
 
 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskans bedömning och åtgärd av frossa vid aktiv kylbehandling hos 

sövd patient som behandlas i ventilator.  

En litteraturöversikt 

 

The nurse assessment and action on shivering during therapeutic temperature 

management in anesthetized patient receiving ventilator treatment. 

 

A literature review 
 

 

 
 

 

 

Kompletterande kandidatprogrammet i omvårdnadsvetenskap,  

60 högskolepoäng  

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng 

Grundnivå 

Examensdatum: 2016-05-18 

Kurs: Ht14 

 

Författare:  Handledare: 

Ulrika Hansson Ani Henttonen 

  

 Examinator:  

 Åsa Craftman 



  

  

                   

SAMMANFATTNING 

 

Ett av målen med vården av patienter på en intensivvårdsavdelning är att förhindra att skadan 

förvärras. Vid stigande temperatur ökar hjärnans metabola behov och det intrakraniella 

trycket riskerar att hamna på en nivå där hjärnan utsätts för detta. Därför används aktiv 

kylbehandling inom intensivvården för att sänka temperaturen och minska hjärnans 

ämnesomsättning. Vid aktiv kylbehandling kan frossa uppkomma vilken kan motverka 

behandlingens effekt och är mycket obehagligt för patienten. För att tolerera behandlingen 

kan patienten behöva sövas och behandlas i ventilator vilket gör att bedömningen av frossan 

blir svår att skatta. Ansvaret för bedömningen blir då sjuksköterskans som genom 

självständiga bedömningar och omvårdnadsåtgärder kan förbättra patientens möjligheter att 

tillfriskna. 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa frossa hos sövda patienter i ventilator som 

behandlas med aktiv kylning samt vilka omvårdnadsåtgärder som vidtas av ansvarig 

sjuksköterska. För arbetet valdes metoden litteraturöversikt eftersom det är ett bra sätt att 

inventera det aktuella kunskapsläget och samtidigt få en strukturerad översikt över ämnet.  

 

Resultatet visade att ett flertal parametrar kan hjälpa intensivvårdssjuksköterskan att få en 

korrekt bild av patientens frossa där både en subjektiv och objektiv skattning behövde utföras. 

Den medicinsktekniska utrustningen som förekommer inom intensivvården kunde ge 

indikation på subtil frossa vilken motiverade till en grundligare undersökning och bedömning 

av patienten. Kunskap om potentiella riskgrupper ökade sjuksköterskans beredskap för vilka 

patienter som behövde observeras mer grundligt. En kvantifierad skattningsskala förtydligade 

graden av frossa och skapade en enhetlig bild. För att kupera patientens frossa bör i första 

hand en omvårdnadsåtgärd användas och om denna aktivitet inte är tillräcklig bör minsta 

möjliga medicinska behandling ges. 

 

För att upptäcka frossa behövs som komplement till den kliniska bedömningen, en enkel, 

enhetlig och kvantifierad bedömningsskala som kunde användas bedside. Författaren ansåg 

”the bedside shivering assessment scale” vara en lämplig skala. Kunskap gällande 

monitorering och dess avvikande värden ledde till att frossan upptäcktes tidigare. En 

observant, lyhörd och kompetent intensivvårdssjuksköterska hade möjlighet att genom sina 

självständiga omvårdnadsåtgärder i form av värmning lindra frossans negativa effekter hos 

patienten. 

 

Nyckelord: Frossa, aktiv kylbehandling, skattningsskala, omvårdnadsåtgärder 

 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING ............................................................................................................................. 1 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 1 

Feber och temperaturreglering ............................................................................................... 1 

Frossa ......................................................................................................................................... 2 
Cerebral skada .......................................................................................................................... 3 
Aktiv kylbehandling ................................................................................................................. 3 
Sidoeffekter av kylbehandling ................................................................................................. 5 
Sövning vid kylbehandling ...................................................................................................... 5 

Ventilatorbehandling ............................................................................................................... 6 
Intensivvård .............................................................................................................................. 6 

Sjuksköterskan inom intensivvård ......................................................................................... 7 
Omvårdnad utifrån teori på en intensivvårdsavdelning ...................................................... 7 
PROBLEMFORMULERING ................................................................................................. 8 

SYFTE ....................................................................................................................................... 8 

METOD ..................................................................................................................................... 8 

Urval .......................................................................................................................................... 9 

Datainsamling ........................................................................................................................... 9 
Dataanalys ............................................................................................................................... 10 
Forskningsetiska överväganden ............................................................................................ 11 

RESULTAT ............................................................................................................................ 11 

Tecken på och bedömning av frossa hos patient. ................................................................ 11 
The bedside shivering assessment scale, [BSAS] ................................................................. 12 

Medicinteknisk utrustning som hjälpmedel för bedömning av frossa. ............................. 12 
Omvårdnadsåtgärder vid frossa ........................................................................................... 13 

Läkemedelsbehandling av frossa .......................................................................................... 14 
Riskfaktorer för utveckling frossa ........................................................................................ 14 

DISKUSSION ......................................................................................................................... 15 

Metoddiskussion ..................................................................................................................... 15 
Resultatdiskussion .................................................................................................................. 17 

Slutsats ..................................................................................................................................... 21 
Fortsatt forskning ................................................................................................................... 21 
REFERENSER ....................................................................................................................... 23 

 

Bilaga 1 - Matris 

Bilaga 2 - Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier 

med kvantitativ och kvalitativ metodansats. 

Bilaga 3 - Henderson, V. Grundprinciper för patientvårdande verksamhet.



 

1 

 

INLEDNING 

 

När feber uppkommer hos patient med allvarlig skallskada bör åtgärd ske snabbt och 

effektivt eftersom ”time equals brain” (Thompsson, Kirkness och Mitchell 2007, s. 94). 

Målet med den specifika omvårdnaden på en intensivvårdsavdelning är att så snabbt som 

möjligt förhindra och förebygga de sekundära komplikationer och skador som kan uppstå i 

hjärnan eftersom den primära skadan kan vara svår att behandla och bota. 

Samma strategi gäller patienter med obevittnat hjärtstopp utanför sjukhus där fokus är att 

efter att cirkulation återkommit undvika försämrade neurologiska funktioner (Nielsen et al, 

2013). 

 

En vanligt förekommande komplikation hos den allvarligt sjuke patienten som vårdas 

nedsövd i ventilator är feber. Den förhöjda temperaturen leder till ökad metabolism i 

hjärnan likväl som i hela kroppen med ökat syrgasbehov och koldioxidproduktion som 

följd.  Den stigande energimetabolismen i hjärnan ger ett ökat blodflöde med risk för ett 

förhöjt intrakraniellt tryck [ICP] till en nivå där hjärnceller riskerar att dö. (Choi, Badjatia 

& Mayer, 2012). För att undvika att detta tillstånd uppstår behandlas patienter med aktiv 

kylbehandling. Snabba temperaturskillnader eller sänkning av febern kan medföra frossa 

som kan öka kroppens metabolism med så mycket som 500 procent (Sund-Levander, 

1999) vilket ger ytterligare belastning på patientens kropp. Därför måste kylbehandling 

utföras skonsamt (Blommengren & Ohlgren, 2007). Knowlton (2013) påtalar att 

uppmärksamma och hantera frossa vid kylbehandling är ett område som går under 

sjuksköterskan domäner och att självständiga interventioner kan hjälpa patienten att 

upprätthålla sina fysiska reserver som så väl behövs för att tillfriskna.  

 

 

BAKGRUND 

 

Feber och temperaturreglering 

 

Regleringen av kroppens temperatur sköts via det autonoma nervsystemet och är inte 

viljestyrt (Sund-Levander, 1999). Hypotalamus reglerar temperaturen genom 

vasodilatation och svettning för att sänka den och genom vasokonstriktion och frossa för 

höja temperaturen i syftet att skapa en så optimal miljö som möjligt för kroppens organ 

(van der Worp, MacCleod & Kollmar, 2010). Vasokonstriktion aktiveras hos friska 

personer vid en temperatur på 36,5 grader Celsius [C] och frossa uppkommer vid 35,5 

grader C hos samma grupp. Skallskadade patienter har oftast en högre temperaturtröskel 

för denna process vilket medför att reaktionen kan komma vid högre temperaturer och vara 

kraftigare (Polderman & Herold, 2009). Kroppens funktion och effektivitet att kontrollera 

temperaturen avtar med åldern vilket gör att yngre personer reagerar kraftigare på 

temperaturförändringar jämfört med äldre personer uppger Andrews et al. (2011).  

 

Kroppen strävar efter att hålla temperaturen inom en snäv ram mellan 35- 42 grader C om 

temperaturer hamnar utanför detta snäva intervall förloras regleringsförmågan. Om 

temperaturen stiger över 42 grader C påverkas hjärnans funktion i form av ökat behov av 

energi och syre, sviktande värmereglering och skada på cellproteinerna med upphörd 

termoreglering som följd.  
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Vid sjunkande temperatur, under 35 grader C börjar ett flertal systems funktioner att svikta 

såsom hjärtats retledningssystem och koagulationssystemet. Risken för muskulär och 

cerebral påverkan ökar och stresshormoner frisätts. Sjunker temperaturen under 34 grader 

C upphör cellens värmeproduktion och vid 30 grader C upphör temperaturregleringen att 

fungera. Feber är det vanligaste tecknet på sjukdom där dess funktion är att höja 

kroppstemperaturen samt att fungera som ett försvar mot främmande ämnen (Sund-

Levander, 1999). Vid feber stimulerar främmande ämnen, patogener, hypotalamus att öka 

setpoint (termostaten) till ett värde mellan 38-42 grader C. När temperaturen stiger ökar 

ämnesomsättningen, syrgasbehovet och koldioxidproduktion vilket kan påverka hela 

kroppen (Price, McGloin, Izzard & Glichrist, 2003). Den vanligaste orsaken till feber är 

infektion men kan även uppstå av andra orsaker såsom malignitet, vaskulära tromboser 

eller infarkter och efter kirurgiska operationer (Sund-Levander, 1999). Rincon et al. (2015) 

uppger i sin undersökning att feber förekom hos 59 procent av patienter med neurologisk 

skada jämfört med 47 procent hos patienter utan neurologisk skada som lades in på 

intensivvården med liknande allvarlighetsgrad av skada. Axelrod och Diringer (2007) 

uppger liknande siffror, 47 procent av patienter med allvarlig skallskada hade feber på en 

neurointensivvårdsavdelning. Om vårdtiden översteg två veckor ökade förekomsten av 

feber hos patienterna till 93 procent. Vid stigande temperatur ökar hjärnans metabola 

behov vilket medför en ökad risk för att det intrakraniella trycket stiger till en nivå som kan 

orsaka skada. Därför bör temperaturen som Blommengren och Ohlgren (2007) uttrycker 

det inte överstiga 38 grader C hos patienter med skallskada och med fördel ligga mellan 

35-37 grader C majoriteten av dygnets timmar. Utöver detta finns det risk för en negativ 

cirkulatorisk påverkan om temperaturen stiger för fort med en systemisk vidgning av 

blodkärlen som leder till sjunkande blodtryck och därmed stigande ICP (Polderman & 

Herold, 2009). 

 

Frossa 

 

Frossa är ett effektivt sätt för kroppen att höja sin temperatur med hjälp av muskelaktivitet 

och på så sätt producera värme. Vid vilken temperatur frossa uppstår är omöjligt att 

förutsäga då detta varierar mellan individer (Holtzclaw, 1993). Definitionen på frossa är 

generella sammandragningar av skelettmuskulaturen som är ofrivilliga och utdragna. 

Aktiviteten börjar som en spänning i tuggmuskeln, övergår till sammandragningar av nack-

bröst-buk muskulaturen och därefter skakningar i extremiteterna. Klapprande tänder kan 

förekomma i den senare delen av förloppet (Sund-Levander, 1999). I sitt initiala skede kan 

frossan vara svår att upptäcka och då kan ansträngd andning vara en indikation. Detsamma 

gäller visualiseringen av spänningen i tuggmuskeln men den kan vara lätt att palpera på 

patienten.  

 

Att frossa uppstår beror på skillnaden mellan två temperaturer vilket vid feber kan vara 

mellan den perifera hudtemperatur och hjärnans setpoint, kroppens termostat, desto större 

differens mellan de två temperaturerna desto intensivare frossa. Riskerna för att frossa ska 

uppstå ökar om värmeförlusten sker hastigt oberoende om det är avsiktligt eller genom 

aktiv kylbehandling (Thompson, Tkacs, Saatman, Raghupathi & McIntosh, 2003). Vid 

frossa kan kroppens metabolism öka med upp till 500 procent och är därför väldigt 

energikrävande och ansträngande (Sund-Levander, 1999). Processen ger en ökad 

syrgaskonsumtion och andningsarbete (Pitoni, Sinclair & Andrews, 2011) där 

syrgasförbrukningen kan stiga med 300 - 800 procent vilket ger en ökad belastning på 

patientens system med risk för ytterligare försämring. Tillståndet måste därför förebyggas, 

upptäckas, och åtgärdas snarast (Lennon, Hosking, Conover & Perkins, 1990). 
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Sjuksköterskans kunskap om frossans fysiologiska symtom ökar förmågan att tidigt 

upptäcka och förebygga den (Holtzclaw, 2004).  

 

Ett problem som kan uppstå vid aktiv sänkning av temperaturen är en aktivering av 

kroppens egen reaktion på värmeförlust där kärlen i huden drar ihop sig och fungerar som 

en motreglerande mekanism för att minska värmeförlusten (Polderman & Herold, 2009). 

Under kylbehandlingen kan den frossande patienten aktivera ytterligare 

försvarsmekanismer som leder till ökad stress på grund av den förhöjda metabolismen och 

ökad hemodynamik (Sundh-Levander, 1999). Genom omvårdnadsåtgärder, såsom 

exempelvis värmning av huden alternativt farmakologisk åtgärd kan frossan stoppas 

(Beniga, Johnson & Mark, 2014). Om patienten inte frossar vid kylbehandling kan detta 

vara tecken på en mycket allvarlig skallskada med pessimistisk prognos (Choi et al., 2012).  

 

Cerebral skada 

 

Hjärnan är ett organ som är känsligt för skada och organismer och ligger därför väl 

skyddad i kraniet. Problem uppstår när en cerebral skada sker och efterföljande 

inflammatorisk process kräver ökat utrymme eftersom kraniet har en obefintlig 

eftergivlighet. Vid en massökning stiger ICP och definitionen på ett högt tryck är att 

trycket är över 20 mmHg i mer än fem minuter (Blommengren & Ohlgren, 2007). Förhöjt 

ICP ger symtom i form av huvudvärk, motorisk oro, slöhet, illamående och kräkningar som 

kulminerar i medvetslöshet om orsaken till det förhöjda trycket inte åtgärdas (Enblad & 

Hårdemark, 2005). Kraniet fylls till hundra procent upp av hjärna, blod och likvor och om 

en cerebral massökning sker så måste någon av dessa tre minska i omfattning. Utöver 

några mindre hål, där nerver går ut, finns ett hål vid skallens bas som kallas foramen 

magnum. Genom detta hål går hjärnstammen ut i ryggmärgen och blir därför den enda 

vägen för en svullen hjärna att expandera. I ett försök att tillgodose hjärnans behov 

aktiveras en rad kompensationsmekanismer. När dessa har utnyttjats till fullo sker en 

manifest inklämning med en total hjärninfarkt som följd och hjärtat orkar inte längre 

pumpa upp blod till hjärnan (Blommengren & Ohlgren, 2007). 

 

En skallskada uppstår när hjärnan skadas och orsaken kan vara flera såsom trauma, spontan 

blödning, syrebrist eller tumör i det centrala nervsystemet (Enblad & Hårdemark, 2005). 

Skallskador delas in i primär och sekundär skada, där den primära är den som uppstår vid 

skadetillfället. Den sekundära skadan kan uppstå både relaterat till den primära skadan men 

även oberoende av den och långt efter den initiala skadan (Keddie & Rohman, 2012). 

Orsaken till att den sekundära skadan uppstår beror på syrebrist cerebralt som triggar igång 

olika metabola och fysiologiska processer vilka ger ökad hjärnsvullnad, stigande ICP och 

cell död (Marion, 2001). Fokus inom intensivvården kommer därför att ligga på att 

upptäcka och hantera den sekundära skadan som kan försämra hjärnans möjlighet till 

tillfrisknande och utlösas av olika fysiologiska tillstånd såsom hypotension, hypoxi, 

hypertermi och hypo-och hyperglukemi. För att tidigt upptäcka försämring av skadan är 

det optimala att patienten är vaken så att neurologstatus kan utföras frekvent och jämföras 

med tidigare utförda status (Enblad & Hårdemark, 2005). 

 

Aktiv kylbehandling 

 

Aktiv kylbehandling används i neuroprotektivt syfte. Forskning med sänkning av 

temperaturen ned mot hypotermi och dess skyddande effekter på hjärnan har utförts i 

decennier hos patienter med skallskada med varierande resultat (Fox et al., 2010).  
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Däremot bedöms resultaten av denna behandling ha en positiv effekt för patienter som 

drabbats av hjärtstopp med efterföljande ischemisk hjärnskada och därmed förbättrad 

överlevnad vilket lett till att en rekommenderad internationell riktlinje har utformats 

(Nielsen et al., 2013). Den goda effekten av kylbehandlingen är komplex och kan bero på 

många orsaker men Nozari (2005) uttrycker att den sänkta metabolismen som 

kylbehandlingen ger är en viktig del. Studier utförda på patienter som drabbats av 

skallskada visar dock på entydiga resultat att febern kan försämra förutsättningarna för en 

skadad och skör hjärna (Polderman, 2008). Effekten av behandlingen ses främst genom att 

den ger minskad svullnad i hjärnan (Larsson & Rubertsson, 2005). Badjatia (2009) uppger 

att feber hos den skallskadade patienten är direkt relaterad till mortalitet och morbitet och 

hos patienter med traumatisk skallskada uppger samma författare att feber under den första 

veckan ska behandlas aggressivt då febern obehandlad kan leda till försämrat outcome. Vid 

aktiv kylbehandling sänks temperaturen till en nivå som ligger under setpoint. Kroppen 

kommer att arbeta aktivt för att återställa temperaturen till den inställda genom att frossa 

(Romner & Grände, 2008). Vid kylbehandlingen krävs en kontinuerlig temperaturmätning 

för att återkoppla temperaturen till det aktuella systemet som på så sätt reglerar kylningen. 

För att få en tillförlitlighet bör mätningen utföras så centralt som möjligt i kroppen, så 

kallade kärntemperatur, vilken exempelvis fås i hjärna, urinblåsan, matstrupen eller 

ändtarm (van der Worp et al., 2010). 

 

Blommengren och Ohlgren (2007) uttrycker att förhöjd temperatur inte bör förekomma hos 

en skallskadad patient på grund av att den är för varmt klädd med nattskjorta och täcke då 

detta kan leda till förhöjt ICP. Aktuella åtgärder för att hindra en förhöjd temperatur kan 

vara avklädning, ett tunt lakan som täcke eller endast handduk som skyler delar av 

kroppen, avtvättning med kalla tvättlappar samt antipyretika (Sund-Levander & Wahren, 

2000). 

 

Vid allvarligare skallskada kan kylbehandling ned till 36 grader C under flera dagar vara 

nödvändig för att minimera de komplikationer som feber kan ge på den redan skadade 

hjärnan. För att tolerera behandlingen kan det krävas att patienten sövs ner och behandlas i 

ventilator på en neurokirurgisk intensivvård (Blommengren & Ohlgren, 2007). Hos 

patienter med ischemisk skada till följd av hjärtstopp indikerar en nyligen publicerad studie 

att måltemperaturen ska vara densamma som för skallskada, dvs. 36 grader C upp till 28 

timmar och efter detta långsam uppvärmning (Nielsen et al, 2013). Detta förändrar 

rekommendation hos denna patientgrupp där behandlingen tidigare varit att sänka 

temperatur till 32-34 grader C i 12 till 24 timmar (Larsson & Rubertsson, 2005). Precis 

som patienter med skallskada sövs denna patientgrupp ned och behandlas i ventilator. 

 

Standardbehandling av feber är enligt Axelrod och Diringer (2007) antipyretika, vilket inte 

alltid ger en febersänkande effekt. Kylbehandlingen i syftet att sänka temperaturen kan 

utföras med ett flertal metoder där den enklaste och billigaste består av administrering av 

kalla vätskor och placering av kylklampar i armhåla, ljumskar och nacke samt avtvättning 

med hjälp av vatten eller alkoholbaserade desinfektionsmedel. Polderman & Herold., 

(2009), uppger att det finns ett flertal system som använder sig av luft- och 

vattencirkulerande täcken och dräkter. Fördelen med dessa är att den kan initieras av 

ansvarig sjuksköterska och startas så snart behovet av kylbehandling uppstår. Ett annat 

system som klarar av samma snabba behandlingsstart är de gelplattor, med eller utan 

cirkulerande vatten, som klistras fast på ett flertal ställen på patientens kropp. Utöver detta 

finns på marknaden ett flertal varianter på kylhjälmar där kylningen utförs lokalt, dvs. på 

huvudet.  
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Förhoppningen med dessa är att minska de negativa effekterna som kylbehandling kan ge 

för patienten. Slutligen finns ett invasivt kylsystem där en speciell central venkateter läggs 

in och kopplas till en kylapparat. Nackdelen med detta system är att behandlingen riskerar 

att fördröjas då det behövs en läkare för att lägga in katetern (Polderman & Herold, 2009). 

Fördelen är att studier indikerar att patienten frossar mindre vilket gör att patienten har ett 

minskat behov av sövning och ventilatorstöd (van der Worp et al., 2010). 

 

Sidoeffekter av kylbehandling 

 

Kroppens olika system behöver en viss temperatur för att fungera optimalt och för vissa 

organsystem är temperaturspannet smalt. Vid terapeutisk kylbehandling uppstår en 

fysiologisk förändring i stort sett i samtliga av kroppen organ, desto lägre temperatur desto 

allvarligare förändring. Utöver frossa så finns ett flertal sidoeffekter. Vissa anses som 

allvarligare och kräver omedelbar åtgärd såsom hypovolemi, elektrokardiografi [EKG] 

förändringar, elektrolyt-och koagulationsrubbningar och frossa (Polderman & Herold, 

2009). Författarna anser att många av sidoeffekterna kan förebyggas eller kontrolleras med 

bra basal intensivvård där specialistsjuksköterskor har en viktig roll. I det dagliga 

rutinarbetet ingår inspektion och genomgång av patientens organsystem utifrån ett 

standardiserat protokoll.  Patientens cirkulation, andning, neurologi, utsöndring och 

magtarmfunktion bedöms och jämförs med tidigare utfört status för att upptäcka förändring 

eller försämring i något av patientens organ då denna oftast är oförmögen att upptäcka 

detta själv (Polderman & Herold, 2009).   

 

Liu-DeRyke, Saely och Rhoney (2010) påtalar riskerna med sänkt utsöndring av läkemedel 

vid kylbehandling där en kritisk nivå uppnås om temperaturen sjunker under 35 grader C. 

De läkemedel som de framför allt nämner är sömnmedel, muskelrelaxantia och 

antiepileptika, vilket kan utsätta patienten för ytterligare skada men samtidigt används de 

två förstnämnda ofta för att patienten ska tolerera själva kylbehandlingen. En ökad 

blödningsbenägenhet ses på grund av hämning av koagulationssystemets enzymaktivitet 

och påverkan på cirkulationen ses främst i form hjärtarytmier som vid väldigt låga 

temperaturer kan övergå i ett behandlingsresistent ventrikelflimmer. Grände, Reinstrup och 

Romner (2009) påtalar riskerna med det köldutlösta stressvar som uppkommer om 

temperaturen sänks för mycket utifrån hjärnans inställda temperatur. Förutom den visuella 

frossan så finns det ett osynligt katekolaminfrisläpp som påverkar mikrocirkulationen i 

hjärnan med ökad risk för försämrad syresättning. 

 

Sövning vid kylbehandling 

 

Vid aktiv sänkning av temperaturen hos patienter med feber är det som van der Worp et al. 

(2010) uttrycker det, av yttersta vikt att patienten inte frossar då detta motarbetar effekten 

av kylbehandlingen. Behandlingen är mycket obehagligt för patienten och kan utlösa 

kraftiga energi och metabola behov i hela kroppen. För att tolerera behandlingen kan 

patienten behöva sövas och som sista åtgärd för att undvika frossa även behandlas med 

muskelrelaxatia, muskelavslappnande, vilket gör att patienten utsätts för ett ytterligare 

riskmoment (Polderman & Herald, 2009).  

 

Medvetenheten om de komplikationer som kan uppkomma vid nedsövning och vid 

ventilatorbehandling gör att dagens intensivvård strävar efter att behandla patienten så kort 

tid som möjligt sövd i ventilator för att minska sömnmedlets negativa effekter på kroppens 

fysiologiska system (Peitz, Balas, Olsen, Pun & Ely, 2013). 
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Ventilatorbehandling 

 

För att kunna förse kroppen med syre och samtidigt göra sig av med den producerade 

koldioxiden måste ett gasutbyte ske och detta sker i lungorna. Hos svårt sjuka patienter 

som på grund av sitt sjukdomstillstånd är medvetslösa, måste sövas och smärt stillas eller 

ges muskelavslappnande läkemedel slås andningsfunktion ut. Assisterad ventilation måste 

då upprättas och detta görs med hjälp av att en endotrakealtub stoppas ned i luftstrupen och 

kopplas till en respirator (Hedenstierna, 2005).  

 

Ventilatorbehandling är ofta ett led i behandlingen av svår skallskada, detta på grund av att 

den medvetandepåverkan som uppstår vid stigande ICP skapar en inadekvat andning med 

stigande koldioxid och försämrad syresättning. Utöver detta så kan den sövning, som är 

vanligt förekommande och används som ett led i behandlingen av skallskadan, påverka 

patientens andningsförmåga (Blommengren & Ohlgren, 2007).  

 

Intensivvård 

 

”Intensivvård består definitionsmässigt av diagnos, monitorering, behandling och vård av 

patienter med potentiell reversibel svikt i en eller flera organsystem” (Larsson & 

Rubertsson, 2005, s. 11). Författarna påtalar att vården på dessa enheter idag är 

högteknologisk och högspecialiserad vilket ställer stora krav på den personal som arbetar 

där. Neurointensivvård [NIVA] är en intensivvård specialiserad på skador som uppstått i 

det centrala nervsystemet. Vården som utförs här är likvärdig den inom allmän 

intensivvård förutom att det på NIVA utförs en grundligare monitorering av hjärnan och att 

den tvärprofessionella arbetsgruppen har en djupare kompetens i intrakraniell dynamik och 

sekundär hjärnskada. På liknade sätt finns på en del sjukhus en Thorax intensivvård 

[THIVA] som är inriktad på behandling av skador på hjärta och lungor med en för denna 

specialitet specifik monitorering (Larsson & Rubertsson, 2005). 

 

Monitorering inom intensivvård 

Den avancerade medicinteknisk apparatur som finns tillgänglig på 

intensivvårdsavdelningar fungerar som komplement till den kliniska bedömningen för att 

snabbt upptäcka, utvärdera och behandla förändringar i patientens tillstånd. Detta utförs 

med hjälp av övervakningsutrustning och för att få stabila och tillförlitliga värden kan 

invasiva infarter och katetrar användas. De parametrar som vanligtvis monitoreras på en 

intensivvårdsavdelning är arteriellt blodtryck [ABP], elektrokardiogram [EKG] med 

hjärtfrekvens, syremättnad [SaO2], en tidal koldioxid [EtCO2], spirometri, kontinuerlig 

temperaturmätning som utförs genom en kärntermometer exempelvis en urinkateter med 

en temperatur termistor (Blommengren & Ohlgren, 2007). Patientens energibehov och 

belastning kan uppskattas genom kalorimetri. Detta kan beräknas genom att en speciell 

tillsats kopplas till ventilatorn (Larsson & Rubertsson, 2005). 

  

Monitorering inom neurointensivvård 

I takt med att utvecklingen inom neurointensivvården har gått framåt har även kontinuerlig 

monitorering av hjärnan utvecklats, så kallad multimodal monitorering och tecken på 

ytterligare skada kan upptäckas och behandlas. Utöver den tidigare nämnda 

monitoreringen inom intensivvård tillkommer på en NIVA monitoreringen av ICP, 

syresättning i hjärnvävnad [pBtO2] och mikrodialys [MD] vilken avspeglar hjärnans 

ämnesomsättning.  Samtliga dessa värden mäts genom att en kateter genom kirurgi läggs in 

i hjärnan.  



 

7 

 

Utöver detta kan hjärnan syrgasutnyttjandet mätas med hjälp av en jugularis bulb kateter, 

transkraniell dopplerundersökning [TCD] mäter flödeshastigheterna i hjärnan och elektro 

encefalografi [Eeg] mäter hjärnans aktivitet (Enblad & Hårdemark, 2005).  

 

Sjuksköterskan inom intensivvård 

 

På en intensivvårdsavdelning arbetar sjuksköterskan nära patienten vilket underlättar men 

är samtidigt nödvändigt för att tidig upptäcka förändringar i patientens tillstånd. Inom 

intensivvården är det specialistsjuksköterskan som kontinuerligt utför den neurologiska 

bedömningen utifrån skalan Glasgow Coma Scale [GCS] för att se om en neurologisk 

förbättring eller försämring har skett och påtala detta för ansvarig läkare. Det är den 

kliniska bedömningen som sjuksköterskan utför genom att känna, inspektera, utvärdera 

samt rapportera förändring hos patienten som kan leda till en ny behandlingsstrategi. En av 

de viktigaste omvårdnadsåtgärderna för att hålla dessa värden inom ordinerade gränser är 

patientens läge i sängen med en korrekt position av huvudet i förhållande till övriga 

kroppen för att minimera risken för ett förhöjt ICP (Blommengren & Ohlgren, 2007). 

Utöver detta är det sjuksköterskans ansvar att under exempelvis kylbehandlingen se till att 

patienten är hemodynamiskt och ventilatoriskt stabil, att tillse en adekvat syretillförsel, 

minimera risken för elektrolytrubbningar samt att temperaturen hålls inom ordinerad gräns 

med hjälp av omvårdnadsåtgärder och medicinering (Presciutti, Bader & Hepburn, 2012).  

 

För att främja en god och säker vård för patienten samt betona vikten av formell 

kompetens inom området valde Riksföreningen för anestesi och intensivvård & svensk 

sjuksköterskeförening, (2012) att utarbeta en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 

inom intensivvård. Kompetensen för titeln specialistsjuksköterskan inom intensivvård 

innefattar en professionell kunskap inom specifik omvårdnad, medicinsk vetenskap samt 

en kunskap att hantera den högteknologiska medicintekniska apparaturen som förekommer 

på dessa enheter. Specialistsjuksköterskan inom intensivvård ska enligt 

kompetensbeskrivningen vårda patienter med olika diagnoser samt svikt i ett flertal organ. 

Behandlingen och omvårdnaden kan ges akut, botande, rehabiliterande eller palliativt till 

patienten oberoende av ålder, etnicitet eller kulturell bakgrund. Utifrån den enskilde 

patientens identifierade omvårdnadsbehov ska specialistsjuksköterskan bedöma, övervaka, 

utvärdera och utföra relevanta omvårdnadsåtgärder. 

 

Virginia Hendersons omvårdnadsteori  

 

Virginia Hendersons (1982) omvårdnadsteori baserar sig på patientens grundläggande 

behov, fysiska, psykiska och ideologiska, vilket överensstämmer väl med behovet hos 

intensivvårdspatienten. De fjorton delfaktorerna är en bra bas för omvårdnadsarbetet som 

utförs på en intensivvårdsavdelning där Henderson definierar de omvårdande 

arbetsuppgifterna på följande vis;  

 

Sjuksköterskans speciella arbetsuppgifter består i att hjälpa en individ, sjuk eller 

frisk, att utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller tillfrisknande (eller en 

fridfull död); åtgärder individen själv skulle utföra om han hade erforderlig kraft, 

vilja eller kunskap. Denna arbetsuppgift ska utföras på ett sätt som hjälper 

individen att så snart som möjligt återvinna sitt oberoende (Henderson, 1982, s.10). 

 

Hendersons grundprinciper utgår från att det är sjuksköterskans ansvar att hjälpa patienten 

att upprätthålla sina funktioner och om detta inte är möjligt tillgodose att de upprätthålls.  
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Inom intensivvården kan det ske genom olika omvårdnadsåtgärder men även genom 

bedömning och användandet av medicinteknisk utrustning. Sjuksköterskan ska hjälpa 

patienten att upprätthålla andning med eller utan tekniska hjälpmedel, temperaturreglera 

genom bland annat på- eller avklädning samt assistera till vila och sömn. Patienten ska få 

hjälp med att inta vätska och föda, vilket innefattar samtliga administrationssätt, 

parenteralt, enteralt och oralt. Den ska få hjälp till uttömning samt positionering av sin 

kropp utifrån de förutsättningar och behov individen har. Huden ska hållas hel och ren i 

syftet att skydda individen mot skador såsom infektion men även skyddas från 

våldsrelaterat uppkomna skador. Utöver detta ingår det i sjuksköterskans uppgifter att 

tillgodose patientens psykiska behov vilket kan innefatta att uppmuntra patienten att 

uttrycka sina önskemål och känslor, leva enligt egna värderingar men även få hjälp att 

utöva sin trosuppfattning. Utifrån sin aktuella förmåga och kapacitet ska patientens få hjälp 

att utföra meningsfull förströelse och avkoppling, skapas möjlighet till lärande, skapande 

och arbete. Henderson, (1982) uttrycker att de fjorton faktorerna påverkas av 

omständigheter som beskrivs i ”Grundprinciper i patientvårdande verksamhet” kolumn B. 

Faktorer som kan påverka omvårdnaden är bl.a. ålder, sinnesstämning, sociokulturell 

position, kroppsbyggnad och intellektuell förmåga. Utöver dessa faktorer påverkas 

patienten i vissa fall av olika sjukdomstillstånd, där många är vanligt förekommande inom 

intensivvården, som finns beskrivna i kolumn C, exempelvis vätske-elektrolytbalans, 

syrebrist, chocktillstånd, onormal temperatur och akut feber (Henderson, 1982), bilaga 3. 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Ett av de viktigaste målen med vården av patienter på en intensivvårdsavdelning är att 

förhindra att skadan förvärras. Feber ökar hjärnans metabola behov med risk för stigande 

ICP och tillkomst av ytterligare skador. Aktiv kylbehandling kan vara en åtgärd för att 

sänka febern. Risken är att frossa uppstår och att patienten måste sövas och ventilator 

behandlas för att tolerera kylbehandlingen vilket försvårar skattningen av frossan. Det är 

därför viktigt att belysa sjuksköterskans möjligheter till bedömning av frossa samt vilka 

omvårdnadsåtgärder som kan utföras för att undvika ytterligare skada och obehag hos 

patienten. 

  

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans bedömning och åtgärd av frossa vid aktiv 

kylbehandling hos sövda patienter som behandlas i ventilator. 

 

METOD 

 

Den metoden som valts till arbetet är litteraturöversikt vilket Friberg (2012) uppger ger en 

inventering av kunskapsläget och leder till en strukturerad översikt över det aktuella ämnet. 

Kunskap gällande intensivvårdssjuksköterskans bedömning och omvårdnadsåtgärder av 

frossa hos patient vid aktiv kylbehandling undersöks och sammanställs i arbetet. Materialet 

hämtas genom sökning i databaserna PubMed och Cinahl som sammanställs i en 

litteraturöversikt. Informationen som samlas in granskas, analyseras och sammanställs och 

ger därmed en bild av hur problemet kan uppmärksammas och åtgärdas (Friberg, 2012).  
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Urval 

 

Artiklar i fulltext skrivna på engelska eller svenska publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

mellan åren 2004-2015 inkluderades. De skulle vara originalartiklar gällande vuxna 

personer som kylbehandlas i neuroprotektivt syfte ned mot temperaturnivåer utifrån 

begreppen; hypotermi alternativt normotermi samt innehålla ordet frossa. 

Exklusionskriterier var studier utförda på barn under 15 år, friska försökspersoner och djur. 

Samtliga inkluderade artiklar skulle vara peer-rewieved för att säkerställa att en grundlig 

etisk bedömning utförts (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Datainsamling  
 

För att få förståelse för det aktuella problemet och förtydliga sammanhangen gjordes en 

datainsamling, vilken utfördes med likvärdiga sökord i databaserna PubMed och Cinahl i 

november 2015 och januari 2016. Sökorden valdes utifrån Mesh termer i PubMed och 

Cinahl headings i Cinahl. De initiala sökorden var, induced hypothermia (framkallad 

hypotermi) och induced normothermia (framkallad normotermi) vilket gav ett stort antal 

träffar varav inga lästes. Ytterligare sökord adderades till de två centrala begreppen som 

var; nurse, critical nurse, brain injury, shivering, checklist, fever, human, adult, och 

complications.  Sökorden sattes samman med den booleska operatorn AND i varierande 

kombinationer utan att några större volymer av artiklar erhölls som motsvarade syftet. 

Detta gjorde att 48 artiklar ansågs relevanta att granskas grundligare och sökförfarandet har 

sammanställts i en tabell.   

 

Tabell 1. Artikelsökning 

 

Databas  Datum 

för  

Sökning 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrak

t 

Inkluderad

e 

Artiklar 

PubMed  

 

151109 Induced normothermia 723  

 

- - 

PubMed 

 

151109 Induced normothermia  

AND shivering and human 

18 

 

10 3   

PubMed 160412 Induced normothermia  

AND shivering AND human  

AND nurse 

2 - - 

PubMed 160412 Induced normothermia  

AND shivering AND human 

AND critical nursing 

1 - - 

PubMed 

 

151109 Induced normothermia  

AND shivering AND human  

AND brain injury 

5 5 1 

PubMed 

 

151109 Induced hypothermia  

 

7841 - - 

PubMed 

 

151109 Induced hypothermia  

AND shivering AND human  

131 - - 

PubMed 

 

160412 Induced hypothermia  

AND shivering AND human 

AND nurse 

8 - - 

PubMed 1600412 Induced hypothermia  6 - - 
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Vid granskning av de erhållna artiklarna nämndes en skala som skattade frossa, The 

bedside shivering assesssment scale [BSAS]. En manuell sökning utfördes på denna i 

november 2015 och resultatet blev fyra artiklar vars abstrakt lästes och tre artiklar 

inkluderades i resultatet.  

 

Dataanalys 

 

Enligt Wallenberg och Henricson (2012) bör analysen utgå från undersökningens syfte. 

Därför valdes i första hand de artiklars abstrakt ut som innehöll ordet frossa för närmare 

granskning. Utifrån sökning i de aktuella databaserna och erhållna artiklar lästes 48 

artiklars abstract grundligare och här sorterades ytterligare artiklar bort och endast kliniska 

studier inkluderades. Efter genomläsning av abstract kvarstod 14 artiklar som svarade mot 

syftet vilka lästes upprepade gånger av författaren. Utöver det så inkluderades de tre 

artiklar som erhölls vid den manuella sökningen gällande skattningsskalan. I artiklarna 

fokuserade författaren på resultatet och metodredovisningen för att detta svarade bäst mot 

syftet.  

 

De inkluderade kvantitativa artiklarna sammanställdes i en matris för presentation och att 

ge en struktur av materialet, se bilaga 1. Matrisen som utformats av Sophiahemmets 

högskola, modifierad utifrån SBU och SSF (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2006), Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier 

med kvantitativ och kvalitativ metodansats, användes för att värdera och klassificera det 

inkluderade artiklarna på ett strukturerat och kritiskt sätt, bilaga 2.  

 

 

 AND shivering AND human 

AND critical nursing 

PubMed 

 

151109 Induced hypothermia  

AND shivering and human  

AND brain injury 

23 13 3 

 

PubMed 

 

151109 Induced hypothermia AND 

complications AND 

shivering AND adult 

23 9 4 

PubMed 

 

151116 Induced hypothermia  AND  

AND  human  AND  adult 

and brain injury 

 

242 

 

- -

  

PubMed 

 

151116 Induced hypothermia  AND 

human  AND  adult  AND  

brain injury  AND  fever 

20 

 

 

7 2 

Cinahl 151109 Induced normothermia 8 4 1 

Cinahl 151109 Induced hypothermia 227 - - 

Cinahl 160412 Induced hypothermia  

AND shivering AND human 

AND nurse 

4 - - 

Cinahl 160412 Induced hypothermia  

AND shivering AND human 

AND critical nursing 

5 - - 

Totalt   9287 48 14 
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Forskningsetiska överväganden 

 

Kjellström (2012) uppger att det är forskningsetiskt korrekt att inte exkludera material som 

inte överensstämmer med den egna teorin samt att materialet har god kvalitet. Därför har 

material från samtliga artiklar som valts att inkluderas i resultatet redovisats i arbetet. 

Författarens ambition har varit att återge den erhållna kunskapen korrekt, att inte medvetet 

förvränga eller fabricera resultatet från de inkluderade artiklarna. De artiklar som 

redovisades i resultatet var samtliga peer-rewieved och detta säkerställdes av författaren 

genom kontroll av de aktuella tidskrifterna. Artiklar som är peer-rewieved förtydligar att 

en grundlig etisk granskning utförs eftersom de annars inte skulle blivit publicerade 

Henricson (2012). Utöver det har de inkluderade studierna i litteraturöversikten som inte 

var prospektiva journalgranskningar inhämtat godkännande från patienten eller närstående 

om patienten var besluts oförmögen för deltagande i studierna vilket tolkades som att ett 

etiskt resonemang utförts.  

 

RESULTAT 

 

När materialet analyserades utifrån syftet att beskriva sjuksköterskans bedömning och 

åtgärd av frossa vid aktiv kylbehandling hos sövda patienter som behandlas i ventilator 

framkom olika fokusområden. De inkluderade artiklarna valdes att redovisades under dessa 

då det gav resultatet en tydligare struktur. 

 

Symtom och bedömning av frossa hos patient 

 

I Abou-Chebl, DeGeorgia, Andrefsky och Krieger (2004) studie bedömdes frossa genom 

att sjuksköterskan gjorde en visuell bedömning och utifrån detta en skattning av patienter 

som drabbats av stroke och behandlades sövda i ventilator. De tillägger även att ingen 

frossa observerades då den medicinska behandlingen stängdes av för utförandet av det 

dagliga neurologstatuset. Även MacLaren, Gallagher, Shin, Varnado och Nguyen (2014) 

fann genom retrospektiv journalgranskning att intensivvårdsjuksköterskor använde samma 

metod, dvs. visuell bedömning för att skatta frossa och upptäckte detta hos majoriteten av 

patienterna i sin studie utförd på både skallskador och patienter som drabbats av hjärtstopp. 

I studien som utfördes av Nair och Lundbye (2013) användes samma metod och frossa 

skattades visuellt av intensivvårdssjuksköterskor. Även i studien utförd av Hoedemaekers, 

Ezzahti, Gerritsen och van der Hoeven (2007) bedömdes frossan kliniskt av 

intensivvårdspersonal. De uppmärksammade att frossan blev kraftigare om det var större 

differens mellan apparatens inställda måltemperatur och patientens setpoint temperatur och 

när den mest effektiva kylmetoden användes. Vidare påtalar de att tio procent av 

patienterna inte frossade alls. Visuell skattning av frossan utfördes i studien av Staykov et 

al. (2013) på patienter med intracerebrala hematom [ICH] där 36 procent frossade. 

Författarna angav ingen definierad nivå eller grad av frossa utan påtalade bara att den 

måste behandlas. I studien utförd av Hata et al. (2007) skattar sjuksköterskan frossa 

kontinuerligt utifrån graden av återkommande, regelbundna rörelser av bröstkorg och 

extremiteter. Sjuksköterskorna, i studien utförd av Mayer et al. (2004), observerade varje 

timme graden av muskelaktivitet genom palpation av deltoideus [delta] -och pectoralis 

[bröst] muskeln liksom massestermuskeln [tuggmuskeln] och dokumenterade detta för att 

bedöma graden av frossa. Författarna uppgav ingen gradering av frossan utan tittade bara 

på om den uppkom mera frekvent i något av de två kylsystem de jämförde och fann att 

frossan var mer förekommande hos gruppen som behandlades med gelplattor.  
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I studien utförd av Badjatia et al. (2007) palperade sjuksköterskorna varje timme ett flertal 

muskelgrupper, tuggmuskeln, delta - och bröstmuskeln för att bedöma frossa men uppger 

att frossan med all sannolikhet ökar stegvis och ett graderat instrument kan underlätta 

upptäckten av frossa tidigare. Oddo et al. (2009) lät sjuksköterskorna i sin studie 

dokumentera frossan utifrån bedömningen av muskelaktivitet vilken klassificerades som 

intensiva, återkommande, oregelbundna muskelaktiviteter som påverkade mer än en grupp 

muskler eller hela kroppen. Kollmar, Schellinger, Steigleder, Köhrmann, och Schwab 

(2008) valde i sin studie att gradera frossan i fyra steg. Noll var ingen frossa, ett frossade 

patienten i ansiktet, två sågs perifer frossa och tre var frossan okontrollerad. Frossan 

skattades som mest till ett och vid uppföljande samtal uppgav ingen patient att det 

upplevde behandlingen obehaglig. 

The bedside shivering assessment scale, [BSAS] 

 

Den subjektiva bedömningen kan dokumenteras men graden av frossa måste kvantifieras 

med någon form av mätverktyg, ett sådant är Badjatia et al. (2008) fyrgradiga skala, BSAS. 

I studien gjordes en korrelationen mellan muskulär påverkan av bål och extremiteter och 

det metabola systemiska stressvaret mätt via kalorimetri. Skattning av frossan utfördes av 

två sjuksköterskor oberoende av varandra genom palpation av patientens nacke, käke och 

bröstmuskeln för att upptäcka tecken på frossa. Ingen frossa gav poängen noll, en poäng 

skattades om frossan lokaliseras till nacke och bröst medan den ökade till två om frossa 

förekom i de övre extremiteterna. Slutligen graderas frossan till tre om den även påverkade 

de nedre extremiteterna och bålen. Skattning av frossa enligt BSAS utförs på ungefär en 

minut vilket underlättar utförandet av skattningen och gör att den kan utföras minst en 

gång i timmen under pågående kylbehandling. Ökad frekvens av skattningen kan behövas 

vid start och avslut av behandlingen (Badjatia et al., 2008). Skattning enligt BSAS i 

graderingen 0-3 korrelerar väl med den metaboliska ökningen som syntes vid mätning av 

kalorimetri uppger Badjatia et al. (2009). Leslie, Williams, Irwin, Bjorksten, och Sessler, 

(2004) valde en likvärdig gradering för att göra en objektiv bedömning av frossa och 

delade in graderingen i ingen, mild, moderat och kraftig frossa hos patienter innan 

neurokirurgisk operation vilken fick avbrytas på grund av otillräcklig metod och kraftig 

frossa. Choi et al. (2011) använde sig av BSAS som mätinstrument där sjuksköterskan 

varje timme värderade om patienten hade frossa, utifrån denna värdering vidtogs olika 

farmakologiska åtgärder. Olsson et al. (2013) valde att bedöma validiteten och 

reliabiliteten hos BSAS som de uppger kom till för att det behövdes ett standardiserat 

instrument vid gradering av frossa. För att bedöma skalans trovärdighet och om den kunde 

användas vid kylbehandling valde de att låta fem olika yrkeskategorier genom pariga 

bedömningar värdera patientens upplevelse av frossa med hjälp av BSAS skalan. De 

utvärderade skalan via en retrospektiv undersökning och fann att skalan var ett tillförlitligt 

instrument att använda vid bedömning av frossa hos patienter som behandlats med 

nedkylning utan att specificera orsak till behandlingen eller vilken metod som användes.  

Medicinteknisk utrustning som hjälpmedel för bedömning av frossa. 

 

Sjuksköterskan inom intensivvården kan även upptäcka frossa genom de infarter som 

patienten fått inlagda och är ett hjälpmedel för att monitorera kroppens olika funktioner. 

Enligt Oddo et al. (2009) studie kan sjunkande pBtO2 och stigande ICP ses som en första 

indikation på frossa under pågående inducerad normotermi hos patienter med traumatisk 

skallskada eller subarachnoidalblödning [SAH].   

Abou-Cheb et al. (2004) påtalar att kärntemperaturen vilken mättes genom en urinkateteter 

med termistor steg vid frossa och därför tog det längre tid att uppnå måltemperatur. 
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Badjatia et al. (2007) såg att den frossande gruppen fick ökad hjärtfrekvens och 

andningsfrekvens på övervakningsutrustningen. I samma studie uppmärksammade 

författarna att kaloribehovet ökar vid frossa, vilket mättes genom kalorimetri, och att den 

högre värmeavgivningen påverkade medvetandegraden. Samma resultat fick Badjatia et al. 

(2008) i sin undersökning där de jämförde skattning enligt BSAS utförd av två 

sjuksköterskor mot uppmätt värde vid kalometrimätning. Resultatet visar att skattning 

enligt BSAS från 0-3 korrelerar väl med den metaboliska ökningen som syntes vid mätning 

av kalorimetri. Hata et al. (2007) använde sig av spirometri och såg ett ökat syrgasbehov 

och koldioxidproduktionen hos sin undersökningsgrupp trots att pågående åtgärder för att 

minska frossa utfördes. Nair och Lundbye (2013) valde att använde sig av Eeg för att 

differentiera frossa från epilepsi efter konsultation av neurolog och neurofysiolog. May et 

al. (2011) visade i sin undersökning att en s.k. finvågig frossa kunde upptäckas tidigare 

genom att använda elektromyografi [EMG] och en bispectral index [BIS] monitor och 

jämförde detta mot skattning enligt BSAS.  

 

Omvårdnadsåtgärder vid frossa 

 

Badjatia et al. (2004) valde i sin studie att utvärdera effekten av värmecirkulerande filtar 

som placerades på patienter med SAH för att motverka frossa som behandlas med invasiv 

kylkateter med en ordinerad måltemperatur på 36,5 grader C. Målet uppnåddes hos sju av 

nio patienter, två frossade och orsaken till detta relaterades till inadekvat medicinsk 

behandling och tekniska problem med kylsystemet. Behandlingen behövde inte avbrytas på 

grund av upplevt obehag hos någon av patienterna och resultatet relaterades till målet med 

den högre måltemperaturen. Samma metod, värmecirkulerande täcke, användes som en del 

av Badjatia et al., behandling vid undersökningen som utfördes 2008. Leslie et al. (2004) 

valde i sin studie att undersöka hur patienter tolererade kylning med hjälp av kylkateter ned 

till 33,5 grader C med samtidig värmning med ett värmecirkulerande täcke. Behandlingen 

bedömdes inte som obehaglig och detta relaterade författarna till studien till effektiviteten 

hos det värmecirkulerande täcket. Studien fick dock avbrytas på grund av att metoden inte 

visade sig att ha tillräckligt bra effekt på frossan då endast tre patienter tolererade 

behandlingen. I sin undersökning redovisade Badjatia et al. (2009) att ytbehandlande 

värme hade en gynnsam effekt på frossa samt det metabola svaret under pågående 

kylbehandling med invasiv kylkateter eller gelfyllda kylplattor. Oddo et al. (2009) visade i 

sin studie att ett luft cirkulerande värmande täcke hade god effekt på frossan hos patienter 

som kylbehandlades med intravasal kateter, var sövda och ventilatorbehandlade. Badjatia 

et al. (2007) använde sig av en upptrappande behandling i sin undersökning som inleddes 

med påsättandet av värme sockor-och-vantar för att gå vidare till behandling med 

elektriska värmefiltar och avslutas med ökad medicinering och sövning hos de patienter 

som frossade. Liknande upptrappning av omvårdnadsåtgärder utfördes av Mayer et al. 

(2004) då de valde att utvärderade effekten av två system, vattencirkulerande kylsystem 

och geltäckta vattencirkulerande plattor, vid uppkomst av feber hos skallskadade som 

vårdades på en neurointensivvårdsavdelning. Den första åtgärden var att använda ett 

system med stövlar och vantar som sattes på patienten och värmdes upp till 46 grader C 

med målet att undvika frossa. Nästa steg var att applicera en ansikts-och nacklufts- 

värmare för att i steg tre utöka till värmning av hela kroppen ovanpå kylsystemen.  

Om dessa åtgärder inte hade effekt valdes en upptrappning av den medicinska 

behandlingen.  Författarna uppger att systemet med plattorna var effektivare än systemen 

med vattencirkulerande filtar, men gav upphov till mer frossa, åtta mot 39 procent. De 

anser att det viktigaste var att det fanns ett standardiserat protokoll och behandling att följa 

för att minimera graden av frossa.  
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Hata et al. (2007) använde sig av en upptrappande regim vid frossa som började med att de 

värmde händer. Uteblev effekten av behandlingen värmdes ansiktet och slutligen valde de 

ett tillägg av medicinsk behandling, i form av ett opiatliknande läkemedel. Syftet med detta 

var att undvika ytterligare sedering och muskelavslappnande läkemedel. De sammanfattar 

att det är viktigt att finna strategier för att kontrollera frossa för att undvika behandling 

med muskelavslappnande läkemedel. 

Läkemedelsbehandling vid frossa 

 

Badjatia et al. (2008) gav regelbunden antipyretika till gruppen skallskadade patienter som 

kylbehandlades och utöver detta följdes ett standardiserat läkemedelprotokoll utifrån 

graden av frossa där BSAS skattning över 2 ledde till ökad sederande behanding. 

Samma behandling av frossan användes av Badjatia et al. (2009) där patienter med 

moderat till svår frossa, BSAS 2-3, gavs ytterligare sederande läkemedel. Choi et al. 

(2011) använde sig av att ett femgradigt upptrappande läkemedelsprotokoll, The Columbia 

anti-shivering protocol. 18 procent av patienterna kunde behandlas med vämetäcke, 

regelbunden antipyretika samt tillförsel av Magnesiumsulfat och endast 2,4 procent 

behövde behandling med samtliga fem åtgärder, vilket innebar tillägg av sömnmedel, 

smärtstillande och muskelavslappnade.  Som bifynd uppger det att patienter som hade ett 

bättre GCS var i större behov av opioider. 

  

Ett par studier beskriver att de administrerat ett opiatlikande läkemedel med god effekt på 

frossan (Oddo et al., 2009; Kollmar et al., 2008). Staykov et al., (2013) beskriver i sin 

studie att frossa förekom som en av komplikationerna till mild hypotermibehandling på 

patienter med intracerebrala hematom som ventilatorbehandlades där frossa 

uppmärksammades hos nio av 25 patienter. Initialt valdes frossan att behandlades med det 

opiatlikande läkemedlet men tre av patienterna behövde tillägg av muskelrelaxerande 

läkemedel. Muskelavslappnande användes i ett flertal studier för att tolerera 

kylbehandlingen (Abou-Chebl et al., 2004; MacLaren et al., 2014; Nair och Lundbye., 

2013) Samma erfarenhet gjorde May et al. (2011) liksom Hoedemaekers et al. (2007) som 

påtalade att den grupp som kyldes hårdast, dvs. där temperaturen sänktes mest, var i behov 

av störst mängd läkemedel. 

 

Riskfaktorer för utveckling av frossa 

 

Choi et al. (2011) uttrycker att yngre personer reagerade med tidigare och kraftigare frossa 

under kylbehandling, Badjatia et al. (2009) fann samma sak i sin undersökning och 

uppmärksammade även att äldre personers svar på frossa aktiveras vid lägre temperaturer 

vilket de tolkade som att gruppen har en ökad risk för komplikationer vilket även Abou-

Cheb et al. (2004) såg tecken på i sin undersökning. Badjatia et al. (2007) 

uppmärksammade även att frekvensen av komplikationer ökar ju längre tid patienten 

kylbehandlades. Body mass index [BMI ] är ett mått på att skatta om man är överviktig 

genom att mäta förhållandet mellan vikt och längd (Vårdguiden 1177, u.å). Badjatia et al. 

(2009) såg i sin undersökning att ett lågt BMI ger en ökad tendens till att frossa och Abou-

Chebl et al. (2004) uttrycker att patientens vikt var proportionerlig till tiden för att uppnå 

måltemperatur. Badjatia et al. (2009) uppmärksammade även att patienter med SAH 

frossade lättare. Hoedemaekers et al. (2007) uppger att frossan blev kraftigare om 

differensen mellan måltemperatur och setpoint temperatur var stor. Badjatia et al. (2007) 

upptäckte att patienter med mer muskelmassa hade en ökad tendens att frossa.  
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Samma författare såg att män, 67 procent, frossar i mycket större utsträckning än kvinnor, 

21 procent, vilket även Nair och Lundbye (2013) uppmärksammade i sin undersökning. I 

Badjatia et al. studie från 2008 sågs att det uppmätta basala energibehovet ökade vid 

kylbehandling hos patienter med högre BMI, större kroppsyta eller var män. Abou-Cheb et 

al. (2004) observerade patologiska värden på blodgaserna hos ventilatorvårdade patienter 

som kyldes och tolkade detta som en indikation på subtil frossa hos patienten, i sin studie. 

Liknade upptäckt gjorde Badjatia et al. (2007) som påtalar i sin studie att de såg skillnaden 

i patienternas laboratorievärden där patienter med låga värden av Magnesium och Natrium 

hade en ökad risk att drabbas av frossa. MacLaren et al. (2014) uppmärksammade i sin 

undersökning att om måltemperaturen uppnåddes fort var det en indikation på dålig 

neurologisk prognos. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

 

Syftet var att belysa frossa hos sövda patienter i ventilator som behandlas med aktiv 

kylning samt vilka omvårdnadsåtgärder som vidtas av ansvarig sjuksköterska. 

Litteraturöversikten kändes angelägen att utföra då den avhandlar ett område som kan ge 

ökad kunskap och förståelse gällande kylbehandling och dess effekter för patient med 

cerebral skada. Forsberg och Wengström (2013) uppger att metoden litteraturöversikt är ett 

lämpligt val för att få en övergripande uppfattning om kunskapsläget inom ett speciellt 

område. För denna litteraturöversikt har befintlig forskning använts, studierna analyserades 

och sammanställdes vilket uppnåddes genom informationssökning i ett flertal författares 

vetenskapligt och etiskt utförda artiklar. Författarens till litteraturöversiktens ambition har 

varit att återge den erhållna kunskapen korrekt, att kritiskt granska och ifrågasätta 

informationen samt sammanställa fakta. Det är forskningsetiskt korrekt att inte exkludera 

material som inte överensstämmer med den egna teorin och att materialet har god kvalitet 

(Kjellström, 2012). Det är orsaken till att material från samtliga artiklar som erhölls 

redovisats i arbetet. 

 

Vid start av undersökningen var det författaren upplevelse att det skulle finnas mycket 

material och därför var det initiala syftet att endast inkludera patienter med primär 

skallskada. Den initiala sökningen utfördes utan filtrering i databaserna PubMed och 

Cinahl då dessa innehåller stora volymer dokument inom medicinsk vård, omvårdnad och 

behandling. PubMed är mer medicinsk inriktad medan Cinahl har mer fokus på omvårdnad 

(Forsberg, 2013). För att täcka in begreppet kylbehandling valdes två sökord, inducerad 

normotermi och inducerad hypotermi vilket ledde till så många träffar att en granskning av 

de erhållna artiklarna inte var möjlig. Sökning smalnades av genom tillägg av sökordet 

frossa och då minskade antalet artiklar avsevärt vilket ledde till att studier där 

kylbehandling gavs i neuroprotektivt syfte till patienter med hjärtstopp även inkluderas. 

Utöver detta skulle studierna gälla patienter med cerebral skada eftersom det är patienter 

med denna diagnos som vårdas sövd i ventilator. Sökorden nurse och critical nursing 

adderas till de initiala sökorden i förhoppning att få material som fokuserade på omvårdnad 

inom området och dess åtgärder.  Författarens förhoppning om att hitta studier utförda av 

sjuksköterskor resulterade i denna sökning endast i reviews vilket gjorde att de inte 

inkluderades i resultatet. Övriga artiklar som erhölls vid denna sökning var kopior av redan 

erhållna artiklar. Antalet träffar från databaserna varierade med övervikt för PubMed även 

om ett antal artiklars abstract lästes från träffarna i Cinahl.  
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Av träffarna i de båda databaserna var många dubbletter och vilket gjorde att antalet 

erhållna artiklar blev få i relation till antalet träffar och dessa har redovisats en gång i tabell 

1, som redovisar datasökning. Enligt Wallenberg och Henricson (2012) bör analysen utgå 

från undersökningens syfte. Därför valdes i första hand de artiklars abstrakt ut som 

innehöll ordet frossa för närmare granskning. Utifrån sökning i de aktuella databaserna och 

erhållna artiklar granskades 48 artiklars abstrakt grundligare. Av dessa artiklar valdes ett 

flertal bort då de inte definierade hur graden av frossa bedömdes alternativt inte angav hur 

frossa kunde motverkas hos patienten och till slut återstod 14 artiklar som valdes att ta med 

i resultatet. Samtliga artiklar lästes i sin helhet grundligt av författaren och fokus lades 

framför allt på artiklarnas metod och resultat. Författaren upptäckte vid genomgång av 

artiklarnas en skala som sjuksköterskan använde sig av för att kunna göra en mer objektiv 

bedömning av patientens upplevelse av kylbehandlingen. Artiklar gällande denna skala 

söktes manuellt och ytterligare fyra artiklar erhölls och lästes varav tre inkluderades i 

resultatet. De artiklar som inkluderades skulle vara författade på engelska eller svenska 

eftersom författaren har god kunskap i dessa språk och detta uppfylldes genom att samtliga 

inkluderad artiklar var skrivna på engelska Till hjälp med översättningen användes ett 

engelsk-svenskt lexikon (Norstedts, 1994). Urvalet valdes att utföras mellan åren 2004-

2015 och orsaken till det större intervallet var att författaren hade kunskap om att många 

artiklar publicerades inom området under 2004 även om det utgör en risk för materialets 

aktualitet. Vid sökning efter artiklar stämde detta antagande då ett fåtal artiklar i form av 

kliniska studier erhölls som var publicerade 2010-2015, däremot erhölls ett stort antal 

reviews som var publicerade under denna tidsperiod. Inkluderade artiklarna skulle 

innefatta vuxna personer som kylbehandlas ned mot temperaturnivåer utifrån begreppen; 

hypotermi alternativt normotermi samt innehålla ordet frossa.  

 

Majoriteten av studierna var utförda i USA, 14 stycken, två i Tyskland och en i 

Nederländerna vilket inte bedömdes påverka överförbarheten till svensk sjukvård. Av 

studierna från USA hade fyra samma huvudförfattare och var utförda på ett centra vilket 

hos författaren skapar osäkerhet då resultatet kan vara påverkat av förförståelse. 

Deltagarantalet i de olika studier varierade från nio till 213 men majoriteten av artiklarna 

hade under 50 deltagare och samtliga var publicerade i vetenskapliga tidskrifter av hög 

kvalitet. Flertalet studier var prospektiva däremot var två av de större, publicerade av Nair 

och Lundbye, (2013) och McLaren et al.,(2014), retrospektiva något som bedöms ha lågt 

bevisvärde (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Studiegrupperna var 

mestadels små vilket författarna till de inkluderade studierna själva uppger påverkar 

resultatet och indikerar att ytterligare undersökning behövs. Majoriteten av studierna hade 

ingen kontrollgrupp vilket gör resultatet svårtolkat. De inkluderade artiklarna bedömdes 

vara av medelkvalitet vilket i några fall kan ha påverkats av författaren till 

litteraturöversiktens okunskap att bedöma vetenskapliga artiklar. Däremot så stöds detta 

påstående av författarna till de inkluderade artiklarna då många uttrycker att ytterligare 

forskning behövs inom området. Samtliga studier redovisade bortfallet i sina studier och en 

var tvungen att avbrytas i förtid på grund av otillräckligt behandlingsprotokoll. Vid urvalet, 

granskningen av artiklarna samt vid sammanställning av det erhållna materialet har 

författaren haft intentionen att ha ett kritiskt förhållningssätt. Under artikelgranskningen 

användes en struktur för att underlätta sammanställningen av resultatet där olika teman 

upptäcktes och dessa valdes att användas som resultatrubriker.  
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Det är författaren till litteraturöversiktens uppfattning att författarna till de inkluderade 

artiklarna haft som intention att inte skada individen utan skapa fördelar för vidare 

behandling och därigenom patienten, vilket stämmer väl överens med det som Kjellström 

(2012) benämner göra-gott-principen. Principen är en bra utgångspunkt för att bedriva 

forskning för denna grupp som kan öka kunskapen och ge förbättrade 

behandlingsmöjligheter (Helgesson, 2006).  

 

Resultatdiskussion 

 

Kylbehandling har länge utförts inom intensivvården i syftet att rädda patienters 

hjärnceller, en komplex behandling som ger en fysiologisk påverkan på samtliga organ i 

kroppen (Polderman & Herold, 2009). Det är framför allt två patientgrupper som behandlas 

med denna metod, patienter med allvarlig skallskada och feber samt patienter som drabbas 

av obevittnat hjärtstopp utanför sjukhus. Behandlingsstrategin ser olika ut för dessa två 

grupper, där en skillnad är tiden för hur länge patienten kylbehandlas, men frossan är en 

sidoeffekt som förekommer hos båda grupperna. Patienter som drabbats av hjärtstopp kyls 

ned i ett dygn för att sedan värmas sakta (Nielsen et al, 2013) medan patienter med 

skallskada där feber visat sig förekomma i 47 procent av fallen (Axelrod & Diringer, 2007) 

kan kylbehandlas med syftet att behandla febern under längre tid (Blommengren & 

Ohlgren, 2007). Den andra skillnaden i behandlingen är att lägre måltemperatur har 

tolererats hos patienter som drabbats av hjärtstopp (Larsson & Rubertsson, 2005). Påtalas 

skall också att gruppen cerebrala skador består av olika diagnoser med varierande 

patofysiologiska reaktioner som kan få varierande svar på kylbehandlingen. Utöver detta 

har olika metoder använts gällande kylsystem, läkemedel och omvårdnadsåtgärder i de 

inkluderade studierna vilket försvårar möjligheten att få ett tydligt resultat. De flesta 

artiklarna uppger att som första åtgärd för att sänka temperaturen bör antipyretika ges 

kontinuerligt i ett försök att sänka set point och på så sätt släppa ut överskottsvärmen (Hata 

et al., 2007). Axelrod och Diringer (2007) påtalar att medicineringen inte alltid har en 

febersänkande effekt och då får andra alternativ övervägas. Författaren upplever 

administreringen av antipyretika som självklar och blir ett komplement tillsammans med 

regelbunden avtvättning både i syftet att sänka febern men även för att minska patientens 

obehag (Sund-Levander, 2000). Choi et al. (2011) uppger att nästan var femte patient 

klarar av kylbehandling med hjälp av antipyretika och värmetäcke utan att frossa, vilket 

mycket väl kan stämma dock uttrycks inte till vilken måltemperatur som eftersträvades. 

 

Frossa kan, som Presciutti et al. (2012) uttrycker, bedömas både subjektiv och objektivt. I 

Hoedemaekers et al. (2007) studie bedömdes frossan kliniskt genom granskning av 

patienten utan gradering eller skattning av ansvarig sjuksköterska. Om frossan bedömdes 

förekomma sövdes och muskelrelaxerades majoriteten av patienten, en åtgärd som ökar 

patientens risk att drabbas av ytterligare komplikationer. Nackdelen med en visuell 

granskning som leder till en åtgärd är att frossan kan påverkas av vår förförståelse då 

frossa är något de flesta har upplevt och uppfattar som obehaglig. Risken finns för 

överbehandling och då främst genom onödigt stora doser sömnmedel (Choi et al., 2011). 

Det måste dock påtalas att en subjektiv visuell skattning av frossa är ett snabbt och enkelt 

sätt att motivera till en grundligare granskning av patienten.  
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Intensivvårdssjuksköterskan kan genom sitt patientnära arbete och omvårdnadsansvar 

tidigt uppmärksamma tecken på frossa såsom gåshud, piloerektion, på armar och ben. 

Upptäckten kan initiera behandling innan frossan ökat i intensitet och involverar kroppens 

alla muskler (Sund-Levander, 2000). Därför behövs båda alternativen för att få en komplett 

skattning av frossa.  Störningar på övervakningsmonitorn där olika värden från de infarter 

som används inom intensivvården registreras kan vara ett annat enkelt sätt att få en 

indikation på att patienten frossar. Dessa värden mäts kontinuerligt och uppmärksamhet på 

förändring av avvikelser kan ge sjuksköterskan en signal på att ytterligare bedömning av 

frossan behöver utföras. Henderson (1982) anser att det sjuksköterskans ansvar att genom 

adekvat omvårdnadsåtgärd hjälpa patienten att upprätthålla sina funktioner i detta fall 

undvika frossa genom assistans med värmning. Exempel på värden som kan användas är 

EKG, andningsfrekvens, olika invasiva tryck såsom, artärtryck, hjärttryck och hjärntryck. 

Stigande andnings-och hjärtfrekvens och liksom stigande ICP och sjunkande pBtO2 är 

andra parametrar som kan förändras hos patienter som frossar enligt Oddo et al. (2008).  

Krusningar på monitorns kurvor kan uppmärksamma sjuksköterskan på att en mild frossa 

uppkommit (Badjatia, 2007) och ytterligare bedömning kan behöva utföras. Här behöver 

störningar och felkällor av andra orsaker naturligtvis uteslutas. Många av de granskade 

studierna ansåg att kalorimetri var ett värde som påverkades vid frossa vilket stämmer väl 

överens med den fysiologiska effekt frossan har på ämnesomsättningen. Små 

muskelsammandragningar som ökar i intensitet för att till slut leda till okontrollerade 

skakningar i hela kroppen måste behöva mer bränsle för att klara av upprätthålla samtliga 

funktioner (Sund-Levander, 1999). Även om kalorimetri är ett bra mått att bedöma 

kroppens behov och belastning vid frossa så är det författarens erfarenhet att det inte finns 

ett enkelt sätt att utföra denna mätning kontinuerligt för alla patienter som vårdas inom 

svensk intensivvård när det bäst behövs. Samma sak kan uttryckas för andra 

monitoreringar som finns med i resultatet såsom EMG och BIS, mätningar som inte utförs 

standardiserat samt behöver specialkompetens för att de ska kunna utföras (May et al., 

2011).  Kunskap om vilka patientgrupper som har en större benägenhet att frossa kan vara 

ett ytterligare hjälpmedel i observationen av den enskilde patienten för att skapa en 

beredskap för tidig upptäckt. Choi et al. (2011) uppger att yngre personer reagerar tidigare 

och med kraftigare frossa vid kylbehandlingen. Samma tendens ses patienter med mer 

muskelmassa och framför allt män vilket Badjatia (2007) uppmärksammade. Två 

påståenden som författaren till den utförda litteraturöversiktens har klinisk erfarenhet av 

och därför instämmer.  

 

När tecken på frossa säkerställts kan en objektiv graderad skattning utföras för att få en 

tydligare bild av hur besvärlig patientens situation är. Enligt författarens kliniska erfarenhet 

är det ovanligt att använda en skala för att uppskatta graden av frossa hos sövda patienter i 

Sverige. Detta trots att Sund-Levander redan år 2000 utformade en tre gradig skala 

anpassad för Svensk sjukvård för bedömning av frossa. I det nu granskade materialet 

omnämns en skattningsskala för bedömning och kvantifiering av frossa framtagen av 

Badjatia et al. (2008) som kallas BSAS, en skala som på många sätt liknar Sund-Levanders 

(2000). Skattningen bedöms som enkel och snabb att utföra av ansvarig sjuksköterska och 

bör ge en mindre subjektiv bedömning. Den utförs genom palpation av olika 

muskelgrupper och indelas utifrån intensiteten av patientens vibrationer i de olika 

muskelgrupperna i fyra nivåer, där en nivå på 2-3 inte ska tolereras hos patienten på grund 

av den stora metabola belastning det innebär att frossa så mycket, Badjatia et al. (2008). 

Den stora fördelen är att den underlättar bedömningen av den subtila frossan som kan vara 

svår att se anser Polderman och Herold (2009).  
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Detta utförs genom att en hand läggs vid käken där den stora fördelen att inga instrument 

eller apparater används utan bara sjuksköterskans egna händer. BSAS som instrumentet ger 

en tydlig bild av frossan vilket kan blir en bra vägledning till den mest lämpliga och minst 

aggressiva behandlingen av frossan. Utöver detta kan bedömningen enligt skalan relateras 

till ”the Colombia anti-shivering protocol” (Choi et al., 2011).  Ett farmakologiskt 

bedömningsprotokoll som utgår från BSAS skalans skattning och har utformats av samma 

författare, där den medicinska behandlingen trappas upp desto högre BSAS värde som 

skattas hos patienten. Målet är dock att minsta möjliga medicinering ska ges. En enhetlig 

skattning är bra för att tydliggöra vad som menas med det rapporterade värdet och 

behandling kan ordineras mer enhetligt. Olsson et al. (2013) valde att bedöma validiteten 

och reliabiliteten hos skalan genom parigt utförda skattningar och bedömer den som ett 

lämpligt instrument för att skatta frossa. Vilket är en uppfattning som författaren håller 

med om.  

 

Genom värmning av hudytan luras kroppens termostat att trigga igång frossan vilket kan 

minska patientens behov att sövas för att tolerera kylbehandlingen och med få 

biverkningar. Ett flertal författare däribland Badjatia et al. (2009) påtalar att desto större 

skillnad mellan temperaturen i huden och set point i hjärnan desto kraftigare frossa hos 

patienten vid kylning av huden. Ett värmetäcke ökar hudtemperaturen men påverkar inte 

kärntemperaturen och skapar en känsla hos patienten av värme genom att det trubbar av 

frossreflexen, något som både Kollmar et al. (2008) och Leslie et al. (2004) studier återger. 

Här har intensivvårdssjuksköterskan ett stort omvårdnadsansvar där utförda 

omvårdnadsåtgärder kan minska patientens obehag av behandlingen. I de redovisade 

studierna använder sig ett par författare exempelvis Badjatia et al. (2007) av en 

upptrappande värmestrategi som börjar med värmning av händer och fötter med hjälp av 

vantar och sockor som de uttrycker hade god effekt på frossan. Däremot uttrycker Hata et 

al. (2008) att de upplevde dålig effekt av att värma händer och fötter på frossan i sin 

kliniska studie och de inkluderade patienterna behövde ytterligare medicinering för att 

tolerera behandlingen. Så även om dessa interventioner stämmer väl överens med den egna 

upplevelsen vid influensa finns en individualism. Det finns en gräns där 

omvårdnadsåtgärderna måste kompletteras med läkemedelsbehandling men den varierar 

och är individberoende. Det finns ett flertal varianter av värmetäcken som använder vatten 

alternativt luft för att värma eller kyla patienten. Samma system kan alltså användas till de 

båda åtgärderna och många studier uppger att de har en god effekt vid värmebehandling av 

frossan då de just bryter frossreflexen. En enklare omvårdnadsåtgärd som inte gör att hela 

patientens kropp täcks är den ansikts-och nackvärmare som Mayer et al. (2004) 

utvärderade och som de upplevde hade viss effekt på frossa. Utöver dessa avancerade 

metoder skall inte enkla metoder som fler filtar och täcken, lokal värmning av händer och 

fötter med hjälp av dukar förringas. Nackdelen med de olika kylsystem som används vid 

behandlingen är att många använder sig av någon form av dräkt eller täcke, där kylning 

uppnås genom cirkulerande vatten eller luft, täcker patientens kropp och försvårar den 

snabba subjektiva bedömningen. För att tidigt upptäcka de första tecknen på frossa krävs 

det att kyldräkten öppnas för att kunna inspektera patientens hela hudkostym. Proceduren 

att lyfta på täcken, knäppa upp dräkter, stänga av ett system för att exponera hela 

patientens kropp kan uppfattas tidskrävande och därför väljas bort. Systemet med den 

invasiva kylkateter underlättar detta arbete då patientens kropp kan granska utan några 

större arbetsinsatser. I Våga et al. (2008) studie uppger 59 norska 

intensivvårdssjuksköterskor att det invasiva systemet var bäst för att utföra en visuell 

bedömning av patienten hud och utifrån detta kunna bedöma om patienten frossade.  
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De övriga systemen vilka innefattade kyltäcken, kylplattor eller dräkter, gjorde att 

patientens kropp var innesluten och svårare att inspektera. En ytterligare fördel som 

”kylkatetern” har anser författaren till den utförda litteraturöversikten är att den inte ger de 

hudskador som kan uppstå vid användning av kyldräkter med cirkulerande luft eller vatten. 

En komplikation till kylbehandlingen som är mer förekommande hos underviktiga och 

äldre patienter och som omfattas av Hendersons (1982) omvårdnads principer under 

sjuksköterskans ansvar.  

 

Holtzclaw (2004) uppger att det är sjuksköterskans bedömning och kunskap om frossa som 

ligger till grund för kylbehandlingens effektivitet samt vilka komplikationer som kan 

uppkomma hos den nedkylde patienten. I sitt patientnära arbete har 

intensivvårdssjuksköterskan goda förutsättningar att tidigt uppfatta frossan och vidta 

lämplig omvårdnadsåtgärd, såsom värmning av exempelvis händer och ansikte (Hata el al., 

2007). En kunskap om att temperaturen bör sänkas långsamt och stegvis för att minimera 

risken för att frossa uppstår på grund av stor skillnad mellan setpoint och hudtemperaturen 

kan som stämma väl överens med Thompson et al. (2003) åsikt att det minskar patientens 

upplevelse av obehag. Hoedemaekers et al. (2007) påtalar att frossan blev kraftigare om 

det var större differens mellan apparatens inställda måltemperatur och patientens setpoint 

temperatur. Ett påstående som stämmer väl överens med författarens kliniska erfarenhet 

och kräver att sjuksköterskan är aktiv i arbetet med regleringen av måltemperaturen 

relaterat till patientens feber på det kylsystem som används. Utvecklingen av de olika 

kylsystemenen har raffinerats i sin temperatur reglering och inställning vilket underlättar 

dess hantering. En god kunskap om kylsystemets funktion och dess effekter kan minska 

patientens frossa men det kräver en närvarande personal. För som Henderson (1982) 

uppger är det sjuksköterskan som ska assistera patienten att upprätthålla sina funktioner 

men även hjälpa till att undvika obehag. En god kunskap hos ansvarig sjuksköterska att 

bedöma sköra patienter, tidigt förebygga och upptäcka frossa samt vilka stimuli som 

triggar igång den leder till en tidigare och snabbare åtgärd innan de negativa effekterna 

uppstår. En utarbetad checklista kan tydliggöra för intensivvårdssjuksköterskan vad fokus 

ska läggas på under pågående kylbehandling och vara nyckeln till succé (Polderman & 

Herold, 2009). 

 

Balansgången mellan att medicinera så att patienten kan tolerera behandlingen och 

samtidigt inte skapa ytterligare skada är svår. Leslie et al. (2004) undersökte effekten av ett 

opiat likande läkemedel, Petidin, som uppges ha mycket bättre effekt på frossa än övriga 

preparat i samma grupp av oklar orsak. Fördelen med detta läkemedel är det i lämpliga 

doser kan administreras utan allvarlig andningspåverkan för patienten vilket gör att 

behandling för sänkning av temperaturen kan utföras utan att patienten behöver läggas i 

ventilator. Detta stämmer väl överens med intensivvårdens nya behandlingsregim, att 

patienten ska vårdas helst utan och om detta inte är möjligt så kort tid som möjligt nedsövd 

med andningsstöd (Peitz et al., 2013). Behandling med kyltäcke tillsammans med 

intermittent Petidin för att sänka temperaturen ned till 35 grader C hos patienter med akut 

stroke (van der Worp et al., 2010) har utförts med gott resultat. En ökande patientgrupp, 

som i och med de bristande resurserna på vårdplatser inte alltid får den optimala 

behandlingen. Stora förhoppningar för denna grupp ställs till studien som utförs av Harris 

et al. (2011) där bara huvudet kyls. Förhoppning är metoden ska minska den 

systempåverkan som kylning av hela kroppen medför, ge mindre komplikationerna och att 

patienten ska slippa sövas. Kylbehandlingsregimen hos hjärtstopp innefattar sömnmedel 

med tillägg av muskelavslappnande för att kupera frossan och därför kan skattningen av 

frossa bara utföras vid start av behandlingen.  
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Majoriteten av det dygn som kylbehandlingen pågår hos denna grupp blir skattningen av 

frossan vare sig rättvis eller nödvändig (Larsson & Rubertsson, 2005). När de maximala 28 

timmar för behandlingen gått påbörjas värmning och minskning av den medicinska 

behandlingen (Nielsen et al, 2013).  Skattningsskalan blir då aktuell igen även om 

författaren spekulerar i att orsaken till frossan uppkommer är att sänkningen av sömnmedel 

och muskelavslappnande skett för fort då ambitionen enligt Nielsen al. (2013) är att 

läkemedlen ska vara avslutade inom 36 timmar. Denna behandlingsregim kan skapa 

problem för patienter med skallskada som kylbehandlas längre tid och då 

muskelavslappnande läkemedel undviks eftersom det påverkar vakenheten. Enda sättet att 

bedöma utvecklingen av skallskadan är regelbundna kliniska neurologstatus och för att ge 

patienten en möjlighet att ”göra sitt bästa” måste den vara vaken. Här kan 

omvårdnadsåtgärder såsom värmetäcke med eventuellt tillägg av läkemedel minska 

patientens obehag som Kollmar et al. (2008) uppgav och skapar samtidigt en ökad 

möjlighet att utvärdera patientens cerebrala skada. Fördelen med denna behandlingsform är 

att en balans uppstår mellan sövning för att sänka det metabola svaret som frossa kan 

utlösa och bedömning av patientens tillstånd, dess utveckling och sövningens bieffekter 

som behövs under pågående kylbehandling (Choi et al., 2012). Kanske kan resultatet från 

studien av Nielsen et al. (2013) leda till en förenkling av den komplexa kylbehandlingen då 

samma metod kan användas till de båda inkluderade patientgrupperna i litteraturöversikten.  

Internationellt har förändringar i behandlingsriktlinjen för aktiv kylning påbörjats hos 

patienter som drabbats av hjärtstopp och höjts från 33 grader C till 36 grader C vilket gör 

att den närmar sig den rekommendation som gäller för patienter med skallskada (Deye et 

al., 2016). Den högre måltemperaturen borde minska förekomsten av frossa eftersom den 

enligt Polderman & Herold (2009) uppkommer vid 35,5 grader C och om målet är 36 

grader C så behöver kylbehandlingen inte bedrivas så aggressivt. 

Slutsats 

 

Skattning av frossan utförs ofta visuellt av sjuksköterskan hos sövda ventilatorbehandlade 

patienter som kylbehandlas. Användandet av BSAS som är en enkel, enhetlig och 

kvantifierad bedömningsskala som kan användas bedside underlättar bedömning anser 

författaren. Tillsammans med kunskap gällande monitorering och dess avvikande värden 

kan komplikationen frossa upptäckas tidigt. Intensivvårdssjuksköterskans kunskap och 

erfarenhet hur frossa uppstår och behandlas är en viktig del för tidig start av 

omvårdnadsåtgärder där värmning av huden genom olika metoder såsom varma vantar, 

sockar och vatten eller luftcirkulerande täcken har god effekt. Åtgärder som kan undvika 

en upptrappande läkemedelsbehandling som utgör en risk för ytterligare negativa effekter 

för patienten. 

Fortsatt forskning 

 

Kylbehandling används i syftet att skydda en skadad hjärna. Ett ökat användande av 

standardiserad skattningsskala för att utvärdera, utveckla samt bedöma behandlingen effekt 

underlättar.  Att frossa kan minska under pågående kylbehandling med olika 

omvårdnadsåtgärder är bekräftat däremot behöver kunskapen spridas för att klargöra vad 

som behöver utföras för att minska patientens outtalade obehag. En utveckling av 

skattningsskalan kopplad till olika omvårdnadsåtgärder samt redovisa dessa i ett protokoll 

borde underlätta.  

Författaren skulle vilja implementera BSAS skalan på den egna enheten för att få en mer 

kvantifierad objektiv skattning av frossa. Efter detta skulle det vara intressant att utföra en 
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intervjustudie för att se om den underlättat sjuksköterskans bedömning och behandling av 

frossa på sövda patienter i ventilator som kylbehandlas samt om graden av användning av 

sederande läkemedel kunnat minskas till förmån för de mindre riskfyllda 

omvårdnadsåtgärderna.   
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Abou-Chebl, A., 

DeGeorgia, M.A., 

Andrefsky, J.C., 

Krieger, D.W. 

2004 

U.S.A 

Technical refinements 

and drawbacks of 

surface cooling 

technique for the 

treatment of severe 

acute ischemic stroke.  

 

Att beskriva induktion 

och de komplikationer 

som kan uppstå vid 

hypotermibehandling 

hos patienter med akut 

ischemisk stroke.  

Kvalitativ observationsstudie 

där patienter med varierande 

orsaker till stroke kyldes med 

hjälp av ett kyltäcke i 1, 75 till 

6, 5 timmar. Under kylningen 

var patienterna intuberade, 

sövda och muskelrelaxerade 

tills behandlingen avslutades. 

Protokollet förändrades efter 

fyra patienter där 

muskelrelaxerande gavs innan 

kylningen startades.   

n=18 (0) Stigande kärntemperatur 

observerades hos 14 av 18 

patienter som frossade vilket 

uppmärksammades och förlängde 

tiden för kylbehandlingen. Frossa 

behandlades och detekterades 

visuellt. Vid det dagliga 

neurologstatuset med avstängning 

av sedering och 

muskelrelaxerande sågs ingen 

frossa. De såg en trend där risken 

för komplikationer var större hos 

äldre och patienter som behandlas 

under längre tid samt att 

patientens vikt gjorde att effekten 

av behandlingen påverkades.  

  

 

II 

K 

Badjatia, N., 

O’Donnell, J., Baker, 

J.R., Huang, D, 

Ayata, C., Greer, 

D.M., Carter, B.S., 

Ogilvy, C.S., 

McDonald, C.T. 

2004 

U.S.A  

Achieving 

normothermia in 

patients with febrile 

subarachnoid 

hemorrhage.  

Feasibility and safety of 

a novel intravascular 

cooling catheter. 

Utvärdera säkerheten 

och användandet av 

intravaskulärt 

kylsystem med syftet 

att uppnå normotermi 

hos patienter med akut 

cerebrovaskulär skada 

och okontrollerbar 

feber över 38,3 grader 

efter administrering av 

antipyretika. 

Avvikande händelser 

som relaterade till 

systemet registrerades. 

Prospektiv förstudie där 

patienter med SAH, kyldes i 

24 timmar med en invasiv 

kateter i lårvenen för att uppnå 

normotermi. Denna 

klassificerades som en 

temperatur på 36,5° +0,2° och 

frossa monitorerades. 

Värmetäcke och injektioner av 

Petidin® ingick i metoden för 

att förhindrat frossa. 

n=9 (0) Av de nio patienterna som ingick 

fick sex läkemedlet, Petidin, 

administrerat för att undvika 

frossa. Tre vårdades sövda i 

respirator på grund av frossan 

Samtliga patienter värmdes med 

ett luftcirkulerande värmetäcke. 

Normotermi uppnåddes hos sju av 

nio patienter, 78 %, varav en fick 

inadekvat behandling för frossa 

och hos den andra var orsaken 

tekniska problem. Behandlingen 

avslutades inte på grund av 

obehag hos patienten eller 

komplikationer samt att den något 

högre måltemperaturen gjorde att 

frossa kunde undvikas och att 

II 
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patienten inte krävde tung 

sedering. Författarna uppger att 

detta intravaskulära system kan 

uppnå och upprätthålla 

normotermi hos denna 

patientgrupp. 

Badjatia, N., 

Kowalski, R.G., 

Schmidt, J.M., 

Vorhees, M.E., 

Claassen, J., 

Ostapkovich, N.D., 

Presciutti, M, 

Conolly, E.S., 

Palestrant, D, Parra, 

A., Mayer, S.A. 

2007 

U.S.A  

Predictors and clinical 

implications of 

shivering during 

therapeutic 

normothermia.  

Undersöka om det 

finns några riskfaktorer 

och kliniska 

konsekvenser av frossa 

vid inducerad 

normotermi.  

Post Hoc analys som del av 

prospektiv studie som utfördes 

2004 på patienter med 

varierande skallskador och 

feber över 38,3 efter 

behandling med antipyretika. 

Majoriteten vårdades sövda i 

ventilator och randomiserades 

till behandling med endera 

vattencirkulerande kyltäcke 

eller geleplattor med 

cirkulerande vatten för att 

uppnå normotermi.  

n=23 (1) 

  

Av de 23 patienter om ingick i 

resultatet frossade nio (39 %). 

Frossa var även vanligare hos 

män (67 %) jämfört med hos 

kvinnor (21 %).  Patienter med 

lågt serum Natrium och 

Magnesium hade större risk att 

drabbas av frossa under inducerad 

normotermi. Stigande 

hjärtfrekvens, andningsfrekvens 

och kaloriberäkning sågs vid 

frossa. Behandling mot frossa 

gavs i en upptrappad form. En 

patient fick sockor och vantar på 

sig med god effekt, tre var i behov 

av ytterligare åtgärd i form av ett 

värmetäcke utöver föregående 

intervention, fyra behövde 

ytterligare tillägg i form av 

läkemedel medan en patient inte 

behövde någon åtgärd alls för att 

undvika frossa. Högre 

värmeavgivning sågs hos de som 

frossade vilket påverkade 

medvetandegraden. 

 

II 

P 

Badjatia, N., 

Strongilis, E., 

Gordon. E., 

Prescutti, M., 

Fernandez, L., 

Fernandez, A., 

Metabolic impact of 

shivering during 

therapeutic temperature 

modulation. The 

bedside shivering 

assessment scale 

Validering av ” The 

bedside shivering 

assessment scale”  

Prospektiv observationsstudie 

hos patienter med skallskada 

som kylbehandlades där frossa 

och basalt energibehov, syrgas 

förbrukning och 

koldioxidproduktion 

jämfördes mot den fyrgradiga 

n=50 (0) Skattning utfördes enligt BSAS, 

en fyrgradig skala där frossa 

klassificerades som ingen, mild, 

moderat och svår. Skattningen 

utfördes genom granskning 

patienten i två minuter av två 

sjuksköterskor och innan 

II 

P 
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Buitrago, M., 

Schmidt, M., 

Noeleen, D., Mayer, 

S.A.  

2008 

U.S.A 

skalan, Bedside shivering 

assessment scale. 

Kylbehandlingen utfördes 

endera med invasiv kateter 

eller kyltäcke.  

kalorimetri utfördes och dessa 

värden jämfördes. Ökad basalt 

energibehov sågs hos patienter 

med högre BMI, större kroppsyta 

samt var män och hos yngre 

personer. Frossa som skattades 

över moderat behandlades med 

sedering. Skalan bedöms som ett 

pålitligt och enkelt verktyg att 

använda för att bedöma frossa vid 

kylbehandling. 

 

Badjatia, N., 

Strongilis, E., 

Prescutti, M., 

Fernandez, L., 

Fernandez, A., 

Buitrago, M., 

Schmidt, M., Mayer, 

A.M.  

2009 

U.S.A 

Metabolic benefits of 

surface counter 

warming during 

therapeutic temperature 

modulation. 

Att fastställa effekten 

av värmebehandling 

med luftcirkulerande 

värmetäcke på frossa 

och metabolt svar 

under pågående 

kylbehandling. 

Prospektiv observationsstudie 

där indirekt kalorimetri 

utfördes på patienter med 

varierande skallskada som 

endera behandlades med eller 

utan värmetäcke under 

pågående terapeutisk 

temperaturbehandling i 

ventilator. 

n=50 (0) Ytbehandlande värme hade en 

gynnsam effekt på frossa samt det 

metabola svaret under pågående 

kylbehandling. Skattning enligt 

BSAS från 0-3 korrelerar väl med 

den metaboliska ökningen som 

syntes vid mätning av kalorimetri. 

Hos majoriteten av patienterna 

skattades BSAS under 2. Patienter 

med SAH frossade lättare liksom 

de som hade lägre BMI. Patienter 

med moderat till svår frossa, 

BSAS 2-3 hade avsevärt högre 

beräknat BEE. Vid frossa gavs 

ytterligare sedering.  

II 

P 

Choi, H.A., Ko, S-

B., Prescuitti, M., 

Fernandez, L., 

Carpenter, A.M., 

Lesch, C., Gilmore, 

E., Malhotra, R., 

Mayer, S.A., Lee, 

K., Claassen, J., 

Schmidt, J.M., 

Badjatia, N.  

2011 

U.S.A 

Prevention of shivering 

during therapeutic 

temperature 

modulation: The 

Columbia anti-

shivering protocol 

Undersöka effekten av 

ett upptrappande 

protokoll “The 

Columbia Anti-

shivering protocol” och 

hur det kan minska 

användadet av sedering 

för att undvika frossa 

hos patienter som 

kylbehandlas. 

Prospektiv journalgranskning 

av patienter som 

kylbehandlats. Demografisk 

information, dagliga 

temperatur mål, GCS och 

graden av frossa genom BSAS 

undersöktes. Skattning av 

BSAS utfördes varje timme 

och utifrån denna gavs 

medicinsk behandling enlig 

”The Columbia anti-shivering 

protocol”. 

n=213(0) 18 procent av patienter kan 

tolerera normotermi och- 

hypotermi behandling med hjälp 

av ett värmetäcke och 

regelbunden antipyretika, samt 

tillförsel av magnesium sulfat. 29 

procent behövde tillägg av en 

åtgärd, 35 procent två, 15 procent 

tre och den grupp där mest 

åtgärder behövdes, fem stycken 

åtärder, var 2,4 procent för att 

undvika frossa. Yngre män med 

II 

P 
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låg kroppsyta hade en större 

tendens att frossa. Patienter med 

högre GCS behövde tillägg av 

opiater.  

Hata, J.S., Shelsky, 

C.R., Hindman, B.J., 

Smith, T.C., 

Simmons, J.S., 

Todd, M.M. 

2007 

U.S.A 

A prospective, 

observational clinical 

trial of fever reduction 

to reduce systemic 

oxygen consumption in 

setting of acute brain 

injury. 

Utvärdera fysiologiska 

förändringar såsom 

systematisk 

syrekonsumtion, 

koldioxidproduktion, 

under kutan kylning 

hos patient med 

allvarlig skallskada. 

Klinisk prospektiv 

observations studie av 

temperatursänkning hos 

patient med feber och 

skallskada. De som inte 

svarade på antipyretika mättes 

med indirekt kalorimetri för 

att därefter kylas med 

ytkylning i fyra timmar. 

n=10 (0)  I den sövda patientgruppen som 

frossade vid ytkylbehandling steg 

både syrgasbehovet och 

koldioxidproduktionen trots 

pågående åtgärder för att minska 

frossa enligt ett protokoll. Graden 

av frossa bedömdes kontinuerligt 

av sjuksköterska utifrån graden av 

återkommande, oregelbundna 

rörelser av bröstkorg eller 

extremiteter och detta ledde till 

åtgärder i flera steg såsom 

värmning av händer, värmning av 

med ansikte och slutligen 

administrering av läkemedlet 

Petidin®. De sammanfattar att det 

är viktigt att finna strategier för 

att kontrollera frossa som inte 

innefattar muskelrelaxantia. 

II 

P 

Hoedemaekers, 

C.W., Ezzahti, M., 

Gerritsen, A., van 

der Hoeven, G. 

2007 

Nederländerna 

Comparison of cooling 

methods to induce and 

maintain normo-and 

hypothermia in 

intensive care unit 

patients: a prospective 

intervention study 

Jämföra effektiviteten 

av olika kylmetoder 

som används vid 

kylbehandling av 

patienter som vårdas 

med varierande 

neurologisk skada på 

IVA.  

Prospektiv observationsstudie 

där patienter med behov av 

hypotermibehandling 

alternativt strikt normotermi 

inkluderades och effektiviteten 

att hålla temperaturen 

registrerades. 

n=50 (0) Frossa bedömdes kliniskt av 

personal och om den upptäcktes 

gavs ytterligare sedering och 

muskelrelaxantia, där gruppen 

som kylbehandlades lägst var den 

som behövde det sista. Fem 

patienter frossade inte och 

behövde därför inte sövas. 

Frossan blev kraftigare om det var 

större differens mellan måltemp 

och setpoint temp och när den 

mest effektiva kylmetoden 

användes. Ingen av metoderna 

gav mer biverkningar. 

Kylbehandling med 

vattencirkulerande täcke och 

II 
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gelplattor är mer effektivt jämfört 

den konventionella metoden och 

luftcirkulerande täcken.  

Kollmar, R., 

Schellinger, P.D., 

Steigleder, T., 

Köhrmann, M., 

Schwab, S.  

2008 

Tyskland 

Ice-cold Saline for 

induction of mild 

hypothermia in patients 

with acute ischemic 

stroke 

Undersöka effekten av 

infundering av kall 

Natriumklorid vid 

induktion av hypotermi 

hos patienter med akut 

ischemisk stroke.  

Pilotstudie där patienter med 

akut stroke som 

kylbehandlades efter 

intervention med kall vätska. 

Regelbundna läkemedel gavs 

för att förhindra frossa samt 

behandling med värmetäcke.  

10 (0) Behandling med värmetäcke och 

tillägg av läkemedel, Petidin, 

hade god effekt på frossa som 

skattades till 1 hos ett par 

patienter. Ingen patient uppgav att 

det upplevde behandlingen 

obehaglig vid uppföljande samtal. 

II 

K 

Leslie, K., Williams, 

D, Irwin, K, 

Bjorksten, A.R, 

Sessler, D.I.  

2004  

U.S.A 

 

Pethidine and skin 

warming to prevent 

shivering during 

endovascular cooling. 

Utvärdera effekten av 

Petidininfusion och 

värmning av huden för 

att undvika frossa hos 

vakna patienter med 

skallskada som kyldes 

med kyltäcke innan 

neurokirurgisk 

operation.  

Pilotstudie som innefattade 

kylning med invasiv 

kylkateter där patientens 

temperatur sänktes mot en 

måltemperatur på 33,5°C 

innan sövning för 

neurokirurgisk operation.  

n=20 (10) Bedömningen av frossa utfördes 

utifrån en 4 gradig skala av en 

extern person, där ett (1) var 

ingen frossa och fyra (4) kraftig 

frossa. Tre patienter klarade av att 

kylas vakna och för dessa 

bedömdes Petidin, dock i stora 

doser, och värmetäcke att fungera 

bra innan operation. Vid visuell 

granskning av sjuksköterska 

uppfattades patienter inte uppleva 

behandlingen som obehaglig. Inte 

ens de patienter som frossade 

uttryckte att de frös vilket kopplas 

till värmetäckets effektivitet. 

Studien avbröts efter 10 patienter 

på grund av att protokollet för att 

förhindra frossa med värmetäcke 

och Petidin bedömdes otillräcklig. 

II 

K 

MacLaren, R., 

Gallagher, J., Shin, 

J., Varnado, S., 

Nguyen, L.  

 

2014 

U.S.A 

Assessment of adverse 

events and predictors of 

neurological recovery 

after therapeutic 

hypothermia. 

Bedöma frekvensen av 

biverkningar där frossa 

var en av fem samt 

vilka variabler som 

finns för bra respektive 

dålig neurologisk 

återhämtning vid 

terapeutisk hypotermi. 

Retrospektiv 

journalgranskning på ett 

centra av patienter med 

hjärtstopp och skallskador 

som behandlades med 

kylbehandling med hjälp av 

kyltäcke 

n=111(20) Frossa var en vanligt 

förekommande biverkan som 

visuellt detekterades och sågs hos 

87.9 procent av patienterna och 

behandlades med 

muskelrelaxantia. Indikationer på 

positiv neurologisk återhämtning 

är tidig återkomst av spontan 

cirkulation, tidig start av kylning 

och avsaknad av infektion. En 

II 

R 
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indikation på dålig neurologisk 

prognos är om måltemperatur 

uppnåddes fort.  

May, T., Seder, 

D.B., Fraser, G.L., 

Tu, C, McCrum, B., 

Lucas, L. 

2011 

U.S.A 

Association of the 

Bedside shivering 

assessment scale and 

derived EMG power 

during therapeutic 

hypothermia in 

survivors of cardiac 

arrest. 

Som försök att utveckla 

ett kvantitativt 

kontinuerligt verktyg 

som mäter frossa 

jämfördes kontinuerlig 

mätning av EMG med 

resultatet av frossa med 

intermittent skattning 

med hjälp av BSAS 

utförd av 

sjuksköterska. 

Prospektiv datainsamling hos 

patienter med hjärtstopp som 

sövdes och 

ventilatorbehandlades och 

kyldes med ett 

vattencirkulerande kyltäcke.  

Ett flertal skattningar av 

BSAS utfördes av 

sjuksköterskor och dessa 

jämfördes med EMG.  

n=72(34) Frossa upptäcks vid en lägre 

intensitet, s.k finvågig frossa, och 

tidigare i förloppet med EMG vid 

monitorering med en frontal 

elektrod och en BIS (bispectral) 

monitor jämfört med skattning 

enligt BSAS skalan, däremot 

korrelerar metoderna väl med 

varandra. Patienterna som 

frossade fick intermittent 

muskelrelaxantia. 

II 

P 

Mayer, S.A, 

Kowalski, R.G, 

Presciutti, M, 

Ostapkovich, N.O, 

McGrann, E, 

Fitzsimmons, B-F, 

Yavagi, D.R, Du, 

Y.E, Naidech, A.M, 

Janjua, N.A, 

Claassen, J, Kreiter, 

K.T, Parra, A, 

Commichau, C. 

2004.  

U.S.A 

Clinical trial of a novel 

surface cooling system 

for fever control in 

neurocritical care 

patients. 

Jämföra effekten av 

behandling gelplattor 

med cirkulerande 

vattenkylning mot 

konventionella kyl-

metoder för att 

behandla feber hos 

patienter vårdade på en 

neurointensivvårdsavde

lning. 

Prospektiv 

randomiserad kontrollerad 

observationsstudie där 

patienter med skallskada 

endera kyldes med ett system 

med vattencirkulerande täcke 

eller gelplattor med 

cirkulerande vatten 

applicerades på bål, rygg och 

lår hos sövda ventilerade 

patienter med skallskada och 

feber ≥38,3°C på en NIVA.  

n=53 (6) Systemet med den 

vattencirkulerande ytkylning där 8 

procent frossade är betydligt mer 

effektivt jämfört med det 

luftkylda systemet där 39 procent 

frossade vid kylbehandling för att 

sänka feber hos patienter. Frossan 

bedömdes genom att en gång i 

timmen palpera masseter, 

pectoralis - och deltamuskeln. 

Fler patienteter frossade som 

vårdades med cirkulerande vatten, 

nio mot två. Av de nio 

behandlades en inte alls, en med 

hand och fot värmning, tre fick 

tillägg av helkroppsvärmning med 

värmetäcke och fyra behövde 

tillägg av intravenös 

medicinering. Hos de två patienter 

som fick luftkylning och frossade 

användes ingen intervention i det 

ena fallet och samtliga värmande 

omvårdnadsåtgärder samt 

medicinering hos den andra 

patienten. 

II 
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Nair, S.U, 

Lundbye, J.B. 

2013 

U.S.A 

The occurrence of 

shivering in cardiac 

arrest survivors 

undergoing therapeutic 

hypothermia is 

associated with good 

neurologic outcome. 

Undersöka om 

patienter som frossar 

under pågående 

kylbehandling har 

intakta centrala 

neurologiska nervbanor 

och därför en bättre 

prognos jämfört med 

patienter som inte 

frossar under 

behandling. 

Retrospektiv studie utförd på 

prospektivt insamlad data 

utförd på patienter som inkom 

med hjärtstopp och 

behandlades med terapeutisk 

hypotermi och grupperades 

utifrån de som frossade och de 

som inte frossade. Kylningen 

utfördes med intravaskulär 

kateter. Samtliga patienter 

behandlades sövda i 

ventilator. 

n=129 (0) Patienter som frossar under 

pågående kylbehandling hade en 

bättre neurologisk outcome, vilket 

kan användas som positiv 

prediktor för patientens prognos. 

Det tog längre tid att nå 

måltemperatur hos den frossande 

gruppen.  

Frossan bedömdes kliniskt av 

IVA sjuksköterskor och om 

svårighet att differentiera denna 

från epilepsi konsulterades 

neurolog och neurofysiolog och 

som sista utväg utfördes ett EEg. 

Frossan behandlades med 

Petidin® och som sista utväg gavs 

muskelrelaxantia. Förekomsten av 

frossa var vanligare hos män 

II 

R 

Oddo, M, Frangos, 

S, Maloney-

Wilensky, E, Kofke, 

W.A, Le Roux, P.D, 

Levine, J.M.  

2009 

U.S.A 

Effect of shivering on 

brain tissue 

oxygenation during 

induced normothermia 

in patients with severe 

brain injury. 

Undersöka frossans 

effekten på 

syrgastrycket i huvudet 

vid svår skallskada 

Prospektiv observationsstudie 

där patienter på grund av feber 

vårdades med kylterapi med 

hjälp av ett gelplattesystem 

med cirkulerande vatten som 

placerades på patientens rygg, 

mage och lår. Patienterna var 

sövda i ventilator.  

n=15(0) Sjunkande värden ses på PbtO2 

korrelerat till kylnivån vid frossa 

under kylbehandling av 

skallskador. Även ses förhöjt ICP 

vid frossa dock sågs ingen 

påverkan på bldotryck. 

II 

P 

Olsson, D.M., 

Grissom, J.L., 

Williamsson, R.A., 

Bennet, S.N., 

Bellows, S.T., 

James, M.L.  

2013 

U.S.A 

 

Interrater reliability of 

the bedside shivering 

assessment scale. 

Undersöka Bedside 

shivering assessment 

scale(BSAS) reabilitet. 

Prospektive icke randomiserad 

studie av patienter som 

behandlades med terapeutisk 

temperaturbehandling med 

intravasal kateter. Patienter 

som fick muskelrelaxerande 

exkluderades.  

n=22(0) BSAS skalan är en adekvat 

graderingsskala som olika 

professioner kan använda vid 

bedömning av frossa vid 

pågående terapeutisk 

kylbehandling.  

II 

P 

Staykov, D, Wagner, 

I, Volbers, B, 

Doerfler, A, Schwab, 

S, Kollmar, R. 

Mild prolonged 

hypothermia for large 

intracerebral 

hemorrhage  

Undersöka om förlängd 

hypotermibehandling i 

8-10 dagar hos 

patienter med stora 

Prospektive 

observationsstudie där 25 

patienter med ICH och kyldes 

med hjälp av intravasal kateter 

n=50(1) Frossa som en del av de 

komplikationer som kan uppstå 

hos patienter med hypotermi 

II 
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2013 

Tyskland 

intracerebrala hematom 

[ICH] förbättrar 

outcome, minskad 

cerebral svullnad och 

mortalitet.  

inkluderas och jämfördes med 

en kontrollgrupp av 25 

tidigare vårdade patienter med 

samma diagnos. Samtliga 

patienter vårdades sövda i 

ventilator. 

 

observerades visuellt hos 36 % av 

patienterna som behandlades med 

kylbehandling som hävdes med 

Petidin och om detta inte hjälpte 

muskelrelaxantia. Förlängd mild 

hypotermibehandling i åtta till tio 

dagar minskar cerebral svullnad 

och ger lägre mortalitet vid tre 

månader och ett års kontroll. 

 

 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2006). 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  SBU & SSF 

(1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 

 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised 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 för 

att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

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 kvalit 

= Hög, II = Medel, III = Låg 
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Grundprinciper för patientvårdande verksamhet 
 

 

A. Delfaktorer inom primärvården 

 

B. Alltid förhandenvarande omständigheter som 

påverkar grundbehoven 

 

C. Patologiska tillstånd (i motsats till specifika 

sjukdomar) som påverkar grundbehoven 

Patienten skall erhålla hjälp med följande eller 

försättas i det läget att han själv kan: 

1. Andas normalt. 

2. Äta och dricka tillräckligt. 

3. Uträtta alla naturbehov. 

4. Röra sig och bibehålla önskad 

kroppsställning. 

5. Sova och vila. 

6. Välja lämplig klädsel, klä på och av sig. 

7. Bibehålla normal kropps-temperatur 

genom riktigt avpassad klädsel och 

lämplig omgivning. 

8. Sköta den personliga hygienen och 

skydda huden. 

9. Undvika faror i omgivningen och 

undvika att skada andra. 

10. Meddela sig med andra och ge uttryck 

åt sina känslor, önskemål, fruktan etc. 

11. Förrätta sin andakt enligt sin tro. 

12. Arbeta på någonting som ger en känsla 

av resultat. 

13. Förströ sig eller delta i olika former av 

avkoppling. 

14. Lära sig något, upptäcka något nytt, 

tillfredsställa den vetgirighet som leder 

till ”normal” utveckling och hälsa. 

 

1. Ålder- nyfödd, barn, ungdom, vuxen, 

medelålders, gammal och döende. 

2. Temperament, sinnestillstånd eller flyktig 

sinnesstämning: 

a. ”normal” eller 

b. euforisk eller hyperaktiv 

c. ängslig, rädd, upprörd, hysterisk eller  

              d. deprimerad och apatisk. 

          3.    Social och kulturell ställning,     

                 familjemedlem med vänner och     

                 en viss ställning eller relativt 

                 ensam och/eller missanpassad,  

                 medellös. 

          4.   Fysisk konstitution och intellekt- 

                uell kapacitet. 

a. normal vikt 

b. undervikt 

c. övervikt 

d. normalbegåvad 

e. underbegåvad 

f. överbegåvad 

g. normal hörsel, syn, känsel, normalt 

balanssinne 

h. förlust av något av de fem sinnena 

i. normal rörelseförmåga 

j. förlust av rörelseförmågan. 

   

                     

1. Markanta störningar av vätske- och  

    elektrolytbalansen, inklusive svält- 

    tillstånd, svårartade kräkningar och 

    diarré. 

2.   Akut syrebrist. 

3.   Chocktillstånd (inklusive kollaps och  

      blödning). 

4.   Medvetanderubbningar- svimning,  

      koma, yrsel. 

5.   Markerat onormal temperatur  

      förorsakad av vistelse i extrem köld  

      eller värme. 

6.    Akuta febertillstånd (av alla orsaker). 

7.    Lokal skada, sår och/ eller infektion. 

8.    Smittsamt tillstånd. 

9.    Pre-operativt tillstånd. 

10.   Post-operativt tillstånd. 

11.  Orörlighet förorsakad av sjukdomen  

       eller som ett led i behandlingen. 

12.  Ihållande eller häftiga smärtor. 

     (Henderson, Grundprinciper för patientvårdande verksamhet, 1982 s.18) 


