsorg avseende klädsel och möjlighet att undkomma den kalla 

omgivande miljön då deras egen beslutsförmåga är begränsad (Turk, 2010). 

Äldre personer eller personer med sjukdomar och som använder läkemedel har större risk 

att utveckla hypotermi. Exempel på detta är en äldre person som blir liggande på ett golv 

efter ett fall inomhus och inte förmår resa sig upp eller tillkalla hjälp. Den drabbade kan bli 

liggande i timmar eller dagar innan hjälp anländer (Nutbean & Boylan, 2013). Äldre 

personer har även en försämrad förmåga att kunna återställa sin kroppstemperatur, sämre 

kompensationsmekanismer och försämrad vasokonstriktion perifert. Den vanligast 

förekommande allvarlighetsgraden av accidentell hypotermi hos äldre var den lindriga 

graden (Collin, Dore, Exton-Smith, Fox, Macdonald & Woodward, 1977). Sjukdomar och 

användandet av läkemedel leder vanligen till att kroppen får en försämrad förmåga att 

reglera sin kroppstemperatur och därmed drabbas av en sekundär hypotermi (Brown et al., 

2012). Patienter med tidigare ischemisk hjärtsjukdom kunde ses hos var femte patient som 

drabbats av accidentell hypotermi (Brändström et al., 2014). 

Patienter med psykiska besvär eller förvirring så kraftiga att de inte kan ta hand om sig 

själva, har en ökad risk att drabbas av accidentell hypotermi. Dessa har inte samma 

förmåga att anpassa sin klädsel eller att söka skydd. Deras beslutsförmåga och 

orienteringsförmåga är nedsatt och de är mer beroende av personer i sin omgivning för att 

klara av rådande omgivningsförhållanden (Turk, 2010).  
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Detta visar även Brändström et al. (2014) i sin studie. Det vill säga, förvirring var orsaken 

till var tionde fall som drabbats av accidentell hypotermi.  

Alkohol och eller droger är en vanlig orsak till hypotermi i urbana förhållanden. Alkohol 

och droger minskar personens shiveringförmåga och ökar personens risk för att ramla och 

drabbas av andra skador (Turk, 2010). I en studie av Kornfält och Johansson (2010) 

undersöktes orsaken till prehospital hypotermi i Skåne vintertid. Studien påvisade att den 

största andelen patienter som drabbats av hypotermi var de patienter som ambulansen 

hämtade utomhus och som led av en intoxikation. I en studie av Kosinski et al. (2014) 

framkom att 70 procent av fallen hade befunnit sig i en kall miljö samt intagit alkohol. 

Trauma ökar risken för uppkomst av accidentell hypotermi. Traumapatienter som drabbats 

av traumatiska skallskador och accidentell hypotermi hade vid ankomst till sjukhus en 

lägre Glasgow coma scale summa (GCS) och en sämre funktionsförmåga sex månader 

efter skadan jämfört med traumapatienter med en normotemperatur (Thompson, Kirkness 

& Mitchell, 2010). I en studie på ett trauma level 1 sjukhus framkom att 15,7 procent av 

traumafallen diagnostiserats med accidentell hypotermi vid ankomst till sjukhuset och 

dessa hade högre dödlighet samt längre sjukhusvård än gruppen som var 

normotempererade vid ankomst till sjukhuset (Waibel et al., 2009). 

I en studie på brännskadepatienter gjord av Weaver et. al. (2014) uppmättes att 42 procent 

av patienterna drabbats av accidentell hypotermi vid ankomst till sjukhusets 

akutmottagning. I studien betonades vikten av att, under den prehospitala vården, verka för 

att hålla patienten normotempererade. I en fransk studie påvisades att 14 procent av 

traumapatienterna drabbats av accidentell hypotermi vid ankomst till sjukhus (Lapostolle, 

et.al 2012). 

Kroppens värmeförluster  

Kroppens värmeförluster sker genom: radiation (värmeutstrålning), evaporation 

(avdunstning), konduktion och konvektion (Petroni et al., 2014).  

Radiation står för 55 procent av värmeförlusten och kan öka vid exponerad hud eller lite 

kläder och perifer vasodilatation som kan ses vid spinal skada. Evaporation innebär att den 

varma och fuktiga luften lämnar kroppen. Normalt står denna för cirka 30 procent av 

förlusten och ökar när luften närmast huden växlar fort.  

Konduktion av värme sker när kroppen kommer i direkt kontakt med kalla föremål och 

värmen vandrar från kroppen till det kalla föremålet. Normalt står detta för 15 procent av 

värmeförlusten. Konduktionen ökar dramatiskt vid direkt kontakt med kalla föremål såsom 

liggande på ett fuktigt underlag. Kallt vatten ökar värmeförlusten upptill 20-30 gånger. 

Konvektion innebär att flödet av luft eller vatten som passerar hudytan ökar värmeförlusten 

när patienten inte har en adekvat täckning eller skydd mot detta flöde (Petroni et al., 2014). 

Hypotermi kan bli resultatet av en minskad värmeproduktion i kroppen vid exempelvis 

endokrina sjukdomar, hypoglykemi eller malnutrition, ökad värmeförlust eller bero på en 

kombination av dessa (Petroni et al., 2014). 

Accidentell hypotermi svårighetsgrader 

Accidentell hypotermi delas in i tre olika svårighetsgrader: lindrig hypotermi, måttlig 

hypotermi och grav hypotermi (Murphy, Banwell, Roberts, McGrouther, 2000). 
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Lindrig hypotermi innebär en kroppstemperatur på mellan 33-35 grader Celsius. Vanliga 

symtom på lindrig hypotermi är: ökat andningsarbete, ökad hjärtfrekvens och frossa 

(Zafren et al., 2014). Lindrig hypotermi är den vanligast förekommande typen av 

hypotermi på akutmottagningarna (Brändström et al,.2014).  

Måttlig hypotermi innebär att kroppstemperaturen är mellan 28-32 grader Celsius. Vanliga 

symtom på en måttlig hypotermi är: förvirring, nedsatt beslutsförmåga, apati, somnolens, 

bradycardi och nedsatt cardiac output (Zafren et al., 2014). I den svenska studien gällande 

måttlig hypotermi av Brändström et al. (2014) kunde 23 procent av de sjukhusvårdade 

fallen av hypotermi konstateras.  

Grav hypotermi innebär att kroppstemperaturen har sjunkit till 28 grader Celsius eller 

lägre. Vanliga symtom på grav hypotermi är: hypoventilation, förmaksflimmer och 

ventrikelflimmer. Det sistnämnda kan uppstå vid ovarsam hantering av patienten (Zafren et 

al., 2014) Den grava hypotermin förekom i 19 procent av de sjukhusvårdade 

hypotermifallen (Brändström et al., 2014).  

Symtom på accidentell hypotermi 

Vid accidentell hypotermi ses symtom som: huttring och skakningar (shivering). Shivering 

är en autonom termoreglerande funktion då värme produceras genom att musklerna skakar 

(tremor) och det är ett effektivt sätt för kroppen att motverka en sänkning av 

kroppstemperaturen. Shivering förekommer i samband med operationer när patienterna 

drabbats av accidentell hypotermi och ses då som en komplikation som måste åtgärdas 

omedelbart (Reynolds, Beckmann & Kurz, 2008).  

Symtomen kan även vara av mer allmän karaktär till exempel hos äldre personer som kan 

ha en otydlig huttring och istället uppträda förvirrat. Äldre personer kan även uppvisa 

symtom som kan likna dem vid en stroke eller koordinationsproblem. Kroppens förmåga 

att huttra minskar med sjukdomar, läkemedel och droger (Reuler, 1978). Vid en 

kroppstemperatur under 33 grader Celsius minskar kroppens förmåga till huttring även om 

kroppstemperaturen fortsätter att minska (Zafren et al., 2014).  

Behandlingen vid olika svårighetsgrader av accidentell hypotermi 

Behandlingen vid lindrig hypotermi är en noninvasiv passiv uppvärmning med torra 

isolerande material så att patienten själv med sina egna kompensationsmekanismer, återfår 

sin normala kroppstemperatur (Pertoni et al., 2014). 

Behandlingen av den måttliga hypotermin sker genom att tillföra värme till patienten med 

värmeflaskor, värmeplattor (Heat packs), filtar med reflektoryta, värmelampor och eller 

nedsänkning i varmt vatten (Pertoni et al., 2014). 

Vid grav hypotermi skall behandlingen med hjärtlungmaskin, aterio-venös uppvärmning 

övervägas (Pertoni et al., 2014). 

Core temperature afterdrop 

Med begreppet Core temperature afterdrop menas det fenomen som uppstår när den patient 

som drabbats av accidentell hypotermi fortsätter att sjunka i kärntemperatur trots att den 

drabbade har flyttats från den kalla miljön in i en varmare. Nedkylningen av 

kärntemperaturen kan ske när kylan fortsätter att sprida sig från kallare kroppsdelar till 

varmare.  
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En annan orsak kan vara att den perifera cirkulationen förbättras och kallare blod 

återvänder från de perifera delarna in i det centrala blodomloppet. En fortsatt sänkning av 

kärntemperaturen kan leda till försämrad hjärtfunktion. Core temperature afterdrop kan 

vara så stort som fem till sex grader Celsius och är allvarligast hos patienter som drabbats 

av måttlig och grav hypotermi. Hos dem finns en större risk för kardiovaskulär instabilitet. 

Zafren et al., (2014) och Brown et al. (2012) anger att det kan uppstå en räddningskollaps 

där patientens tillstånd försämras kraftigt. Orsaken till detta är troligen chock och eller 

arytmier, orsakade av förflyttning eller central kateterisering.  

Patientens upplevelse av kyla/hypotermi 

Enligt en intervjustudie av patienter utförd av Alex, Karlsson och Saveman (2013) 

upplevde hälften av patienterna i ambulansen att vårdarutrymmet var kallt. En majoritet av 

patienterna hade en fingertemperatur som befann sig under komfortzonen. Under studien 

uppmättes temperaturen av ambulansens bårmadrass från -11 till +22,3 grader Celsius. Var 

fjärde patient upplevde att ambulansens bårmadrass var kall och det ansågs vara en 

bidragande faktor till att patienten upplevde köldkänsla. Slutsatsen av studien påvisade att 

sjuka och skadade patienter reagerade negativt på kall vårdmiljö, med sjunkande 

fingertemperatur och en ökad obehagskänsla orsakad av kylan.  

I samband med en bussolycka i januari 2006 konstaterade haverikommissionen att hälften 

av de drabbade och samtliga fastklämda offer upplevde en känsla att vara kraftigt nedkylda 

(Statens haverikommission Rapport RO 2007:1). 

Ett vanligt symtom i samband med accidentell hypotermi är shivering. Detta symtom är 

väldigt obehaglig för patienten och hos patienter som genomgått en operation upplever 

många av dem mer obehag av shivering postoperativt än av smärtan från 

operationsområdet (Reynolds, Beckmann & Kurz 2008). Shivering hos en patient som 

genomgått en operation leder till att patientens syrgasbehov ökar med cirka 40 procent 

(Torossian et al., 2015). 

Utrustning för diagnostisering av accidentell hypotermi 

Prehospitalt i Stockholm används i nuläget vanligtvis olika typer av örontermometrar för 

att mäta kroppstemperaturen. Fördelen med denna mätmetod är att den är lätt att använda 

och ger snabbt svar. Den typ av termometer som används i ambulanshelikoptern i 

Stockholm är Braun Pro 4000. Denna anger att den kan mäta kroppstemperaturen mellan 

20-42,2 grader Celsius (Braun, u.å). Den här mätmetod är dock inte alltid helt korrekt. I en 

studie av Shin et al. (2012) skiljde sig örontermometerns uppmätta temperatur med upp till 

1.5 grader Celsius jämfört med mer precisa mätningar, utförda med annan typ av 

termometer.  

En mätning av den drabbades kärntemperatur anses vara det korrekta och det viktigaste 

mätinstrumentet för att kunna diagnostisera accidentell hypotermi i en prehospital miljö. 

Informationen är betydelsefull då den är viktig i beslutet om triagering samt behandling. 

(Strapazzion, Procter, Paal & Brugger, 2014) 

Ambulanssjukvård 

Komplex arbetsmiljö 

Prehospital akutsjukvård är enligt SOSFS 2009:10 ”De omedelbara åtgärder som vidtas av 

hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhuset”.  
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Det innefattar vården som bedrivs på land, i luft eller på vatten. Ambulanssjukvård är den 

vård som hälso- och sjukvårdspersonalen bedriver i, eller i anslutning till, en ambulans. 

Ambulanssjuksköterska är en skyddad titel för en sjuksköterska med en 

specialistutbildning i ambulanssjukvård (Socialstyrelsen, u.å.). Socialstyrelsen fastslog 

1997 att sjuksköterskans yrkesutövning inom ambulanssjukvården är ett specialistområde 

(RAS, 2012; Suserud, 2005). För att erhålla specialistsjuksköterskeexamen med inriktning 

mot ambulanssjukvård, skall studenten visa förmåga att självständigt bedöma den drabbade 

och genomföra de åtgärder som krävs, under varierande förhållanden (SFS 2013:617). 

Inom ambulanssjukvården arbetar även grundutbildade sjuksköterskor samt sjuksköterskor 

med andra specialistutbildningar. 

Sverige är ett relativt kallt land, enligt SCB årsbok 2011 var medeltemperaturen år 2009 i 

Stockholm åtta grader Celsius. Temperaturen var som kallast i februari månad då det var -

1,8 grader Celsius. I juli månad var det varmaste med en medeltemperatur på 17,8 grader 

Celsius. Detta har betydelse till varför nedkylningen av patienter som skadas utomhus 

påskyndas snabbt och därmed kan leda till att patienterna blir oavsiktligt nedkylda och då 

drabbas av accidentell hypotermi.  

Prehospital arbetsmiljö är utmanande för ambulanssjuksköterskan. Vårdrummet är hela 

tiden olika från uppdrag till uppdrag vilket innebär olika förutsättningar i 

omvårdnadsarbetet. Den prehospitala arbetsmiljön kan vara inomhus eller utomhus där 

väderlek och temperatur varierar. För att skydda patienten från väder och vind skapar 

ambulanssjuksköterskan ett vårdrum, med hänsyn tagen till rådande förutsättningar 

(Hagiwara & Wireklint-Sundström, 2009).  

Statens haverikommission konstaterar i en rapport att det är av stor betydelse att 

räddningspersonalen upprättar tydliga rutiner och arbetsmetoder för att förhindra att de 

skadade drabbas av hypotermi. Detta är särskilt viktigt vid olyckor med många skadade 

och speciellt i de fall där det finns skadade som är fastklämda (Statens haverikommission 

Rapport, RO 2007: 1).  

Accidentell hypotermi i prehospital kontext 

Accidentell hypotermi skall inte endast behandlas aggressivt utan behandling skall även 

genomföras innan den accidentella hypotermin uppstår. Den utrustning som används skall 

vara korrekt. Den personal som arbetar prehospitalt måste vara införstådda i betydelsen av 

att använda rätt utrustning och arbetssätt, för att behålla patientens kroppstemperatur i 

utsatta miljöer (Watts et al., 1999). Betydelsen av att behandla och motverka accidentell 

hypotermi i samband med transporter konstaterades av Husum (2002) och då påtalades 

även att använda adekvat utrustning för att minska uppkomsten av accidentell hypotermi i 

samband med omhändertagande av traumapatienter. 

Omvårdnadsteoretisk ansats 

Omvårdnadsarbetet inom ambulanssjukvården sker mellan ambulanssjuksköterskan och 

patienten. I omvårdnadsarbetet är det lämpligt att använda personcentrerad omvårdnad som 

teoretisk ansats. Personcentrerad omvårdnad innebär en etiskt korrekt och god omvårdnad 

ur en humanistisk och ur ett holistiskt synsätt, med personen i centrum. Vårdaren behöver 

se och inse att samspel mellan person, sjukdom och miljö kan ligga till grund för personens 

ohälsa eller skada. Personen i sig prioriteras framför sjukdomen eller skadan.  
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Detta för att ge personen en möjlighet att bekräfta sin egen upplevelse av sjukdomen eller 

skadan (Edvardsson, 2010). 

Personens egen upplevelse av kyla eller köld är ett exempel på hur arbetssättet används i 

ambulanssjukvården. Ambulanssjuksköterskan efterfrågar patientens egen upplevelse och 

genomför omvårdnadsåtgärder som minskar patientens negativa upplevelse av kyla.  

Arbetssättet minskar risken för objektifiering av patienten och gör det lättare att se 

personen bakom diagnosen vilket i sin tur ökar möjligheterna till en god relation vårdare 

och patient emellan. På det här viset kan patienten uppnå en patienttillfredsställelse och 

känna sig sedd av personalen inom vården (Edvardsson, 2010; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Personcentrerad omvårdnad kommer att ligga till grund för 

diskussionen i denna uppsats angående patientens obehagskänsla av kyla. 

Problemformulering 

Accidentell hypotermi i prehospital miljö kan leda till att patienten drabbas av obehag och 

flera komplikationer som försvårar patientens tillstånd vilket i sig kan leda till försämrad 

överlevnad. Tidigare genomförda studier har visat på vikten av att agera fort och effektivt 

vid behandling och förebyggande av accidentell hypotermi. I nuläget har 

ambulanssjuksköterskan filtar och varma infusionslösningar samt en höjd temperatur i 

ambulansen att använda sig av, som omvårdnadsåtgärder. Vilka andra möjliga 

omvårdnadsåtgärder enligt nuvarande forskning finns tillgängliga för 

ambulanssjuksköterskan i samband med omhändertagandet av en patient som drabbats av 

en accidentell hypotermi? 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa ambulanssjuksköterskans möjliga omvårdnadsåtgärder 

vid omhändertagande av patienter som drabbats av accidentell hypotermi. 

METOD 

Datainsamling 

Författaren har genomfört en litteraturöversikt. En systematisk sökning av vetenskapliga 

artiklar har utförts. Innehållet i artiklarna har kritiskt granskats och en systematisk 

sammanställning av litteraturen har genomförts i enlighet med Forsberg och Wengström 

(2013). Polit & Beck (2012) har beskrivit litteraturöversikters olika delmoment. För det 

första skall studien ha varit grundligt utförd, tillräckligt omfattande och aktuell. För det 

andra skall den vara systematiskt genomförd, innehaft tydliga beslutsregler som 

inklusionskriterier och exklusionskriterier. Slutligen skall litteraturöversikten vara 

reproducerbar.  

Sökord 

Det första steget i litteraturöversikten var att identifiera ett intresseområde och definiera 

sökorden (Forsberg & Wengström, 2013). Sökorden till databaserna togs sedan fram 

genom att använda MeSH termer (Medical Subject Headings). MeSH termerna 

tillhandahöll en variation sökord på Engelska som sedan användes i databassökningarna. 
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Därefter genomfördes sökningar i databaserna Pub Med och Cinahl. Olika kombinationer 

av sökord användes och redovisas i tabell 1. 

Författaren till arbetet erhöll en handledning i artikelsökning på Sophiahemmets Högskolas 

bibliotek och erhöll tips och råd hur artikelsökningen skulle genomföras för att erhålla ett 

så bra resultat på sökningarna som möjligt. 

Urval 

Sökningen av de vetenskapliga artiklarna gjordes i databaserna PUBMED och Cinahl, 

dessa två databaser innehöll båda en stor mängd vetenskapliga artiklar med innehåll av 

medicinsk vetenskap och omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013). 

Inklusionskriterierna i denna litteraturstudie, var att artiklarna skulle vara godkända av 

etiknämnd, skrivna på engelska, tillgängliga som fulltext och inte äldre än 10 år. 

Exlusionskriterierna var reviewartiklar samt artiklar baserade på djurstudier. Inget 

åldersurval användes vid sökningarna. 

Tabell 1. Sökord användes vid den slutliga sökningen 20160113 

Sökord  Antal 

träffar 

Pubmed 

Lästa 

abstrakt 

Använda 

artiklar 

Antal 

träffar 

Cinahl 

Lästa 

abstrakt 

Använda 

artiklar 

Accidental 

hypothermia 

6075 0 0 4 2 0 

Accidental 

Hypothermia 

And Emergency 

Medical 

Services 

412 0 0 1 1 0 

Accidental 

Hypothermia 

And  

Emergency 

Medical 

Services And 

Nursing 

20 6 1 0 0 0 

Emergency 

medical services 

And  

Rewarming 

46 14 2 2 2 1 

Hypothermia 

Not Therapeutic 

hypothermia 

and Emergency 

medical service 

138 42 5 176 25 0 

Hypothermia 

Not Therapeutic 

hypothermia 

and Emergency 

medical service 

And nursing 

20 9 2 7 7 0 
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Sökord Antal 

träffar 

Pubmed 

Lästa 

abstrakt 

Använda 

artiklar 

Antal 

träffar 

Cinahl 

Lästa 

abstrakt 

Använda 

artiklar 

Hypothermia 

AND 

Rewarming 

AND 

Prehospital care 

10 5 2 1 1 0 

Prehospital care 2072 0 0 37 18 0 

Accidental 

Hypothermia 

AND 

Emergency 

Medical 

Technicians 

8 2 0 0 0 0 

Accidental 

hypothermia 

AND 

Ambulance 

68  2 0 0 0 

“accidental 

hypothermia” 

54 8 3 0 0 0 

 

Dataanalys 

Dataanalysen utfördes i enlighet med Kristenssons (2014) beskrivning av 

tillvägagångssättet vid litteraturöversikter. (1) Gallringen av artiklarna började med att 

först läsa artikelns titel och kunde titeln anknytas med föreliggande studies syfte lästes 

därefter abstrakten till artiklarna. Därefter gjordes en ny relevansbedömning av artikeln. 

Relevanta artiklar som passade in i studiens syfte valdes ut. (2) Artiklar med relevans till 

forskningsfrågan lästes därefter i fulltextformat. (3) En noggrann kritisk granskning 

utfördes av artiklarnas innehåll, dess resultat samt relevans, efter genomläsningen. 

Under dataanalysen av artiklarna använde författaren till denna uppsats ett kodsystem för 

varje enskild sökning i databaserna. Detta för att efteråt kunna spåra vilka sökord samt 

vilken databas som använts, när artiklarna samlats ihop för fortsatt analys. Sökningen i två 

databaser med olika sökord resulterade i att många artiklar kunde hittas på flera olika 

ställen under sökningen. Författaren valde att presentera artikeln i den första 

sökningskoden, som artikeln hittats under. En artikel av Henriksson, Lundgren, Kuklaine, 

Holmer och Björnstig (2008) hittades via Otto Henrikssons doktorsavhandling: Protection 

against cold in prehospital trauma care (2012). 

För att uppnå en systematisk granskning av artiklarna använde författaren en 

granskningsmall av artiklarna (Kristensson, 2014). De artiklar som använts i studiens 

resultat kvalitetsbedömdes utifrån den mall som Sophiahemmets Högskola använder vid 

litteraturstudier, modifierad från Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011).  De valda artiklarna presenterades därefter i en artikelmatris, som 

Sophiahemmet Högskola tillhandahåller, av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 
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Etiska överväganden 

Arbetet med forskningsetik intensifierades i och med Nürnbergskoden 1947, efter 

nazisternas grymma experiment. Här fastslogs att deltagarna i en studie skall vara 

frivilliga. År 1964 skrevs Helsingforsdeklarationen, inriktad på medicinsk forskning där 

människor ingår. I deklarationen beskrivs det bland annat att deltagarna har rätt till 

integritet, information, självbestämmande och minimal risk för skada. Forskningens nytta 

skall vägas mot risken för skada (Medicinska Forskningsrådet, 2003).  

Etiska aspekter inom forskning innebär inte bara att beakta de etiska rättigheter som 

forskningspersoner eller forskningsdjur har vid forskningen utan också att bedriva insatser 

och ansträngningar under forskningen. Detta för att undvika olika former av forskningsfusk 

såsom; plagiering, fabricering av resultat och eller förfalskning av data (Polit & Beck, 

2012). Vid denna litteraturstudie gjordes det etiska överväganden beträffande de urval och 

resultat som studien påvisade. Alla inkluderade artiklar i detta arbete var prövade i etisk 

kommitté. 

Uppsatser som skrivs under utbildning vid en högskola, oavsett grund- eller avancerad 

nivå, behöver ingen formell etisk prövning. Föreliggande uppsats har varit planerad och ett 

forskningsetiskt ställningstagande har gjorts. Lärosätets regler har följts. Ett etiskt 

övervägande gjordes tillsammans med handledare och kursledare inför denna 

litteraturöversikt med syftet att beakta hurvida den är etiskt försvarbar eller inte. 

RESULTAT 

Innehållsanalysen av litteraturöversikten genererade tre stycken huvudkategorier av 

omvårdnadsåtgärder som en ambulanssjuksköterska kan använda sig av vid behandlingen 

och vid förebyggande av accidentell hypotermi: (1) passiv uppvärmning, (2) aktiv 

uppvärmning och (3) styrning till adekvat vårdnivå med bättre behandlingsalternativ.  

Passiv uppvärmning 

Passiv uppvärmning sker med olika typer av utrustning dels för att minska fortsatt 

avkylning och dels för att stödja patienten att med egna kompensationsmekanismer uppnå 

normotemperatur. De omvårdnadsåtgärder som genomförs sker med inriktning på att öka 

isoleringen hos den drabbade. 

En norsk studie av Karlsen, Thomassen, Vikenes och Brattebö (2013) inventerade de 

passiva återuppvärmningsåtgärderna prehospitalt. Studien visade att de vanligaste passiva 

åtgärderna som finns i vägambulansen, ambulanshelikoptern och räddningshelikoptern var 

sjukhusfiltar, bubbelplast och bomullsfiltar. Av vägambulanserna hade 28 procent av 

enheterna specialdesignad utrustning för passiv uppvärmning och de kunde även erbjuda 

ullfiltar och mössor. Endast räddningshelikoptrarna kunde erbjuda sovsäckliknande 

isolerande skyddande utrustning av rescuebag-typ. Studien visade att endast 12 procent av 

vägambulanserna hade utrustning att mäta kroppstemperatur under 32 grader Celsius 

medan samtliga luftburna ambulanser hade utrustning för detta. Riktlinjer för hur patienten 

skulle isoleras med isoleringsmaterialet fanns i 73 procent av vägambulanserna medan hos 

ambulanshelikoptrarna endast 42 procent.  

En australiensisk retrospektiv studie av Hardy et al., (2013) utförde temperaturmätning på 

traumapatienter som fördes från olika sjukhus till ett trauma level 1 sjukhus.  
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Mätning genomfördes av patienternas kroppstemperatur innan avtransport samt vid 

ankomst till traumasjukhuset. Transporternas medeltid var 68 minuter. Patienterna erhöll 

endast passiv uppvärmning under transporten. Ingen statiskt signifikant temperaturskillnad 

kunde ses innan och efter transporten. Studien fann att patienter som redan drabbats av 

hypotermi innan avtransporten sjönk med ytterligare 0,5 grader i kroppstemperatur under 

transporten.  

Under transport av en patient i marin miljö där inget skydd kan ges mot omgivande vind 

och fuktförhållande konstaterades i en finsk studie av Jussila, Rissanen, Parkokola och 

Anttonen (2014) att vid en vindexponering på fyra meter per sekund minskade 

isoleringsförmågan hos isoleringsmaterialet med mellan 11 till 45 procent, trots 

användandet av aluminiumfilt och bubbelplast. Studien genomfördes i två olika steg. Det 

första steget var att testa utrustningen i en klimatkammare med en testdocka och det andra 

steget skedde med fyra frivilliga forskningspersoner som isolerades med olika material och 

transporterades sedan i 30 minuter i marin miljö med temperaturmätningar och mätning av 

deras upplevelse av kyla. Studien visade att bästa isoleringsförmåga erhölls vid 

användandet av resquebag med ett ytterhölje av vind- och vattentät nylon (en 

sovsäcksliknande utrustning med blixtlås och huva). En balaklava (väpnarluva) minskade 

forskningspersonernas upplevelse av kyla och köld vid transport av patienter i en marin 

fukt- och vindutsatt miljö. 

I en svensk studie av Henriksson, Lundgren, Kuklane, Holmer och Björnstig (2009) 

utvärderades tolv olika isoleringsmaterial i en klimatkammare med en testdocka under 

olika vindförhållanden. Studien visade att vid låg vindhastighet var isoleringsförmågan i 

relation med isoleringens tjocklek. Undantaget var den reflekterande aluminiumfilten. Vid 

måttlig eller hög vindhastighet förlorade isoleringsmaterialen upp till 60-80 procent av sin 

isoleringsförmåga. Polyesterfilten som i dag finns att tillgå inom ambulanssjukvården hade 

den lägsta isoleringsförmågan enligt studien. Detta oavsett vindhastighet. En filt med 

tjockare isoleringstjocklek hade bättre isoleringsförmåga, oavsett vind, medan bubbelplast 

har en lägre isoleringsförmåga men behåller isoleringsförmågan upp till 65 procent vid 

höga vindhastigheter. Testen visade att en reflekterande metallfilt hade bättre 

isoleringsförmåga samt att vid ökande vindförhållande behövs en tjockare isolering eller en 

vindtät isolering. Vid test av den högisolerande isoleringsgruppen konstaterades att en 

tjock sovsäcksliknande påse med blixtlås och huva och en filt 34 millimiter tjock med 

nylonutsida och fyllning visade en sänkning av isoleringsförmågan, med 65 procent, vid 

hög vindhastighet. 

En komparativ studie av Thomassen et al. (2011) utfördes med tre olika isoleringsmaterial 

i en klimatkammare med åtta forskningspersoner. De placerades med blöta kläder liggande 

på madrass i klimatkammaren som var fem grader varm och hade en vindhastighet på tre 

meter per sekund. Forskningspersonerna låg stilla i klimatkammaren i 30 minuter och 

sveptes därefter in i något av dessa tre olika isoleringsmaterial: ambulansfilt eller 

bubbelplast eller Hiblers method (insvepning med en plastfilt med vattentät utsida och 

isoleringsskikt på insidan). Ingen signifikant skillnad på forskningspersonernas 

kärntemperatur kunde påvisas vid användningen av de olika isoleringsmaterialen. 

Forskningspersonerna upplevde en större köldkänsla, var mindre komfortabla samt hade en 

högre värmeproduktion vid användande av bubbelplast än vid användandet av de andra två 

isoleringsmetoderna. Forskningspersonerna föredrog uppvärmning i Hiblermetoden före de 

två andra materialen.  
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Avlägsnande av blöta kläder i samband med hypotermi är en vanligt åtgärd vid 

omhändertagande av personer med just blöta kläder. Detta för att förhindra fortsatt 

nedkylning. En studie av Henriksson et al. (2015) gjordes med frivilliga 

forskningspersoner, som med blöta kläder lades på en spineboard (en typ av 

immobiliseringsbräda) i en klimatkammare med –18,5 grader Celcius i 20 minuter. 

Därefter användes fyra olika isoleringsmetoder: (1) de blöta kläderna behölls på och 

forskningspersonen sveptes in i en filt av ull, (2) de blöta kläderna behölls på och 

forskningspersonen sveptes in i två plastsäckar som sammanfogats med tejp för att verka 

som en fukt och ångspärr varpå de därefter svepets in i en filt av ull, (3) de blöta kläderna 

togs bort och forskningspersonen sveptes in i en filt av ull, (4) de blöta kläderna behölls på 

och forskningspersonen sveptes in i två filtar av ull.  

Forskningspersonerna låg kvar på spineboarden i klimatkammaren i ytterligare 30 minuter 

innan testen avslutades. Inga statistiska signifikanta skillnader kunde ses i 

kärntemperaturen mellan isoleringsmetoderna. Samtliga isoleringsmaterial reducerade det 

metaboliska behovet men det metaboliska behovet var signifikant lägre vid avlägsnandet 

av blöta kläder. En höjning av den perifera temperaturen kunde ses vid avlägsnade av blöta 

kläder samt vid användandet av isoleringsmaterial med fuktspärr eller vid applicering av 

två ullfiltar. Obehagskänslan av kyla minskade hos forskningspersonerna vid användandet 

av alla isoleringsmaterial, men var signifikant lägre vid användandet av isoleringsmaterial 

med fuktspärr (Henriksson et al., 2015). 

Aktiv uppvärmning 

Aktiv uppvärmning sker med hjälp av att tillföra värme till patienten med hjälp av olika 

typ av utrustning. 

I en norsk inventeringsstudie av Karlsen et al. (2013) framkom att endast fjorton procent 

av vägambulanserna hade tillgång till något system av aktiv uppvärmning medan 

ambulanshelikoptrarna hade 58 procent tillgång till aktiv värme. Räddningshelikoptrarna 

hade ett system för aktiv uppvärmning i 70 procent av enheterna. Vanligaste 

uppvärmningsutrustningen var heat packs, värmeflaskor och värmefilt. Varma 

infusionsflaskor fanns hos 91 procent av vägambulanserna, 92 procent i 

ambulanshelikoptrarna och endast 11 procent i ambulansflyget. Infusionsvärmare fanns 

endast i ett fåtal enheter.  

Effekten av aktiv uppvärmning med värmluftsaggregat gjordes i en studie av Hultzer et al. 

(2005) med forskningspersoner som först kylts ner i kallt vatten till en kärntemperatur på 

35 grader Celsius. Forskningspersonerna erhöll läkemedel för att minska sin förmåga till 

shivering och för att på så vis dämpa kroppens egna kompensationsmekanismer. Efter 

badet torkade forskningspersonerna av sig och satt inlindad i ambulansfilt, som enda 

isolering i 30 minuter, innan man med sex olika metoder värmde upp forskningspersonen. 

(1) Forskningspersonen värmdes med varmluftsaggregat, på 600 watt, applicerat med hjälp 

av ett perforerat täcke. (2) Ett varmluftsaggregat på 600 watt applicerades med ett stelt 

skal, som täckte kroppen. (3) Varmluftsaggregat på 850 watt applicerad med ett stelt skal, 

som täckte kroppen. (4) En koldriven värmekälla placerades på bröstet. Slangar från 

värmekällan placerades runt bröstkorgen. (5) Uppvärmning med hjälp av hud mot 

hudkontakt med en normaltempererad person. (6) Spontan återuppvärmning. Studien 

visade att ju större värmeeffekt hos värmeaggregatet, desto lägre afterdrop i 

kärntemperaturen. En snabbare temperaturökning konstaterades.  
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Vid användandet av varmluftaggregat på 850 watt konstaterades att afterdrop var 0,93 

grader Celsius. Den spontana återuppvärmningen hade det största afterdropvärdet, på 1,5 

grader Celsius. Återuppvärmningshastigheten var med varmluftaggregat på 850 watt 1,45 

grader per timme  medan den spontana återuppvärmningen var långsammast. Denna 

skedde med 0,36 grader per timme.  

En svensk studie av Lundberg et al. (2009) att tillföra aktiv värme utan att ha tillgång till 

220 volt elektricitet genomfördes genom att forskningspersonerna kyldes ner i ett + 8 

gradigt vattenbad för att sedan återuppvärmas i en sovsäck, tillsammans med olika 

uppvärmningsutrustningar: (1) spontan återuppvärmning, (2) koldriven värmekälla, (3) 

varma vattenflaskor (4) heatpack på bröstet samt övre delen av ryggen. 

Forskningspersonerna erhöll läkemedel som dämpade deras förmåga till shivering för att 

på så vis minska forskningspersonens egen återuppvärmningsförmåga. Studien påvisade att 

gruppen som erhöll spontan återuppvärmning hade statistiskt signifikant högsta 

afterdropvärdet samt den lägsta återuppvärmningshastigheten på endast 0,1 grader Celsius 

per timme. Användandet av heatpack och värmeflaskor ledde till ett lägre värde av 

afterdrop. Återuppvärmningshastigheten var snabbare med 0,6-0,7 grader Celsius per 

timme.  Tiden för värmeavgivningen hos utrustningen varierade, vattenflaskorna byttes ut 

var 20 minut då de förlorat sin värmeförmåga. Heat packen’s värme minskade efter cirka 

30 minuters användande. Den koldrivna värmekällan hade den längsta 

värmeavgivningstiden.  

En randomiserad studie, som genomfördes i norra Sverige av Lundgren, Henriksson, 

Naredi och Björnstig (2011), mätte skillnaden mellan passiv och aktiv uppvärmning av 

patienter som drabbats av skada utomhus. Exlusionskriterierna var GCS under 15, 

transporttiden under 10 minuter eller att patienten redan hade erhållit uppvärmning på 

annat sätt. Kontrollgruppen erhöll passiv uppvärmning med ambulansfilt och 

interventionsgruppen erhöll ambulansfilt med tillskott av en aktiv värmare i form av en 

heat pack som placerades på bröstkorgen. Mätningen av kroppstemperaturen gjordes med 

örontermometer. Kroppstemperaturen steg i bägge grupperna och ingen signifikant skillnad 

kunde ses mellan grupperna. Patienternas upplevda obehagskänsla av kyla mättes på en 

numerisk skala 0-10 (0 är ingen upplevelse av kyla och tio är värsta tänkbara upplevelse av 

kyla). På olycksplatsen kunde studien inte finna någon skillnad mellan grupperna. Vid 

ankomst till sjukhus beskrev 15 av 22 patienter i kontrollgruppen att obehagskänslan av 

kylan hade minskat. Samtliga i interventionsgruppen beskrev att obehagskänslan av kylan 

hade minskat och detta var statistiskt signifikant. En sänkning av andningsfrekvens och 

pulsfrekvens kunde även ses i interventionsgruppen. Denna sänkning var statistiskt 

signifikant. 

En studie av Alex, Karlsson, Björnstig, Saveman (2014) gjorde en intervention med 

införande av en elektriskt uppvärmd bårmadrass genomfördes under ett par veckor under 

november och december månad. En ambulansbårmadrass var utrustad med en elektrisk filt 

med yttertemperatur om 35 grader Celsius, som låg på båren. Den andra ambulansen hade 

sedvanlig bårmadrass. I studien ingick 60 stycken deltagare varav 30 stycken deltagare i 

varje grupp. Patienterna informerades om studien och deltagandet var frivilligt. 

Exlusionskriterierna var medvetslösa, icke kommunikationsbara patienter eller allvarlig 

sjukdom som krävde omedelbar vård. Patienternas kroppstemperatur mättes med 

örontermometer och fingertermometer och Cold Discomfort Scale (CDS) mättes med en 

tiogradig skala där 0 är ingen upplevelse av kyla och tio är värsta tänkbara upplevelse av 

kyla. Studien visade ingen skillnad mellan grupperna när ambulansen anlände till 

patienten.  
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Under transporten angav 53 procent av kontrollgruppen att de upplevde bårmadrassen som 

kall men endast tre procent av patienterna i interventionsgruppen upplevde bårmadrassen 

som kall. Patienternas CDS värde minskade signifikant i interventionsgruppen men ingen 

signifikant temperaturskillnad kunde ses mellan grupperna vid ankomst till sjukhuset. 

En studie av Axel, Karlsson och Saveman (2014) med 23 forskningspersoner klädda i 

tunna kläder, vistades 10 minuter i en klimatkammare med en temperatur på + 2 grader 

Celsius. Därefter lades forskningspersonerna på en ambulansbår i ett rumstemperat rum. I 

studien användes tre olika ambulansbårar varav två hade en vanlig bårmadrass medan en 

hade en elektriskt uppvärmd madrass. Forskningspersonerna låg på ambulansbåren i tio 

minuter och angav sitt CDS värde samt sin grad av avslappning. Studien visade att 

forskningspersonerna hade en högre ryggtemperatur och upplevde en högre grad av 

avslappning när de legat på den uppvärmda bårmadrassen. Intervjuer med 

forskningspersonerna efter testen visade att de upplevde den uppvärmda bårmadrassen som 

bekvämare, tryggare och att de upplevde sig mer avslappnade. Vid användandet av den 

ouppvärmda bårmadrassen upplevde många att det tog lång tid innan de kände sig varma 

igen. 

I en mixad intervention- och intervjustudie av Alex, Lundgren, Henriksson och Saveman 

(2011) undersökte 20 patienter i hur dessa upplevde kyla från skada vintertid utomhus, 

erhöll interventionsgruppen bestående av 13 patienter aktiv uppvärmning med heat packs 

och de resterande patienterna erhöll sedvanlig uppvärmning. Patienterna intervjuades i 

efterhand och de fick beskriva sina erfarenheter om att skadas i en kall miljö samt deras 

upplevelse av kylan. Patienterna upplevde känslan av köld värre än smärtan. De angav två 

begrepp: bestående lidande i väntan på hjälp samt lättnad av lidande när ambulansen kom 

till platsen. Interventionsgruppen upplevde uppvärmningen som att ”värmen spred sig i 

hela kroppen”. Detta minskade patienternas obehagskänsla av kyla.  

Använda varma infusionslösningar som aktiv uppvärmning 

En av de omvårdnadsåtgärder som ambulanssjuksköterskan i en prehospital kontext har att 

tillgå är att ge intravenös vätskebehandling i form av varm infusionslösning. I en studie av 

Joslin, Fisher, Wojcik och Conney (2014) i USA mättes temperaturen på infusionspåsarna 

med hjälp av en infraröd temperaturmätare vid ambulansernas ankomst till 

akutmottagningen. Antalet mätningar i studien var 23 stycken Studien kunde konstatera att 

75 procent av de infusioner som startats i prehospitalt hade en temperatur på 22.2 grader 

Celcius eller lägre vid ankomst till sjukhus. Den högsta temperaturen i infusionslösningen 

var 31,3 grader Celsius och den kallaste infusionslösningen var 17,6. Dessa temperaturdata 

kontrollerades mot utomhustemperatur och transporttiden till sjukhus. De kunde se en 

skillnad i den rådande utomhustemperaturen men inte finna någon skillnad i transporttiden 

till sjukhus. 

I en retrospektiv studie av Wheeler, Recklinghausen och Brozen (2013) vid ett trauma 

level 1 sjukhus i USA, kontrollerades kroppstemperaturen på alla traumapatienter som 

förts dit med helikopter och det konstaterades att 8,5 procent av patienterna hade 

hypotermi vid ankomsten. Studien visade att 30 av de totalt 60 stycken patienter som 

konstaterats med hypotermi, hade erhållit blodtransfusion av ambulanshelikoptern. 

Helikoptern var utrustad med varma kristalloida infusionslösningar och tre kalla 

infusionspåsar med blod. I studien kunde det fastslås att patienter som erhållit 

blodtransfusioner prehospitalt, löpte sex gånger större risk att drabbas av hypotermi. Under 

vintermånaderna oktober till december var denna risk 13 gånger större i samband med 

blodtransfusioner prehospitalt.  
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Ingen infusionsvärmare eller uppvärmning användes vid administreringen av 

blodtranfusionerna. Studien mätte endast om blodtranfusion erhållits och inte antalet 

blodtransfusionspåsar som administrerats per patient. På grund av den ökade risken för 

nedkylning under vinterhalvåret erhöll patienterna en head to toe isolering med 

sovsäcksliknande material. Studien kunde även redovisa att patientgruppen med hypotermi 

hade ett lägre GCS, svårare skador och längre vårdtid än den grupp som var 

normotempererade vid ankomst till sjukhuset 

I en studie av Platts-Mill et al. (2007) granskades hur infusionspåsarna kunde värmas i en 

vildmarksmiljö. Utgångspunkten var att använda den utrustning som kan finnas tillgänglig 

vid en vistelse i vildmark. Utrustningen som användes i studien var: (1) två olika sorters 

heat pack, (2) uppvärmningspåsar till mat (MRE) för fältbruk (vid tillförande av vatten 

startar en kemisk reaktion som värmer maten), (3)  ett set med isoleringsmaterial avsedd att 

värma och ge infusioner i kalla utomhusmiljöer (4) fältkök, på vilket infusionspåsarna 

värmdes upp. Därefter iordningställdes infusionerna i en klimatkammare uppvärmd till fem 

grader Celsius. Tiden för iordningställandet var fem till elva minuter. Infusionstiden för 

500 milliliters infusion var fjorton minuter och infusionspåsar på en liter hade en 

infusionstid på 29 minuter. Medeltemperaturen mättes konstant under testen i 

infusionsaggregatets distala del. Detta för att studera vilken temperatur infusionslösningen 

hade vid administrationen till patienten. Totalt gjordes 12 stycken olika mätningar med 

olika sätt att använda utrustningen. Studien visade att uppvärmning med hjälp av tre 

stycken MRE påsar visade den högsta medeltemperaturen i infusionsaggregatets distala del 

på 38,5 grader Celsius. Användandet av heatpacken var ineffektiva och hade en 

medeltemperatur på infusionen på sju till tolv grader Celsius. Den utrustning som var 

avsedd som infusionsvärmare i kalla miljöer, ett set med isoleringsmaterial erhöll endast en 

medeltemperatur på 8,7 grader Celsius under försöken. En 500 milliliters infusionspåse 

som värmts upp till 45 grader på ett fältkök och därefter iordningställts på fem minuter, 

visade att medeltemperaturen av infusionen var 19.2 grader under infusionstiden. När 

samma infusionspåse uppvärmdes till 75 grader Celsius resulterade det i en 

medeltemperatur på 39,0 grader Celsius. Vid alla försök var infusionsslangarna oisolerade 

förutom vid användande av ett isoleringset för infusionspåsen där en isoleringsutrustning 

fanns även för infusionsslangen. 

En forskningsstudie av Piek och Stein (2011) genomfördes för att undersöka nyttan av 

olika isoleringsmetoder av infusionsaggregaten i samband med administrering av 

infusioner i en kall miljö. I studien isolerades infusionsaggregatet med hjälp av tre olika 

isoleringsmetoder: (1) bomullsisolering, (2) isolering med reflekterande isoleringsfilt av 

rescuetäcketyp, (3) användning av både isoleringsmetoderna och (4) ingen isolering. 

Infusionspåsen värmdes till 45 grader Celsius och sedan iordningsställdes infusionen och 

startades i en klimatkammare med fem plusgrader Celsius. Infusionstiden var nio minuter i 

alla försök. Det konstaterades att temperaturminskningen efter nio minuters infusion, vid 

användandet av ett oisolerat infusionsaggregat, var 5,28 grader Celsius. Med hjälp av 

isolering av infusionsaggregatet kunde denna temperaturminskning sänkas till 3,53 grader, 

vid försöken med isoleringsmetod 1 och 2. Vid försöken med bomullsstrumpa och 

användandet av en resquefilt, virad runt infusionsaggregatet, minskade 

temperaturminskning till 3,06 grader Celsius. 

Styrning till adekvat vårdnivå 

Styrning till adekvat vårdnivå vid grav hypotermi sker med behandling enligt ABCDE 

principen.  
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Vid eventuellt hjärtstillestånd sker pågående hjärtlungräddning under transporten till 

lämpligt sjukhus där nödvändiga resurser att värma patienten med hjärtlungmaskin eller 

ECMO finns att tillgå.  

Det gjordes en retrospektiv studie av samtliga accidentella hypotermifall med hjärtstopp i 

nord-Norge av Hilmo, Neasheim och Gilbert (2014) där patienter som inkommit till 

universitetssjukhuset i Tromsö mellan åren 1985-2013. Studien identifierade 34 olika fall 

med grav hypotermi med hjärtstopp under den aktuella tidsperioden och påvisade även att 

tio fall av accidentell hypotermi med hjärtstopp identifierats men att ingen av dessa tio fall 

överlevt mellan åren 1985-1998. Tidsperioden åren 1999-2013 kunde 24 fall av accidentell 

hypotermi med hjärtstopp identifieras och av dessa 24 patienter överlevde nio av dem. 

Orsaken till förbättringen, som anges i studien, är att vården av accidentella 

hypotermipatienter med hjärtstopp intensifierades efter ett lyckat fall 1999. Detta ledde till 

att hela vårdprocessen effektiverades och förbättrades. Vid ankomsten till sjukhus 

användes hjärtlungmaskin eller ECMO för återuppvärmning. Intransporten till sjukhuset 

skedde oftast med helikopter direkt till sjukhuset. I ett fall skedde transporten till ett 

mindre sjukhus för stabilisering innan vidare transport påbörjades. Transporttiden hade 

ingen betydelse för överlevnadschansen för de drabbade, inte heller hur länge patienten 

hade haft hjärtstoppet. En patient, som överlevde, krävde nästan totalt sju timmars 

hjärtlungräddning innan den drabbade återfick spontan bärande cirkulation. Vid 

undersökningen av neurologstatusen hos de nio överlevande patienterna kunde det 

konstateras att sex av patienterna hade en liten neurologisk skada. Två av fallen hade en 

moderat neurologisk skada och en patient hade grava neurologiska skador.  

En studie av 95 fall av glaciärolyckor som räddades med helikopter i Österrike av 

Hohlrieder, Kroessihuber, Volicke, Lutz och Mair (2010) visade att grav accidentell 

hypotermi förkommit i nio av fallen. I tre av dessa fall var hypotermin så svår att 

patienterna drabbats av hjärtstopp under räddningsarbetet. Alla fall av hypotermi flögs med 

helikopter till ett sjukhus med tillgång till hjärtlungmaskin och ECMO för 

återuppvärmning. Alla patienter som drabbats av accidentell hypotermi överlevde inklusive 

de tre patienterna som drabbats av hjärtstopp vid olyckan och samtliga blev helt återställda 

efter behandlingen. Studien fastslog att de tre fallen av accidentell hypotermi med 

hjärtstopp inte kunde undvikas. Prognosen för dessa patienter i studien var god tack vare 

bra akutsjukvård samt transport med helikopter till ett sjukhus med adekvata resurser att 

genomföra återuppvärmingen. Det sistnämnda med hjälp av hjärtlungmaskin och ECMO. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med detta arbete var att belysa ambulanssjuksköterskans möjligheter att behandla 

eller förhindra uppkomsten av accidentell hypotermi i ambulanssjukvården. Författaren till 

denna uppsats valde att göra en litteraturstudie då detta kan ge svar på kliniska 

frågeställningar (Wengström & Forsberg, 2013). En litteraturstudie kan användas av två 

anledningar; den första är att belysa och skaffa ett helhetsperspektiv över ett problem eller 

ett ämne. Den andra är att den kan ligga till grund för nya rekommendationer eller 

behandlingsriktlinjer (Polit & Beck, 2012). Genomförandet av denna litteraturöversikt 

skedde genom att följa forskningsprocessens olika faser som inkluderar en planeringsfas, 

empirisk fas, analysfas och rapporteringsfas (Kristensson, 2014).  
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Den arbetsmetoden användes av författaren till denna uppsats för att den skulle erhålla en 

välgrundad trovärdighet och styrka i uppsatsen. 

Författaren till detta arbete hade god förförståelse i ambulanssjukvård och anestesi där 

accidentell hypotermi sedan tidigare är ett välkänt och relativt vanligt problem. Detta kan 

varit till fördel vid artikelsökningen men också ett problem då det kan var svårt att 

begränsa arbetets omfattning och öka risken för minskad objektivitet. Artikelsökningen 

inom forskningsfrågan inleddes, författaren konstaterade då att sökningar med hypotermi i 

prehospital vård i första hand berörde den prehospitala milda terapeutiska 

hypotermibehandling som patienter erhöll i samband med hjärtstopp. Dessa artiklar 

exluderades då de inte handlade om accidentell hypotermi. Andra vanliga artiklar i ämnet 

var av case-report-typ och valdes bort från arbetet då dessa beskriver enskilda patientfall 

och därmed saknar den generaliserbarhet, som författaren ville uppnå. Artiklar som endast 

handlade om vården av patienter med accidentell hypotermi på sjukhus valdes också bort. 

Artiklar med prehospital anknytning genomlästes noga och ett urval av artiklarna kunde 

användas i bakgrunden eller i diskussionen. 

Författaren erhöll en handledning i artikelsökning på Sophiahemmet Högskolas bibliotek 

som var värdefull för arbetets fortsatta utveckling. Författaren till detta arbete valde att 

använda databaserna PubMed och Cinahl, då dessa är mest inriktade på vetenskap och 

omvårdnad (Wengström & Forsberg, 2013).  

De använda sökorden togs fram genom att använda MeSH termer som erhölls med hjälp av 

Karolinska Institutets hemsida. Sökorden skiljer mellan svenska och engelska språket. I det 

engelska språket användes inte ordet prehospital i speciellt stor utsträckning utan de 

hänvisade till förkortningarna EMS (Emergency Medical Service) eller EMT (Emergency 

Medical Technician). Författaren använde olika sökord och kombinerade dessa på olika 

sätt (var god se tabell 1). 

Författaren började sökningarna i PubMed och använde sedan samma sökord i Cinahl. 

Vissa artiklar hittades först i PubMed och sedan igen i Cinahl. Detta gjorde att huvuddelen 

av artiklarna som redovisas, hittats i PubMed. Då författaren valde att presentera de funna 

artiklarna i den ordning de hittats, under sökningsarbetet, blev antalet funna artiklar i 

Cinahl lägre i jämförelse med artiklar funna i PubMed. 

Antalet träffar i sökningen varierade kraftigt från flera hundra till ett fåtal. Författaren 

gjorde en dataanalys bestående av en analys av artikelns titel vid träffresultat under 200 

träffar. Erhöll författaren en passande titel så lästes sedan artikelns abstract. De artiklar 

som bedömdes passa in i syftet skrevs på en lista med en sökkod och sedan söktes den i 

fulltextformat för vidare genomläsning. Författaren kan i analysen oavsiktligt ha missat 

artiklar då detta arbete var svårt och tidskrävande. För att tillhandahålla så aktuella artiklar 

som möjligt i forskningsfrågan, exkluderades artiklar äldre än tio år. Författaren valde att 

inte ange någon ålderbegränsning på forskningspersonerna. Detta för att öka bredden och 

för att denna forskningsfråga berör alla åldrar. Endast primärkällor användes i resultatet. 

Alla artiklar av review typ valdes bort. Detta för att minska risken för bias då dessa är en 

sekundärreferens (Polit & Beck 2012).  

Författaren har använt Sophiahemmet Högskolas och Stockholms Läns Landstings 

bibliotekskatalog vid sökande av artiklar i fulltext. Författaren har trots detta i vissa fall 

inte lyckats erhålla alla artiklarna i fulltext och har då avslutat sökningen av den avsedda 

artikeln i fulltext. Detta kan innebära att författaren oavsiktligen har missat artiklar som 

passat in i studiens syfte. 
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Av de totalt 18 artiklarna som redovisas i resultatet är elva av dem utförda i norden, tre av 

dem är från USA, Kanada och Österrike. Detta ser författaren som relevant då en stor del 

av forskningsfrågan sker i länder där klimatet är en utmaning för ambulanssjukvården. 

Umeå universitet förekommer ofta i samband med föreläsningar och utbildningar i 

hypotermi i Sverige och forskare som Alex, Brändström, Henriksson och Lundgren har 

anknytningar till Umeå universitet. De utvalda artiklarna som används i resultatet redovisas 

i en artikelmatris (bilaga 1). 

Av de 18 artiklarna hade 16 av dem en kvantitativ ansats och två hade en kvalitativ ansats. 

Sju av de valda artiklarna hade experimentell ansats och fyra var utförda med retrospektiv 

ansats. Prospektiv ansats förekom i fyra studier och två studier hade en kvalitativ ansats. 

Endast en artikel använde randomiserad ansats. Det stora antalet av experimentella studier 

tyder, enligt författaren till denna uppsats, på att forskningsfrågan kan erhålla en bättre 

evidens då studierna kan utföras på ett mer välkontrollerat sätt. Exprementella studier 

genomförs med unga friska personer, det är en svaghet då resultatet inte alltid kan vara 

generelliserbart hos alla invånare. Friska och unga forskningspersoner har bra 

kompensationsmekanismer och torde således klara en köldstress bättre än en äldre sjuk 

patient.  

Det låga antalet randomiserade studier ser författaren som att forskningsfrågan fortfarande 

behöver utvecklas med fler kliniska studier, för att ytterligare förbättra evidensen i 

forskningsfrågan. Randomiserade studier i ambulanssjukvården är inte helt okomplicerade 

att genomföra då det är en akut verksamhet och det kan vara svårigheter att informera 

patienterna om studiens syfte och deras frivillighet. Retrospektiva studier i 

forskningsfrågan kan i många fall vara att föredra men i vissa studier noteras att bortfallet 

är stort då journaldokumentationen i vissa fall är bristfällig. Två av studierna hade 

kvalitativ ansats. Det är en viktig del för att belysa patienternas egen upplevelse av 

forskningsproblemet och även här behövs fortsatt forskning.  

Trots sin egen förståelse i forskningsproblemet, som är både en styrka och svaghet i denna 

litteraturöversikt, strävade författaren till denna uppsats en hög objektivitet. Den höga 

andelen experimentella studier tyder på hög validitet och reliabilitet med god 

generaliserbarhet i forskningsfrågan. Validiteten är bra vid experimentella studier då 

mätningarna utförs noggrant och under försöken. Alla experimentella studier är noga 

dokumenterade och kan återupprepas med samma resultat och det tyder på att det finns en 

hög reliabilitet av resultatet. 

Endast två av studierna var av kvalitativ ansats. Det ses som en svaghet då detta inte helt 

kan beskriva forskningsfrågans omvårdnadsinriktning.  Kvalitata studier förstärker den 

personcentrerade omvårdnaden i forskningsfrågan. Studierna anses, enligt författaren till 

denna uppsats, ändå ha uppfyllt kravet på validitet, reliabilitet och generaliseringsbarhet i 

forskningsfrågan. 

Författaren till denna uppsats har under arbetets gång hela tiden följt de etiska aspekter 

som arbetet har beskrivit i metoddelen. Författaren har begränsad kunskap i det engelska 

språket och det kan leda till att feltolkningar eller missuppfattningar kan ha skett i arbetet 

och om så är fallet är detta helt oavsiktligt gjort.  

Resultatdiskussion 

Författaren till detta arbete gjorde en innehållsanalys och valde därefter att dela in 

resultatredovisningen i tre resultatkategorier.  
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Detta för att läsaren lättare skall kunna identifiera de omvårdnadsåtgärder som finns 

tillgängliga för ambulanssjuksköterskan vid behandlingen av accidentell hypotermi inom 

ambulanssjukvård. Indelningen blev: passiv uppvärmning, aktiv uppvärmning och styrning 

till adekvat vårdnivå. Detta anser författaren till denna uppsats vara en adekvat indelning 

då resultatet blev mer överskådligt. 

Anknytningen till den personcentrerade omvårdnadsteoretiska ansatsen i denna uppsats 

inriktades på att se personen och dennes obehagskänsla av kyla eller köld. Därefter de 

skador eller den händelse som orsakat accidentella hypotermin. Personer som drabbats av 

upplevelse av kyla anger detta som negativt och upplever ett lidande i väntan på att hjälpen 

anländer till den drabbade (Alex et al., 2011). Ambulanssjuksköterskan måste se helheten 

av patienten och behandla obehagskänslan av kyla och köld med adekvata 

omvårdnadsåtgärder. Omvårdnadsåtgärderna bör vara säkra och enkla att använda för att 

den goda kommunikationen mellan ambulanssjuksköterskan och patienten inte skall störas  

i vårdarbetet. 

Passiv uppvärmning 

Passiv uppvärmning sker idag med ambulansfiltar i polyester och höjning av temperaturen 

inne i ambulansens vårdutrymme. Enligt de inkluderade studierna i denna litteraturöversikt 

finns det andra typer av utrustning att använda i samband med passiv uppvärmning: (1) 

mössa eller annat huvudskydd, (2) bubbelplast, (3) filt med reflekterande aluminiumskikt, 

(4) täcken med tjockare isolering, (5) resquebag av sovsäckstyp (Karlsen et al. 2013). 

Insvepningen av en patient med mild hypotermi kan ske med Hiblersmetod det vill säga 

med hjälp av att använda ett täcke med vind- och vattentät utsida och isolerad insida. 

Denna metod ökade patientens upplevda komfort mer än vid användandet av bubbelplast 

som isoleringsmaterial (Thomassen et al., 2011).  

Valet av isoleringsmaterial är beroende av vilken miljö det skall användas i. Studien av 

Henriksson et al., (2009) delade upp materialen i högisolerande och lågisolerande material. 

Material med högisolerande effekt är oftast tyngre, klumpigare och ökar svårigheten att få 

tillgång till patienten med kompletterande undersökning och behandling. Dessa lämpar sig 

troligen mer till situationer när patienten är mer exponerad av vatten och vind, i väntan på 

avtransport, under långa transporter i oskyddad miljö, som i marin miljö (Jussila et al., 

2014).   

Den lågisolerande gruppen av isoleringsmaterial är mer lämplig att använda för patienteter 

som skyddats för väder och vind när de placerats i ambulansens vårdutrymme eller i 

samband med patienter som är kvar på skadeplatsen och inte kan flyttas därifrån men där 

ambulanssjuksköterskan samtidigt behöver tillgång till patienten med fortlöpande 

undersökningar och behandlingar. Henriksson et al. (2009) rekommenderar att vid 

långvarigt losstagningsarbete i extrema miljöer eller masskadesituationer använda vindtäta 

och kompressionståliga isoleringsmaterial för att erhålla adekvat isoleringsförmåga vid 

omhändertagandet av de drabbade. 

Avtagande av blöta kläder för att minska fortsatt nedkylning är en vanlig behandling men 

som kan vara svår att utföra i en offentlig miljö då det samtidigt är viktigt att skydda 

patientens integritet eller vid tidsbrist med en svårt sjuk patient där omedelbar avtransport 

är nödvändig. Avtagande av blöta kläder behöver inte genomföras om patienten sveps in i 

ett vind- och fukttätt material och en ullfilt. Denna metod reducerar patientens 

värmeförlust genom konvektion (Henriksson et al., 2015). 
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I Stockholms läns Landstings ambulanssjukvård i nuläget är tillgången till isolerande 

utrustning med vind- och fukttätt material begränsat till polyesterfiltar. Författaren till 

denna uppsats anser att det bör tillkomma annan utrustning som filtar med reflekterande 

ytskikt ett exempel är Mediwrap®. Polisen har köpt in dessa till sin verksamhet men inga 

landsting i Sverige har, enligt telefonkontakt med Ferno Norden AB, infört Mediwrap® i 

alla ambulanser. Detta är endast ett av de varumärken som finns på markanaden, det kan 

finna andra varumärken som författaren till detta arbetet har missat i sin undersökning. 

Författaren till denna uppsats anser att ambulanssjuksköterskans omvårdnadsåtgärder och 

utrustning behöver förbättras inom ambulanssjukvården. Ambulanssjuksköterskan har i 

nuläget begränsade resurser och bör erhålla mer utrustning för att kunna erbjuda de 

drabbade bättre isoleringsmaterial. Detta minskar den drabbades värmeförluster av 

radiation, konduktion och konvektion och förbättrar patientens egen förmåga att bibehålla 

sin egen kroppstemperatur. Åtgärderna minskar risken för uppkomsten och eller en 

försämring av accidentiell hypotermi. Utrustningen bör bestå av mössor eller annat 

huvudskydd, filtar med reflekterande material, tjockare täcken med bättre 

isoleringsförmåga och i vissa fall en vind och vattentät sovsäcksliknande isolering som bör 

användas vid transporter av patienter i en miljö där patienten utsätts för fukt eller vind. 

Aktiv uppvärmning 

Tillförande av extern värme leder till att effekten av afterdrop i kroppstemperaturen 

minskar och patienten uppnår normal kroppstemperatur tidigare än passiv uppvärmning. 

Alex et al. (2011) rekommenderar att använda utrustning för aktiv värmning av patienter 

för att minska patientens obehagskänsla av kyla vid skador utomhus. Att använda en aktiv 

värmekälla som heatpacks till patienter som skadats utomhus på vintern ledde inte till en 

signifikant ökning av kroppstemperaturen i jämförelse med passiv uppvärmning. Men 

patienternas obehagskänsla av kyla och köld reducerades signifikant hos alla patienter i 

interventionsgruppen (Lundgren et al., 2011).  

Användandet av en uppvärmd bårmadrass minskade patientens obehagskänsla av kyla men 

ingen signifikant förändring på kroppstemperaturen (Alex et al., 2015). Under studien var 

medeltransporttiden 15 minuter och förändringar i kroppstemperatur hinner troligen inte 

uppstå under den relativt korta transporten. Kroppens kärntemperatur är initialt oförändrad 

vid kall exponering då kroppens kompensationsmekanismer reglerar detta. Långvarig kyla 

eller sjukdomar kan troligen leda till sänkning av kroppstemperaturen vid långa 

transporter. En uppvärmd bårmadrass gav forskningspersoner en högre känsla av komfort 

och möjlighet att känna sig mer avslappnade. Vid användande av ouppvärmd bårmadrass 

klagade forskningspersonerna på att det tog lång tid innan de kände sig varma igen (Alex 

et al., 2014).  

Personcentrad omvårdnad innebär att ambulanssjuksköterskan, vid behandling av patienter 

med accidentiell hypotermi, efterfrågar patientens obehagskänsla inför en kall bårmadrass 

samt genomför nödvändiga omvårdnadsåtgärder som minskar patientens obehag. För att 

öka isoleringen från den kalla ambulansbårmadrassen, används med fördel en uppvärmd 

bårmadrass alternativt ett flertal ambulansfiltar. Det är av största vikt att tidigt sätta in 

åtgärder för att minska patientens obehagskänsla. Detta visar också på att 

ambulanssjukvården verkar enligt personcentrarad omvårdnad genom att identifiera och 

motverka patientens obehagskänsla av kyla.  

Författaren till denna uppsats har i många fall vid ankomsten till sjukhuset, tagit från 

akutmottagningen en uppvärmd filt och lagt på patienten.  
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Detta har alltid uppfattats som väldigt positivt och skönt av patienten, detta kan vara ett 

bevis på att ambulansen inte förmår bryta patientens obehagskänsla av kyla i ambulansen. 

Ambulansen bör ha ett fack med uppvärmda filtar att kunna erbjuda patienter som upplever 

en obehagskänsla av kyla. 

Införandet av en uppvärmd bårmadrass inom ambulanssjukvården bör ske. Enligt (Alex et 

al., 2014; Alex et al., 2015) ledde användandet av en uppvärmd bårmadrass till ökad känsla 

av trygghet, avslappning och komfort för patienten. Detta beror på att värmeförlusten via 

konduktionen av bårmadrassen minskar. För att öka komforten i vårdutrymmet i 

ambulansen, är det i dagsläget standard med eluppvärmning av säten i alla personbilar 

inklusive ambulansens vårdarstol där ambulanssjuksköterskan sitter. Men uppvärmning 

saknas i ambulansmadrassen. Detta trots att patienten ligger med hela sin baksida mot 

madrassen och att många patienter upplever ambulansmadrassen som kall.  

Ambulansens vårdarutrymmes innertemperatur kan vintertid vara svår att hålla på en 

komfortabel nivå. Värmesystemet kan vara otillräckligt för att bibehålla en tillräckligt, för 

ändamålet, hög temperatur i vårdarutrymmet. En reflektion från författaren till denna 

uppsats är att den bristande uppvärmningen i vårdarutrymmet resulterar i att 

ambulanssjuksköterskan, i vissa fall, tvingas bära jacka. Detta alltmedan patienten endast 

har sina kläder och ambulansfiltar att tillgå för att hålla värmen.  

Användandet av varmluftsaggregat med hög värmeeffekt ger det bästa resultatet i en studie 

utförd av Hultzer et al. (2005). Studien rekommenderar att införa varmluftsaggregat inom 

ambulanssjukvården då de anses vara praktiska och lättanvända, speciellt 

ambulanssjukvård i glesbygd och transporter som varar i över 30 minuter. Denna 

behandlingsmetod torde vara genomförbar i en modern ambulans där det finns tillgång till 

220 volts elektricitet eller att ett extra värmeaggregat som använder ambulansens eget 

värmesystem, installeras i ambulansen. På skadeplats kan generell värmehållning ske med 

värmefläktar som blåser varmluft på eller intill patienten. Patienten kan även erhålla 

individuell värmehållning med filtar, mössa eller kemiska värmekuddar (Statens 

haverikommission Rapport RO 2007: 1). 

I nuläget sker inte användande av aktiv uppvärmning inom ambulanssjukvården i 

Stockholms län. Detta bör förändras för att ambulanssjuksköterskan skall kunna erbjuda 

fler omvårdnadsåtgärder i vården av patienter som drabbats av en accidentell hypotermi. 

Utrustningen bör vara lätt att använda och inte skrymmande. Aktiv uppvärmning leder till 

minskat obehag av kyla, mindre afterdrop i kärntemperaturen samt att patienten uppnår 

normotemperatur snabbare. 

En rewievstudie av omhändertagande av barn som drabbats av accidentell hypotermi 

förordade inte en aktiv värmning utan föreslog åtgärder som minskade vidare 

värmeförluster med torra filtar och sovsäck. De rekommenderade en rimligt hög 

temperatur i ambulansens vårdutrymme, varma infusionslösningar och uppvärmd 

syrgastillförsel. Under transport med avancerade transportteam bör en kärntemperatur 

mätas och följas (Corneli, 2012). 

Infusion av varma infusionslösningar i prehospital miljö är inte alltid ett tillförlitligt sätt att 

behandla accidentell hypotermi. Ambulanserna i Stockholms Län har infusionsvärmare 

som erhåller 36 grader Celsius i en infusionsväska. Därefter iordningsställs infusionen 

utanför infusionsväskan och värmen på den infusionsvätska som administreras är troligen 

betydligt lägre än den ursprungliga temperaturen, då infusionsflaskan hänger oisolerad i en 

miljö med 20-24 grader Celsius samt att infusionsslangen är oisolerad.  
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Detta i likhet med studien av Piek och Stein (2013). Den studie som genomfördes i USA 

har inte angivit om det fanns utrustning för uppvärmning av infusion flaskor i ambulansen 

men resultatet visade att 75 procent av infusionerna hade en temperatur på under 22.2 

grader (Joslin et al., 2014).  

Användandet av infusionsvärmare med isoleringsstrumpa över infusionsaggregat och slang 

torde ha bättre isoleringsförmåga men testen av denna utrustning visade en dålig effekt vid 

testen av Wilderness Iv Warmer®. Det skall tilläggas att det vid försöken användes en kall 

infusionspåse från början och att infusionstiden var så kort att uppvärmningen av 

infusionen inte hann få full effekt (Platts-Mills et al., 2007). Patienter som erhållit 

infusioner prehospitalt löper en större risk att drabbas av accidentell hypotermi 

prehospitalt. Denna risk är störst under vintermånaderna och om patienten har erhållit 

ouppvärmda blodtransfusioner (Wheeler et al., 2013). 

Att använda uppvärmda infusionslösningar inom ambulanssjukvården är rutin men studier 

visade att uppvärmning av infusionspåsen inte alltid är tillräckligt och måste förändras med 

bättre uppvärmningsutrustning, enligt författaren till denna uppsats. Ambulanssjukvården i 

Sverige bör överväga att använda infusionsvärmare (värmning av infusionsvätskan genom 

att värma infusionsslangen hela vägen till patienten) Detta för att minimera värmeförlusten 

hos infusionen innan den administreras till patienten. En otillräckligt varm infusionsvätska 

kan orsaka eller förvärra en accidentell hypotermi. Betydelsen av hur varm infusionsvätska 

upplevs i samband med administreringen till patienten måste studeras ytterligare. 

Några ambulansen i norra Sverige introducerar en ny typ av infusionsvärmare. Denna 

utrustning värmer infusionsvätskan i en uppvärmningskassett som placeras i anslutning till 

patientens intravenösa kanyl. Infusionsvärmaren skall vara effektiv och minimerar 

värmeförlusterna av infusionsvätskan innan den administreras till patienten. 

Styrning till adekvat vårdnivå 

Den specialistsjukvård och behandling som patienter med grav hypotermi kräver finns inte 

tillgänglig på alla sjukhus. Det innebär att patienterna i vissa fall erhåller en längre 

transporttid då de transporteras till adekvat vårdnivå.  

En svensk case report av Friberg och Rundgren (2009) påtalar vikten av att patienter med 

grav hypotermi och hjärtstopp skall föras till ett sjukhus med hjärtlungmaskin eller ECMO 

under pågående hjärtlungräddning. I detta fall överlevde två av tre patienter som fastnat i 

en bil upp och ner under vattenytan i cirka 20 minuter, alla tre patienter hade drabbats av 

accidentell hypotermi med hjärtstopp. 

En inventer,ing av vården i samband med accidentell hypotermi och hjärtstopp i England 

konstaterade att många sjukhus saknar behandlingsriktlinjer och behandlingsprotokoll i 

samband med behandlingen av accidentell hypotermi. Rekommendationen från artikelns 

författare är att patienten skall erhålla mekanisk hjärtmassage och föras till ett 

specialistsjukhus med hjärtlungmaskin eller ECMO (Gordon, Ellerton, Paal, Peek & 

Barker, 2014). 

Långvarig hjärtlungräddning och transport till klinik med avancerad specialistbehandling 

är en avgörande faktor för överlevnaden av patienter som drabbats av grav accidentell 

hypotermi och hjärtstopp. Ambulans- och sjukhuspersonal har svårt att förutse vilka 

patienter som kommer överleva den accidentella hypotermin.  
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Härtlungräddningen skall pågå kontinuerligt med alla tillgängliga resurser för att inte bryta 

den aggressiva behandlingskedja som dessa patienters kritiska tillstånd kräver (Hilmo, 

Naesim & Gilbert, 2014).  

Transporter av patienter med grav hypotermi skall om möjligt ske med helikopter om detta 

innebär en tidsvinst i omhändertagandet av patienten. Accidentell hypotermi med 

hjärtstopp kunde inte förebyggas i samband med räddningsarbetet med patienter som 

förolyckats i en glaciär. Det konstaterades att med hjälp av avancerad akutsjukvård och 

helikoptertransport direkt till specialistsjukvård, med hjärtlungmaskin eller ECMO 

behandling, överlevde samtliga patienter som drabbats av accidentell hypotermi med 

hjärtstopp (Hohlrider et al., 2010). 

Tidigt igenkännande av hypotermi och implementering av enkla värmebevarande åtgärder 

bör införas inom ambulanssjukvården. Ökad kunskap om hypotermi, korrekt mätning av 

kroppstemperaturen och proaktiv behandling är nödvändig. Införandet av guidelines och 

behandlingsstrategier för att förbättra igenkännandet och handhavandet av accidentell 

hypotermi i samband med vården av traumapatienten förordas (Irland et al., 2006). 

Ambulansjukvårdens medicinska riktlinjer och behandlingsprotokoll för behandling av 

moderat och grav accidentell hypotermi behöver en översyn. Sverige är geografiskt ett 

stort land och varje landsting bör kartlägga hur vården av accidentell hypotermi skall 

genomföras. Samordning av resurser som helikopter och tillgång till avancerad vård kan 

vara livsavgörande hos den drabbade patienten. Transporttiden kan bli längre för att föra 

patienten till en avancerad vårdnivå men det kan vara en vinst för patientens överlevnad. 

Då tiden för hjärtlungräddning i vissa fall kan vara lång och kvaliteten på 

hjärtlungräddningen i och med det riskerar att minska, då personalen som utför denna blir 

trött, är införande av utrustning med mekanisk hjärtmassage av stor betydelse. Detta då den 

mekaniska hjärtmassagen håller kontinuerligt hög kvalité. Därmed ökar också patientens 

överlevnadschanser i samband med accidentell hypotermi med hjärtstopp. 

Slutsats 

Klimatet i Sverige är skiftande med varierande utomhustemperatur och nederbörd vilket 

innebär en utmanande arbetsmiljö för ambulanssjuksköterskan då denne skall skydda 

patienten från den omgivande miljön. Orsakerna till accidentell hypotermi är 

mångfacetterad. Ambulanssjuksköterskan bör ha goda kunskaper om tillståndet för att 

tidigt kunna identifiera och behandla patienten med lämpliga omvårdnadsåtgärder. 

Upplevelse av kyla hos patienten leder till ett ökat obehag och lidande. Den prehospitala 

behandlingen bör starta omgående. Accidentell hypotermi är ett allvarligt tillstånd som 

måste börja behandlas innan det uppkommer eller innan det förvärras.  

Ambulanssjukvården i Sverige bör ha utrustning att kunna erbjuda passiv uppvärmning 

med olika isoleringsmaterial samt ha möjlighet till att kunna erbjuda aktiv uppvärmning till 

patienten, för att tidigt behandla och avbryta patientens negativa upplevelse av kyla. 

Ambulanssjukvården bör även ha utrustning för att kunna mäta låga kroppstemperaturer 

samt omhänderta patienter som drabbats av en måttlig och grav accidentell hypotermi. 

Ambulansen bör kunna hålla relativt hög temperatur i vårdutrymmet även vid väldigt kalla 

utetemperaturer. En uppvärmd bårmadrass är att föredra då det reducerar en av orsakerna 

till patienters värmeförlust (konduktion).  
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Ambulansens medicinska riktlinjer i Sverige bör även innefatta styrning av patienter som 

drabbats av grav hypotermi med eller utan hjärtstopp. Dessa patienter bör styras till 

sjukhus med mer avancerad utrustning för att värma patienten med hjärt-lungmaskin eller 

ECMO. Uppdragets behov av förstärkningsenhet och eventuellt en helikopter för en 

snabbare transport till specialistsjukhus bör övervägas i riktlinjerna. 

Klinisk tillämpbarhet 

Ambulanssjukvårdens möjligheter att behandla och förebygga accidentell hypotermi är i 

nuläget begränsade. Andra behandlingsmöjligheter där bättre isolerande material, aktiv 

uppvärmning och styrning till specialistsjukhus behöver utredas. Detta för att förbättra 

omhändertagande av patienter som drabbats av accidentell hypotermi. Patientens 

upplevelse av obehag i samband med kyla skall åtgärdas för att minska patientens lidande 

vid omhändertagande av patienter i den utmanande miljö där ambulanssjuksköterskan 

verkar. Vidare forskning i ämnet är nödvändigt för att förbättra omhändertagandet av 

patienter som drabbats av accidentell hypotermi. Det bör även genomföras fler kvalitativa 

studier vilka sätter den drabbade personen och dess obehagskänslor av kyla i 

forskningsfrågan. 
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Bilaga 1  Bedömningsunderlag 

Bilaga I 

Forskningsöversikt bedömningsunderlag  

 

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). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomiserad controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

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 prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd 

studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 
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för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

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 välgenomförd 

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 och 

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. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

Referenser: Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar 

(Evidensbaserad omvårdnad,1999:3). Stockholm: SBU, SFF. 

Willman, A., Stoltz, P., &  Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.).  

Lund: Studentlitteratur. (Valda delar). 
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Bilaga 2 Artikelmatris 

Bilaga II 

Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Alex, Karlsson, 

Björnstig, 

Saveman 

2015 

Sverige 

Effect of a heated 

ambulance 

mattress prototype 

on thermal 

comfort and 

patients 

temperatures in 

prehospital 

emergency care – 

an intervention 

study. 

Utvärdera 

effekten av en 

elektriskt 

uppvärmd 

bårmadrass och 

mäta patienternas 

värmekomfort, 

och 

kroppstemperatur 

i 

ambulanssjukvård

en. 

Kvantitativ 

interventionsstudie 

Interventionsgruppen 

N=30 erhöll den 

uppvärmda 

bårmadrassen och 

kontrollgruppen erhöll 

den vanliga 

bårmadrassen utan 

uppvärmning. 

N = 60 

(0) 

Värmekomforten i 

interventionsgruppen var 

högre än kontrollgruppen, 

57 % av kontrollgruppen 

upplevde att bårmadrassen 

var kall men endast 3 % i 

interventionsgruppen, 

signifikant sänkning av 

CDS värdet i 

interventionsgruppen, 

ingen signifikant skillnad 

kunde ses vid mätningen av 

kroppstemperaturen efter 

transporten. 

II 

RCT 

II 

K 

Axel, Karlsson, 

Saverman 

Effect evaluation 

of a heated 

ambulance 

mattress-prototype 

Utvärdering av en 

bår med en 

ouppvärmd 

ambulansmadrass 

Experimentell studie. 

Testen genomfördes i 

en klimatkammare, 

mätningar av 

N= 23 

(0) 

Vid användningen av den 

uppvärmda bårmadrassen 

så erhöll 

forskningspersonerna en 

III 

CCT 
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2014 

Sverige 

on body 

temperatures and 

thermal comfort – 

an experimental 

study. 

mot en uppvärmd 

bårmadrass och 

forskningspersone

rnas upplevelse av 

sin köldkänsla. 

kroppstemperatur, 

värmekomfort och 

forskningspersonernas 

upplevelse av 

kyla/värme, studien 

hade både en 

kvantitativ och 

kvalitativ ansats. 

högre temperatur på 

ryggen, en högre grad 

forskningspersoner kunde 

slappna av bättre, den 

kvalitativa studien visade 

att forskningspersonerna 

upplevde den uppvärmda 

madrassen som bekvämare, 

tryggare, mer 

avslappnande, den 

ouppvärmda madrassen 

upplevde 

forskningspersonerna att 

det tog lång tid innan de 

kände sig varma igen. 

II 

K 

Alex, Lundgren, 

Henriksson, 

Saveman 

2013 

Sverige 

Being cold when 

injured in a cold 

environment- 

patients 

experiences 

Utforska 

patientens 

upplevelse av kyla 

I samband med 

skador I en kall 

miljö. 

Kvalitativ 

intervjustudie, Patienter 

som drabbats av skada i 

en kall miljö i norra 

Sverige intervjuades, 

Aktiv uppvärmning 

hade getts till 13 

stycken och 7 hade 

erhållit passiv 

uppvärmning. 

N = 20 Patienterna angav att de led 

mer av kylan än av 

smärtan, Gruppen som 

erhöll aktiv uppvärmning 

upplevde det positivt, 

Intervjuernas 

kategoriserades i två 

begrepp: Bestående lidande 

(I väntan på hjälp) och 

lättnad av lidande (när 

ambulansen kom), gruppen 

som erhöll aktiv värmning 

upplevde det som 

komfortabelt och upplevde 

en positiv känsla. 

II 

K 
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Hardy, Chan, 

Martin, Brieva, 

Gallagher, 

Sokolowsky, 

Balogh 

2013 

Australien 

Temperature 

changes in the 

helicopter 

transport of 

trauma patients. 

Syftet var att mäta 

patienters 

kroppstemperatur 

innan och efter 

helikoptertranspor

t från level 3 och 

4 trauma sjukhus 

till level 1 trauma 

sjukhus. För att se 

om patienterna 

förändringar i 

kroppstemperatur 

under transporten. 

Retrospektiv studie 

hypotermi indikation 

var <35 graders 

kroppstemperatur 

Mätning gjordes 

preflight och postflight, 

genomsnittstiden för 

transporten var 68 

minuter och ingen aktiv 

uppvärmnings gjordes 

under transporten. 

N = 67  (11) 

 

Generellt kunde inte någon 

skillnad ses mellan 

mätningarna, men de 

patienter som var 

hypoterma vid starten av 

transporten sågs en 

signifikant sänkning av 

kroppstemperaturen efter 

transporten, studien föreslår 

att patienten skall 

optimeras innan transporten 

påbörjas. 

II 

R 

Henriksson, 

Lundgren, 

Kuklane, Holmer, 

Björnstig 

2009 

Sverige 

Protection against 

cold in prehospital 

care thermial 

insulation 

properties of 

blankets and 

rescue bags in 

different wind 

conditions. 

Undersöka 

isoleringsförmåga

n hos 12 olika 

filtar och rescue 

bags under olika 

vindförhållanden 

Experimentell studie. 

En testdocka iförd 

vanliga kläder med 

temperatur sensorer 

lades i ett klimatrum, 

sveptes in i 12 olika 

kombinationer av 

isoleringsmaterial 

testades i olika 

vindhastigheter Low = 

0,5 m/s, moderat = 2-3 

m/s High = 8-9 m/s 

Textmaterialen var 

olika filtar inklusive 

ambulansfilt, 

aluminiumfiltar, 

bubbelplast och Reque-

 Vid låga vindhastigheter 

var isoleringsförmågan 

relaterad till tjockleken på 

isoleringsmaterialet, 

undantaget från den 

reflexeterande metallfilten 

som hade en högre 

isoleringsförmåga och var 

vindtät. Ambulansfilt i 

polyester visade den lägsta 

isoleringsförmågan vid 

ökad vindexponering var 

bubbelplastens 

isoleringsförmåga mindre 

reducerad vid ökad 

vindexponering, Rescuebag 

och arme filtar klarade av 

I 

P 
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bags vindförhållande bäst  

Henriksson, 

Lundgren, 

Kuklane, Holmer, 

Giesbrecht, 

Naredi, Björnstig 

2015 

Sverige 

Protection against 

cold in prehospital 

care: Wet clothing 

removal or 

addition of vapor 

barrier. 

Studiens syfte var 

att utvärdera 

effekten av 

borttagande av 

blöta kläder eller 

tillförande av ett 

material med 

fuktspärr hos 

forskningspersone

r med shivering i 

en kall miljö. 

Experimentell studie 

med forskningspersoner 

med blöta kläder lades 

på en spineboard i en 

klimatkammare med -

18,5 grader i 20 minuter 

och därefter sveptes in i 

fyra olika material, 1: 

en ullfilt, 2: 

Fuktspärrsmaterial och 

en ullfilt, 3: Avtagande 

av blöta kläder och en 

ullfilt, 4: 2 stycken 

ullfiltar. 

N = 8 

(0) 

Avlägsnande av blöta 

kläder och tillförande av 

material med fuktspärr eller 

2 ullfiltar reducerade 

kroppens metabola behov, 

och ökade den perifera 

temperaturen, inga 

skillnader i kärntemperatur 

eller pulsfrekvens kunde 

ses vid de 4 olika 

materialen. 

Försökspersonernas 

köldkänsla minskade mest 

vid användande av 

fuktspärrande material.                                                                                     

I 

P 

Hilmo, Neasheim, 

Gilbert 

2014 

Norge 

“Nobody is dead 

until warm and 

dead” Prolonged 

resuscitations is 

warranted in 

arrested 

hypothermic 

victims also in 

remoted areas – A 

retrospective 

study from 

northern Norway. 

Studera de fall av 

accidentell 

hypotermi med 

hjärtstopp I Norge 

från 1985-2013 

för att se 

skillnader mellan 

de patienter som 

överlevande och 

de patienter som 

dog. 

Retrospektiv studie, 

Journalgranskning, tre 

tidperioder mättes: 

1985-1991, 1992-1998 

och 1999-2013 

De fann 34 fall av 

accidentell hypotermi 

med hjärtstopp. 

N = 34 Innan 1999 så avled 

samtliga, 1999 så hade de 

ett lyckat fall och vården 

förbättrades de började 

använda hjärt-lungmaskin 

och sedan ECMO 

tillkomma i behandlingen, 

därefter överlevde 37,5 % 

av fallen, överlevnaden 

ökade inte vid kortare tid 

av hjärtstopp, en patient 

stabiliserades på lokalt 

sjukhus innan vidare 

transport, de övriga flögs 

I 

R 
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direkt till 

universitetssjukhus för att 

få optimal behandling 

initialt, avståndet var ingen 

avgörande faktor för 

överlevnad, längsta tiden 

för återupplivningsförsök 

innan ROSC var 6 timmar 

och 52 minuter. 

Hohlrieder, 

Kroessihuber, 

Volickle, Lutz, 

Mair 

2010 

Österrike 

Experience whit 

helicopter rescue 

missions for 

crevasse accidents 

Studera 

erfarenheterna av 

räddningsarbete 

med helikopter 

vid olyckor som 

inträffat vid 

glaciärer. 

Retrospektiv studie av 

95 som drabbats av en 

olycka vid en glaciär, 

studera de drabbades 

typ av skador, 

förekomsten av svår 

hypotermi redovisades. 

N = 95 

(0) 

Resultatet visade att det var 

9 fall av grav hypotermi, 3 

av dessa hade drabbats av 

hjärtstopp under 

räddningen, de drabbade 

flögs med helikopter till 

ECMO-Center och alla 9 

överlevde och återställdes 

helt. 

I 

R 

Hultzer, Xu, 

Marrao, Bristow, 

Chochinov, 

Giesbrecht 

2005 

Kanada 

Pre-Hospital 

Torso-Warming 

modalities for 

severe 

hypothermia: a 

comparative study 

using a human 

model 

Studera 

skillnaderna 

mellan 5 olika 

uppvärmningssyst

em med 

försökspersoner 

som kylts ner i ett 

+ 8 graders bad i 

30 minuter tills de 

hade 35 grader i 

kroppstemperatur, 

torkats av och 

Prospektiv studie. 6 

forskningspersoner 

erhöll efter 

nedkylningen 5 olika 

uppvärmningsmetoder, 

varmlufttäcke, varmluft 

med två olika effekter 

och ett stelt skal runt 

kroppen, en värmekälla 

driven av kol och hud 

mot hud kontakt med en 

normotemperatur 

N = 6 

(0) 

Efter nedkylningen i badet 

fortsatte nedkylningen med 

en grad Celcius sk. 

afterdrop. Trots 

uppvärmningen med hud 

mot hud fortsatte afterdrop 

effekten att sänka 

kroppstemperaturen 

ytterligare 0,45 grader, 

minsta afterdrop sågs vid 

användandet av 

varmlufttillförsel och större 

I 

CCT 
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väntat 30 minuter 

i ett rum innan 

uppvärmningsåtgä

rderna startade, 

forskningspersone

rna hade erhållit 

shivering 

dämpande 

medicin för att 

minska deras egen 

uppvärmningsför

måga.  

människa effekt gav mindre 

afterdrop. Åter 

uppvärmningseffekten mätt 

i grader per timme visade 

att varmlufttillförsel med 

hög effekt var snabbast och 

hud mod hud var 

långsammast men att en 

spontan åter uppvärmning 

var långsammast. 

Joslin, Fisher, 

Wojcik, Conney 

2014 

USA 

A Prospective 

evaluation of the 

contribution of 

ambient 

temperatures and 

transport times on 

thermometry 

reading of 

intravenous fluids 

utilized in EMS 

patients 

Mäta 

temperaturen på 

infusionspåsarna 

som prehospital 

personal hade 

startat innan 

ankomst till 

akutmottagningen. 

Prospektiv studie.  

Vid ankomst till 

akutmottagningen 

gjordes tre mätningar 

av infusionspåsens 

temperatur med hjälp 

av en infraröd mätare 

och medelvärdet 

räknades ut. 

Temperaturen utomhus 

mättes även 

transporttiden mättes i 

studien. 

N = 23 

(0) 

Infusionspåsarnas 

temperatur var signifikant 

med utomhustemperaturen. 

Transporttiden hade ingen 

påverkan på 

infusionspåsens temperatur. 

75 % av infusionspåsarna 

hade en temperatur på 22.2 

grader eller lägre. 

II 

P 

Jussila, Rissanen, 

Parkkola, 

Anttonen 

Evaluating cold, 

wind and moisture 

protection of 

different 

Undersöka olika 

utrustningar för att 

skydda patienten 

mot kyla, vind och 

Observationsstudie och 

utvärdering av olika 

skyddsmaterial mot 

kyla i klimatrum med 

N = 4  

(0) 

Vind minskar 

isoleringsförmågan upp till 

45 % isolering minskade 

också vid fukt trots 

II 

P 
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2014 

Finland 

coverings for 

prehospital 

maritime 

transportation- A 

thermal manikin 

and human study. 

väta vid 

transporter i 

marina miljöer. 

En undersökning 

gjordes med en 

testdocka och 

sedan med fyra 

testpersoner. 

hjälp av en testdocka, 

därefter prov av 

materialen i marin miljö 

med frivilliga 

forskningspersoner 

personer. 

bubbelplast och 

aluminiumfilt. Bästa 

skyddet mot vatten och 

isoleringsförmåga erhölls 

vid användande av resque 

bag med nylonutsida och 

vid användning av 

bakalava. 

II 

K 

Karlsen, 

Thomassen, 

Vikenes, Brattebö 

2013 

Norge 

Equipment to 

prevent, diagnose 

and treat 

hypothermia: A 

survey of 

Norwegian pre-

hospital service. 

Syftet med studien 

var att identifiera 

utrustningen för 

att diagnostisera, 

förbygga och 

behandla 

hypotermi i 

prehospital vård i 

Norge, väg 

ambulans, 

flygambulans och 

ambulanshelikopt

er och 

räddningshelikopt

er ingick i studien. 

Intervjustudie med 42 

respondenter som 

presenterade 543 olika 

prehospitala enheter, 

intervjuerna bestod av 

strukturerade telefon 

intervjuer,  

N = 42 (0) 

 

Alla luftburna hade en 

termometer som mäter < 32 

grader medan vägambulans 

hade endast 12 % denna 

utrustning, Den vanligaste 

passiva uppvärmningen 

bestod av sjukhusfiltar, 

bubbelplast och 

bomullsfiltar, ullfiltar och 

mössa var mer ovanligt. 

Aktiv uppvärmning fanns 

hos räddningshelikopter till 

70 % ambulanshelikoptern 

58 % medan 

vägambulansen endast 14 

% hade aktiv värmning.  

I 

K 

Lundgren, 

Henriksson, 

Naredi, Björnstig 

2011 

The effect of 

active warming in 

prehospital trauma 

care during road 

and air ambulance 

Studiens syfte var 

att jämföra passiv 

uppvärmning mot 

aktiv 

uppvärmning hos 

Randomiserad studie, 

en kontrollgrupp som 

erhöll passiv 

uppvärmning med en 

polyesterfilt, ullfilt eller 

N = 51 (3) 

 

Patienterna 

kroppstemperatur ökade i 

bägge grupperna och ingen 

signifikant skillnad i 

kroppstemperatur en kunde 

II 

RCT 
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Sverige transportation – a 

clinical 

randomized trial. 

patienter som 

drabbats av skada 

utomhus. 

en resquefilt vaderad 

med bomullsinsida, en 

interventionsgrupp som 

erhöll en heatpack på 

bröstet, 

kroppstemperatur och 

patientens komfort 

mättes. 

finnas, patientens komfort 

ökade hos alla med aktiv 

värmning men bara hos 2/3 

delar av gruppen med 

passiv värmning, patienter 

som erhöll aktiv värmning 

erhöll en lägre puls och 

andningsfrekvens. 

Lundgren, 

Henriksson, 

Pretorius, Cahill, 

Bistow, 

Chochinov, 

Pretorius, 

Björnstig, 

Giesbrecht 

2008 

Sverige 

Field torso 

warming 

Modalities 

Studera och 

jämföra 4 olika 

uppvärmningsutru

stningar som inte 

kräver 220 volt på 

forskningspersone

r 

Experimentell studie, 5 

forskningspersoner 

kyldes ner med + 8 

gradigt vatten och 

torkades, lades i en 

sovsäck med olika 

uppvärmningstekniker: 

Spontan, koldriven 

värmekälla på bröstet, 

Vattenflaskor eller 

heatpack på bröstet och 

övre delen av ryggen. 

Försökspersonerna gavs 

läkemedel som 

minskade deras 

förmåga till shivering. 

N = 5 

(0) 

Temperaturfallet 

(afterdrop) vid spontan 

uppvärmning var 2.2 

grader, heatpacken och 

värmeflaskorna hade det 

lägst afterdropeffekten 1,5-

1,6 grader Koldrivna 

värmekällan gav ett 

afterdrop på 1,8 grader. 

Återuppvärmningshastighet

en mätt i grader per timme 

visade att värmeflaskorna 

var bäst med 0,7 gr./h följt 

av koldrivna värmaren, 0,6 

gr/h och heatpack 0,2 

grad/h den lägsta höjningen 

hade spontan uppvärmning 

som skedde 0,1 gr/h 

I 

CCT 

Piek, Stein, 

2011 

Three insulation 

methods to 

minimize 

Studera tre olika 

sätt att isolera 

infusionsslangen 

Experimentell 

observationsstudie, 44 

grader varm 

Inga 

forskningspe

Utan isolering var 

temperaturminskning 5,28 

grader, isoleringen med 

II 

CCT 
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Sydafrika intravenous fluid 

administration set 

heat loss. 

från en varm 

infusionspåse till 

infusionsslangens 

distala del för att 

kunna bibehålla 

infusionslösninge

ns värme till 

patienten. 

infusionsvätska 

passerade ett 

infusionsaggregat i ett 5 

gradig klimatkammare 

och infusionens 

temperatur mättes på 3 

olika punkter, 

isoleringen bestod av 

Bomullsstrumpa, en av 

en emergency-filt och 

sedan en bägge 

isoleringsteknikerna. 

Infusionstiden var 9 

minuter. 

rsoner deltog bomullsstrumpan och 

emergency-filten gav en 

temperaturminskning på 

3,53 grader, och vid 

användande av bägge 

isoleringsmaterialen skedde 

en temperaturminskning på 

3,06 grader 

Platt-Mills, 

Stenbdell, Lewin, 

Moya, Dhah, 

Stroh, Shalit 

2007 

USA 

An experimental 

study of warming 

intravenous fluid 

in a cold 

environment. 

Studien 

undersökte 14 

olika sätt att 

värma 500 ml och 

1 liters 

medutrustning 

som finns i 

vildmarksmiljö 

infusionspåsar i 

ett 5 grader varmt 

rum med och 

sedan 

kontinuerligt mäta 

temperaturen i 

infusionsaggregat

ets distala del 

Experimentell studie  

Uppvärmning av 

infusionspåsar med 

hjälp av 2 olika 

heatpack och 

användande av MRE 

heat 

(Uppvärmningspåsar 

till mat för fältbruk) 

Inga 

forskningspe

rsoner deltog 

500 ml infusionspåsarna 

var lättare att värma än 1 

literpåsarna, högsta 

temperaturökningen kunde 

ses vid användandet av 2 

MRE påsar. Den 500 ml 

Infusionspåsen som 

uppvärmdes till 45 grader 

hade en medeltemperatur 

på 19.1 grader vid en 

infusionstid på 14 minuter 

när den var oisolerad i det 5 

grader Celsius varma 

rummet.  

I 

P 



12 

 

under infusionen. 

 

Thomassen, 

Faerevik, Österås, 

Sunde, 

Zakariassen, 

Sandsund, Heltne, 

Brattebö 

2011 

Norge 

Comparison of 

three different 

prehospital 

wrapping methods 

for preventing 

hypothermia- a 

cross study in 

humans. 

Undersöka den 

isoleringsförmåga

n hos bubbelplast, 

ambulansfiltar och 

Hiblers metod (en 

plastfilt med 

isoleringsskikt). 

Experimentell studie. 

Blöta personer lades i 

en klimatkammare i en 

timme, perifer och 

kärntemperatur, 

syrgaskonsumtion och 

metabolisk 

värmeproduktion 

studerades. 

Försökspersonernas 

komfort, köldkänsla 

och shivering mättes. 

N = 8 

(0) 

Försökspersonernas 

perifera temperatur ökade 

signifikant med Hiblers 

metod, det fanns inga 

mätbara skillnader i 

kärntemperaturen mellan 

de olika 

isoleringsmaterialen. 

Försökspersonerna 

upplevde högre grad av 

kyla och shivering och en 

lägre grad av komfort och 

hade en högre grad av 

värmeproduktion vid 

användande av filtar och 

bubbelplast. Hiblers metod 

var bäst ur subjektivt 

perspektiv. Bubbelplast 

hade den lägsta 

isoleringsförmågan av de 

utprovade materialen. 

II 

CCT 

 

Wheeler, 

Recklinghausen, 

Brozen 

2013 

Blood 

administration in 

helicopter 

emergency 

medical service 

patients associated 

Studera patienter 

införda till 

sjukhus med 

HEMS och 

förekomsten av 

hypotermi hos 

Retrospektiv studie av 

traumapatienter som 

transporterades direkt 

från olycksplatsen till 

ett Level 1 sjukhus i 

New England USA. 707 

N = 707 

(0) 

8,5 % av patienterna hade 

vid ankomsten <35 grader 

Celsius, Gruppen som hade 

erhållit blodtransfusioner 

hade en 6 gånger högre 

sannolikhet att drabbas av 

I 

R 
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Libanon USA ? with hypothermia. traumapatienter 

vid ankomsten till 

sjukhus och 

jämföra det med 

om patienterna 

erhållit 

blodtransfusioner 

prehospitalt. 

patienter undersöktes hypotermi. Inga 

infusionsvärmare användes. 

Alla patienter som 

transporterades mellan 

oktober till april erhöll en 

head to toe isolering av 

sovsäcksliknande material 

och en fleece fodrad. 

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.   

 

 

 


