
  

Abstrakt 
 
Upplevelsen av att frysa förknippas med obehag och sänkt välbefinnande. Sänkt kropps-
temperatur associeras med en rad komplikationer för patienter. Syftet med denna littera-
turöversikt var att beskriva olika interventioner för att värma frysande patienter. Narrativ 
syntes av tio artiklar genomfördes. Tre utfall studerades: välbefinnande, smärta samt oro. 
De interventioner som studerades var varmluftstäcken, en patientstyrd värmedräkt och 
uppvärmda filtar. Studierna visade att välbefinnandet ökade och oron sjönk signifikant 
hos patienterna i interventionernsgrupperna. Det framkom inte enhälligt i de inkluderade 
studierna om interventionerna resulterade i sänkt smärta. Sammanfattningsvis skattade 
patienter som erhöll interventioner i form av aktiv uppvärmning att de hade högre välbe-
finnande och lägre orosnivåer än kontrollgrupperna.  
 

 
Nyckelord: Hypotermi, Interventioner, Oro, Smärta, Välbefinnande.  
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INLEDNING 

Under tidigare praktiskt tillämpade studier på vårdavdelningar har vi observerat 

att patienter ofta fryser under den tid de är inlagda på sjukhus. Förutom de medi-

cinska komplikationer som uppstår kan det också leda till olika psykiska påfrest-

ningar för patienter. På de allmänna vårdavdelningarna finns ofta bara sjukhusets 

bomullsfiltar att tillgå när en patient fryser eller är nedkyld. Vi vill med denna 

litteraturöversikt undersöka vilka olika interventioner som är effektivast för den 

kalla och/eller nedkylda patienten. 

 

BAKGRUND 

Att frysa eller att bli nedkyld under vårdtiden på sjukhus har beskrivits av patien-

ter som en mycket obehaglig upplevelse som inverkar på välbefinnandet, den upp-

levda oron och smärtupplevelsen (Vogelsang, 1994). Enligt Sessler (2001) beskri-

ver patienter att känslan av att frysa postoperativt är den mest negativa upplevel-

sen under vistelsen på sjukhus, till och med värre än smärta. Bland äldre patienter 

inlagda på sjukhus var en varm filt den vanligaste interventionen för att höja kom-

forten vilket kan tolkas som ett tecken på att många äldre som vårdas på sjukhus 

fryser (Robinson, Weitzel & Henderson, 2005).  

 

Att huttra är vanligt förekommande hos patienter som har sänkt kroppstemperatur. 

Förutom sänkt kroppstemperatur är enligt Eberhart et. al (2005) de vanligaste or-

sakerna till att patienter huttrar låg ålder samt vissa typer av operationer. Även om 

patienten inte har sänkt kroppstemperatur kan huttringar uppkomma. Orsakerna 

till detta är okända men faktorer som smärta och stress (oro) kan ligga bakom det-

ta fenomen (Horn et al. 1998; Horn et al. 1999). Att huttra är en kompensatorisk 

åtgärd hos nedkylda individer för att höja kroppstemperaturen, patienter som hutt-

rar når normal temperatur snabbare än de som inte gör det (Hershey, Valenciano 

& Bookbinder, 1997). Hos äldre patienter (>58 år) förekommer en rad åldersrela-

terade förändringar i flera temperaturreglerande system i kroppen, som till exem-

pel vasokonstriktion och huttringar. Detta resulterar i en nedsatt fysisk förmåga att 

motstå nedkylning vilket i sin tur leder till att äldre individer ofta har högre för-

måga att uppleva termiskt välbefinnande trots låg kroppstemperatur. En annan 

konsekvens är att temperaturen hos äldre patienter kan sjunka lägre innan kroppen 

svarar med kompenserande åtgärder (Frank, Raja, Bulcao & Goldstein, 2000). 



 3  

Enligt socialstyrelsen (2005, s. 17) beror äldre personers oförmåga att hålla 

kroppstemperaturen på en generell sänkning av ämnesomsättningen samt att mus-

kulaturen förtvinar med stigande ålder.  

 

Vid mild hypotermi försöker kroppen reducera värmeförlust genom vasokonstrik-

tion i kroppens perifera delar vilket gör huden kall och eventuellt fläckig på dessa 

partier. Blodtrycket och pulsen stiger för att kunna ha en fortsatt cirkulation till 

extremiteterna och hjärtats minutvolym kan öka med 400-500% vilket i sin tur 

kan ge hjärtarytmier. Huttringar uppkommer och ger en ökad syrekonsumtion 

samt ökad andningsfrekvens. Mild hypotermi ger också nedsatt utsöndring av 

antidiuretiskt hormon (ADH) vilket ökar urinmängden och kan ge uttorkning efter 

två timmar (Bernthal, 1999). 

 

Definitioner av begrepp 

Hypotermi definieras som ett tillstånd där kroppstemperaturen sjunker under 

35ºC. Hypotermi är uppdelat i tre kategorier: mild, måttlig och svår. Gränserna för 

mild hypotermi ligger mellan 35ºC– 32ºC i kroppstemperatur (Socialstyrelsen, 

2003, s. 8, 9). Vid mild hypotermi kan en rad symtom uppträda däribland fros-

sa/huttra, hypertoni, takykardi, påskyndad andning, och vasokonstriktion. Efter en 

längre tid av mild hypotermi kan även apati, försämrad koordination, ökad urin-

mängd, hypovolemi och försämrat omdöme infinna sig. Människor kan bli hypo-

terma av flera anledningar och på många sätt. Inom sjukhusmiljön uppkommer 

oftast nedkylningen på grund av ålderdom, patientens sjukdom, intag av läkeme-

del, miljöförhållanden, sämre ämnesomsättning p.g.a. läkemedel, nedsatt fysisk 

aktivitet, eller neurologisk skada (McCullough & Arora, 2004). Mild hypotermi 

uppkommer också ofta i samband med operation på grund av anestesi, operatio-

nen i sig och temperaturen i operationssalen (Bernthal, 1999).  

 

I Svenska Akademins ordlista (1984) beskrivs termen komfort som ett tillstånd 

präglat av bekväma förhållanden där välbefinnande, tillfredsställelse och trevnad 

är av vikt. I denna uppsats används uttrycket välbefinnande eller avsaknad av väl-

befinnande i relation till patienters upplevelser av att frysa. Kolcaba och Kolcaba 

(1991) definierar begreppet välbefinnande (eng. comfort) som ett tillstånd där 

faktorer som ger upphov till obehag (eng. discomfort) som t.ex. oro, smärta, kyla 
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eller sorg etc. saknas. Lindring av sådana obehagskänslor är ett led att nå välbe-

finnande och är ett mål individen eftersträvar att uppnå. I litteraturen förekommer 

begreppet termiskt välbefinnande (eng. thermal comfort) vilket inte gått att hitta 

en tillfredsställande svensk översättning av. Där termiskt välbefinnande före-

kommer har det tolkats som att det utgör en del av helhetsbegreppet välbefinnan-

de. I denna översikt tolkas termiskt välbefinnande som det tillstånd då individen 

är normoterm och inte upplever obehag av vare sig kyla eller värme. 

 

Aktiv uppvärmning innebär att värme tillförs patienten genom en rad olika meto-

der. Exempel på detta är värmefiltar med cirkulerande varmvatten/varm luft, vär-

metak och/eller varmvattenflaskor. Det gemensamma för dessa interventioner är 

att de utstrålar värme som överstiger patientens kroppstemperatur. Vid passiv 

uppvärmning tillförs däremot ingen extern värme utan patienten isoleras från den 

kalla miljön genom exempelvis filtar (Socialstyrelsen, 2003, s. 53). 

 

I den litteratur som ligger till grund för resultatet har olika skalor använts för att 

gradera patienternas välbefinnande, oro och smärta. Det vanligast förekommande 

mätinstrumentet är VAS-skalan (Visual Analogue Scale) (Kimberger, Illievich & 

Lenhardt, 2007). VAS-skalan är ett instrument som går från noll till tio där patien-

ten gör en subjektiv gradering av sitt tillstånd. 

 

Denna litteraturstudie lägger tonvikten på ett område som utifrån patienters per-

spektiv är föga utforskat. Då studier tidigare fokuserat på olika insatser eller me-

dicinska komplikationer läggs här tonvikt på hur interventioner inverkar på para-

metrarna välbefinnande, smärta och oro hos patienter. Denna kunskap kan leda till 

att sjuksköterskor får bättre förståelse för patienters behov och att sjuksköterskor i 

större utsträckning kan förebygga nedkylning eller hjälpa frysande patienter på 

bästa möjliga sätt. 
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SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga om åtgärder för att värma patienter som är 

kalla har någon effekt. 

 

Frågeställning 

Hur inverkar olika uppvärmningsmetoder på patientens välbefinnande, smärta och 

oro? 

 

METOD 

Uppsatsen genomfördes som en litteraturöversikt. Den allmänna litteraturöversik-

ten beskrivs av Forsberg och Wengström (2003, s. 25) som en metod för att be-

skriva det aktuella forskningsläget inom ett specifikt område.  

 

En narrativ syntes av tio artiklar gjordes där interventioner för att minska obehag i 

form av lågt välbefinnande, smärta och oro hos patienter som fryser eller är ned-

kylda utvärderades. 

 

Litteratursökning 

Litteratur söktes i databaserna Pubmed, Cinahl, PsycInfo och SweMed+. I resulta-

tet användes enbart artiklar funna i Pubmed. Litteratursökningarna i de övriga 

databaserna resulterade inte i några andra träffar av relevans utöver de som åter-

fanns i Pubmed. I tabell 1 redovisas de litteratursökningar som gjorts samt de sök-

ord som använts.  

 

Tabell 1. 

Lista över litteratursökningar genomförda mellan 071217 och 080306. 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Träffar Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

071217 Pubmed Hypothermia 
Comfort 

- 74 16 6 *Alfonsi, et al. 
(2003). 
*Kober et al. 
(2001). 

071218 Pubmed Shivering 
Comfort 

Abstract 
English 
Humans 

40 5 3 *Kurz, et al. 
(1995). 

071218 Pubmed Comfort 
Blanket* 

- 16 2 2 *Wagner, et al. 
(2006). 
*Robinson & 
Benton (2002). 
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080220 Pubmed Hospital 
Blanket* 

English 
 

11 2 1 *Sessler & 
Schroeder 
(1993). 

080303 Pubmed Pain  
Anxiety 
Warming 

- 7 5 3 *Kober, Scheck, 
et al. (2003). 
*Kober, Dobro-
vits, et al. 
(2003). 
*Nuhr, et al. 
(2004). 

080306 Pubmed Hypotherm* 
Pain 
Postop* 

English  
Humans 
 

52 5 1 *Persson & 
Lundberg 
(2001). 

 

I tabellen ovan presenteras de litteratursökningar som gav de artiklar som använ-

des i resultatet. Flera försök gjordes att söka litteratur genom att kombinera andra 

sökord som: in hospital, thermal comfort, acute, warmed liquide, warmed fluid, 

ward, cold, preoperative, patient satisfaction, nurse*, nursing, care, cold patient, 

old patients och accident. Dessa sökord begränsade antalet träffar och resulterade i 

artiklar som låg utanför det tänkta ämnesområdet. Att använda ovan nämnda sök-

ord gav också artiklar som redan påträffats med de sökord som presenteras i tabell 

1.  

 

Urval 

Av det totala antalet träffar varje litteratursökning resulterade i lästes titlarna. De 

artiklar med titlar som väckte intresse och som kunde kopplas till ämnesomådet 

valdes ut till urval 1. Därefter lästes abstrakten till dessa och relevansen för littera-

turstudien bedömdes utifrån huruvida artiklarna behandlade frågeställningen. De 

artiklar som kvalificerade sig efter detta återfinns i urval 2. Andra aspekter som 

påverkade urval 2 var tillgång till fulltextutgåvor. Efter den första litteratursök-

ningen (071217) valdes också artiklar som återkommer i följande sökningar bort i 

det första urvalet. I urval 3 gallrades de artiklar ut som värderades ha vetenskaplig 

kvalitet (som beskrivs nedan) grad 2 eller 3. 

 

Inklusionskriterier: Beskriver interventioner som påverkat patientens välbefinnan-

de, smärta eller oro relaterat till kyla; tillgängliga abstract och fulltextutgåvor; 

artiklar som bedömts hålla kvalitetsgrad 1.  
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Exklusionskriterier: Avsiktlig hypotermi; huttringar orsakade av feber; hypotermi 

svårare än mild. 

 

Värdering av vetenskaplig kvalitet 

Värdering av vetenskaplig kvalitet i de insamlade artiklarna gjordes utifrån den 

mall för värdering av kvantitativa studier som presenteras av Carlsson och Eiman 

(2003, s. 17) vilken redovisas i bilaga 2. I dessa poängsätts artiklarna, summan av 

den bedömda poängen används för att räkna ut en procentsats. De artiklar som får 

över 80% bedöms ha en vetenskapliga kvalitet av grad 1. Bedömning av artiklarna 

presenteras i bilaga 1. Målsättningen var att enbart använda artiklar som bedömts 

vara av grad 1 i resultatet (se bilaga 1). 

 

Då två av de inkluderade artiklarna, trots att de bedömdes vara av grad 1 enligt 

Carlsson och Eimans mall, väckte viss tvekan hos författarna beslutades att 

genomföra kompletterande värderingar. Till detta användes en mall presenterad av 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999, s. 39).  

 

Extraktion och analys av data 

Relevanta resultat från de inkluderade studierna extraherades. Härvid sorterades 

resultaten i tre kategorier som motsvarade de tre utfallen (välbefinnande, smärta 

och oro) som studerades i de inkluderade studierna. De resultat som redovisas är 

dels uppgifter om patienternas upplevelser av att frysa (alt. av kyla) samt de effek-

ter av interventioner som påvisades. Vi presenterar resultaten i form av procent-

satser, P-värden och medelvärden. Den metod som sedan användes för att sam-

manställa resultaten från de olika studierna kan närmast beskrivas som innehålls-

analys (Forsberg & Wengström, 2003, s. 161). 

 

Etiska överväganden 

Det har varit önskvärt att de artiklar som inkluderats i resultatet varit granskade av 

etisk kommitté. Nio av de tio artiklarna har också genomgått en sådan granskning. 

Anledningen till att den sista artikel ändå inkluderats är att en intervention utvär-

derats och att en kontrollgrupp saknats vilket innebär att ingen grupp av patienter 

behövt lida utan alla i studien har erhållit samma intervention för att förbättra väl-

befinnandet. Vidare har litteraturstudiens författare gjort bedömningar av de in-
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kluderade artiklarnas vetenskapliga kvalitet så att de resultat som presenteras har 

så hög trovärdighet som möjligt. Det har också varit av stor vikt att eftersträva att 

inte förvränga några data som tagits fram ur litteraturen. Artiklarna som använts 

som underlag för analysen är skrivna på engelska vilket kan medföra språkliga 

missförstånd. En medvetenhet om denna problematik fanns vid översättningen. 

Slutligen har all information som analyseras lyfts fram, inte bara den som styrker 

ett resonemang som förs utan även den som motbevisar för att undvika ett resultat 

som är vinklat av förförståelsen. 

 

RESULTAT 

Tre huvudsakliga utfall har studerats och resultaten har extraherats ur materialet. 

Dessa berör hur patienter bedömer sitt välbefinnande, sin smärta och sin oro när 

de fryser samt efter att de erhållit en intervention (tabell 2) för att upphäva ned-

kylning. 

 

Tabell 2.  

Olika metoder som använts i de studier som presenteras i resultatet. 

Intervention Källa 

Varmluftstäcke (t. ex. Bair Hugger) Alfonsi et al. (2003); Kober, Dobrovits et al. 
(2003); Kober et al. (2001);  Kober, Scheck, et 
al. (2003); Kurz, et al. (1995); Nuhr, et al. 
(2004); Persson & Lundberg (2001). 
= 7 st 
 

Patientstyrd värmedräkt Wagner, Byrne & Kolcaba 
(2006). 
= 1 st 
 

Varma filtar Sessler & Schroeder (1993); Robinson & Ben-
ton (2002). 
 = 2 st 
 

 

 

Välbefinnande 

I flera studier har patienter fått bedöma sitt välbefinnande före och efter att de 

erhållit interventioner för att reducera nedkylning (Alfonsi, Nourredine, Adam, 

Chauvin och Sessler, 2003; Kober et al., 2001; Kurz et al., 1995; Robinson & 

Benton, 2002; Sessler & Schroeder, 1993; Wagner, Byrne & Kolcaba, 2006). 

 



 9  

I en studie av Kurz et al. (1995) utvärderades patienters termiska välbefinnande 

efter operation. De patienter som utgjorde kontrollgruppen och tilläts bli hypoter-

ma under operation graderade sitt termiska välbefinnande till VAS 2 mot inter-

ventionsgruppens VAS 5 postoperativt (P <0,001). För de nedkylda patienterna 

utan aktiv uppvärmning tog det flera timmar att återfå normal kroppstemperatur 

medan interventionsgruppen behöll normal kroppstemperatur under hela postope-

rativa förloppet. Detta resultat framkom också i en studie av Persson och Lund-

berg (2001). Efter fem timmar graderade den grupp patienter som var nedkylda 

lika högt termiskt välbefinnande som den grupp där patienterna inte var hypoter-

ma (Kurz et al., 1995). 

 

I en studie av Alfonsi, Nourredine, Adam, Chauvin och Sessler (2003) fick patien-

ter skatta sin köldkänsla på en femgradig skala (0-4 poäng) medan de huttrade och 

efter att de huttrat färdigt. Vid båda tillfällena uppvisades en signifikant lägre 

köldkänsla i interventionsgruppen (P = 0,001 och P = 0,048).  

 

Äldre patienter som vårdades på sjukhus bedömde att de hade ett signifikant högre 

välbefinnande genom att erhålla en varm filt (P <0.0001). I de fall patienterna inte 

kunde ge verbal respons bedömde sjuksköterskorna på avdelningen att patienterna 

hade ett höjt välbefinnande utifrån förändringar i patienternas tillstånd. För att 

bibehålla den höjda komforten krävdes dock att den gamla filten byttes mot en ny 

uppvärmd filt med regelbundna mellanrum (Robinson & Benton, 2002). 

 

I en undersökning där syftet var att utvärdera hur varma respektive ouppvärmda 

filtar inverkade på välbefinnandet framkom att det var en signifikant skillnad mel-

lan att inte ha någon filt jämfört med att ha antingen en eller tre varma eller oupp-

värmda filtar (P <0,05). När försökspersonerna i studien erhöll tre filtar skattade 

de sitt välbefinnande signifikant högre än när de erhöll en filt oavsett om filtarna 

var ouppvärmda eller uppvärmda. Detta kan kopplas samman med att värmeför-

lusten var signifikant lägre (P <0,05) om deltagarna erhöll tre filtar jämfört med 

en filt (Sessler & Schroeder, 1993).  

 

Wagner, Byrne och Kolcaba (2006) undersökte hur patienter som själva kunde 

styra över temperaturen genom en specialutvecklad värmedräkt skattade sitt väl-
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befinnande på en VAS-skala. Det visade sig att interventionen resulterade i ett 

signifikant förhöjt välbefinnande (VAS = 5,49) jämfört med kontrollgruppen som 

erhöll en varm filt (VAS = 4,88) vilket gav P-värdet 0,005.  

 

I en studie bedömde patienter sitt välbefinnande på en femgradig skala (0-4). 90% 

av de patienter som blev värmda med en varmluftsfilt skattade sitt välbefinnande 

till två (= comfortable). >90% av patienterna i kontrollgruppen skattade sitt välbe-

finnande lägre än vad som uppvisades i interventionsgruppen. Detta gav ett P- 

värde under 0,001. 66% av patienterna som inte blivit aktivt värmda bedömde sin 

vård som knappt acceptabel eller oacceptabel medan 96% av patienterna i inter-

ventionsgruppen bedömde sin vård som bra eller väldigt bra (P <0,001) (Kober et 

al. 2001). 

 

Smärta 

De studier som undersökt hur interventioner för att motverka nedkylning påverkar 

patienters smärta visar inte på liktydiga resultat. Vissa studier presenterar signifi-

kanta data som påvisar en positiv inverkan på smärtupplevelsen (Kober et al., 

2001; Kober, Scheck et al., 2003; Kober, Dobrovits et al., 2003; Nuhr et al., 2004; 

Robinson & Benton, 2002) medan andra presenterar data som motsäger att ett 

sådant samband skulle finnas (Alfonsi et al., 2003; Kurz et al., 1995; Persson & 

Lundberg, 2001). 

 

I en studie där interventionsgruppen erhöll aktiv uppvärmning i form av varm-

luftstäcke och där kontrollgruppen fick en bomullsfilt uppvisades ingen signifi-

kant skillnad i patienternas smärtupplevelse postoperativt (Alfonsi et al., 2003). 

Även i Kurz et al.s studie (1995) framkommer att patienterna som erhöll aktiv 

uppvärmning inte skilde sig från kontrollgruppen vad gäller smärta. I Perssons 

och Lundbergs undersökning (2001) där behovet av postoperativ smärtlindring 

hos hypoterma patienter utvärderades, framkom ingen signifikant skillnad i kon-

sumtionen av smärtlindring mellan grupperna. 

 

Patienter som i en studie uppvisade signifikant förhöjt (P <0.0001) välbefinnande 

efter att de erhållit uppvärmda filtar beskrev mindre obehag i form av sänkt smär-

ta. Detta visades genom att patienterna gav positiv verbal respons samt att en stor 
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del av de patienter som tidigare uttryckt smärta och obehag nu hade somnat, vilket 

tolkats som bevis för sänkt smärta och höjt välbefinnande av Robinson och Ben-

ton (2002). 

 

I fyra olika studier har syftet varit att utvärdera hur smärtlindring kan uppnås ge-

nom lokal aktiv uppvärmning av det aktuella området hos patienter med smärta i 

samband med mindre trauma (Kober et al., 2001), gallsten (Kober, Scheck et al., 

2003), njursten (Kober, Dobrovits et al., 2003) och ryggsmärtor (Nuhr et al., 

2004). I en av dessa undersökningar led patienterna av faktisk mild hypotermi. I 

de andra studierna upplevde patienterna sig normaltempererade eller kalla utan att 

sänkning av kroppstemperaturen kunde påvisas. Alla studier presenterar data från 

prehospitala insatser i ambulans på väg till sjukhus. I dessa studier framkom att de 

grupper som blev aktivt uppvärmda över det aktuella skadeområdet upplevde en 

signifikant sänkning av smärtan i jämförelse med kontrollgrupperna där patienter-

na erhöll en bomullsfilt (P <0,01).  

 

Oro 

I två olika studier har det framkommit att både patienter som känner sig kalla men 

inte har sänkt kroppstemperatur och patienter med mild hypotermi upplever en 

ökad oro och rädsla. I dessa undersökningar har en grupp patienter erhållit aktiv 

uppvärmning och har sedan själva fått bedöma hur oroliga de känner sig. De vär-

den som framkommit har sedan jämförts mot en kontrollgrupp som erhållit passiv 

uppvärmning i form av ouppvärmda filtar. Slutsatserna visade att den grupp som 

blev aktivt värmda hade en signifikant sänkning av sin upplevda oro efter behand-

lingen medan kontrollgruppen inte uppvisade någon förändring (P <0,01) (Kober 

et al., 2001; Kober, Scheck et al., 2003). 

 

Patienter som själva kunde styra över sin temperatur med hjälp av en patientstyrd 

värmedräkt skattade på en VAS-skala en signifikant minskning av oro (P =0,06). 

Kontrollgruppen, som här erhöll en varm filt, visade förvisso också en förbättring 

i oro men denna var ej signifikant (P= 0,431). När gruppernas skattningar jämför-

des framkom P-värdet 0,0002 (Wagner et al., 2006).   
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Tabell 3. 

Resultatöversikt. 

 
 Välbefinnande  
Interventioner Effekter Antal studier 
Varmluftstäcke 

Patientstyrd värmedräkt 

Varma filtar 

↑ 

↑ 

↑ 

4 

1 

2 

 Smärta  

Interventioner Effekter Antal studier 
Varmluftstäcke 

Varma filtar  

↑ / → 

↑ 

4 / 3 

1 

 Oro  

Interventioner Effekter Antal studier 
Varmluftstäcke 

Patientstyrd värmedräkt 

↑ 

↑ 

2 

1 

 
↑ = signifikant förbättring 

→ = ingen signifikant förbättring eller försämring 

 
 
DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att kartlägga om åtgärder för att värma 

patienter som är kalla har någon effekt på patienternas välbefinnande, smärta och 

oro. Enligt den litteratur som sammanställdes hade olika interventioner som tillför 

värme en positiv inverkan på välbefinnande och oro. De studier där patienternas 

smärta utvärderades i samband med att de var nedkylda visade inte enhälligt att 

det fanns en signifikant förbättring. 

 

I de inkluderade studierna delades patienter in i kontroll- och interventionsgrupper 

där båda dessa grupper vid baseline hade likvärdiga ingångsvärden gällande väl-

befinnande, smärta och oro. Oavsett vilken intervention som sedan erhölls kunde 

en signifikant förbättring av välbefinnande och oro uppvisas, i vissa studier mins-

kade även smärtan signifikant. Liknande resultat kom en studie som undersökt 

interventioner i kall utomhusmiljö fram till (Soreide, Grahn, Brock-Utne & Ro-

sen, 1999) liksom en studie där uppvärmning av patienter före operation höjde 

välbefinnandet (Kimberger et al., 2007). Även enligt Jansson och Nordgren 
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(2004) beskrev de patienter som erhöll en varm filt en höjning av sin upplevda 

komfort. Utifrån detta drar vi slutsatsen att nedkylda/kalla patienter har ett lägre 

välbefinnande och ökad oro i jämförelse med normaltempererade/varma patienter.  

 

I studier där smärta undersöktes framkom olika resultat. I de studier som visade på 

en signifikant sänkning av smärtan bestod interventionsgruppen av patienter i 

akuttransport till sjukhus medan de studier som inte uppvisade någon signifikant 

förändring var gjord på postoperativa patienter. Vi kan därför inte dra slutsaten att 

aktiv uppvärmning sänker patientens smärta. I en annan litteraturstudie visades att 

det inte fanns något som bevisade att hypoterma patienter upplevde mer smärta än 

patienter med normal kroppstemperatur (Scott & Buckland, 2006).  

 

I resultatet presenteras data som styrker att oro minskar vid aktiv uppvärmning av 

patienterna. I de studier som ligger till grund för detta har oron hos patienterna 

undersökts parallellt med välbefinnandet. Det har då visat sig att välbefinnandet 

ökar i takt med att oron sjunker. Med grund i detta drar vi slutsatsen att välbefin-

nande är övergripande och att oron är en faktor som bör vara låg för att ett högt 

välbefinnande ska kunna uppnås. Minskad oro på grund av uppvärmning skulle 

kunna vara en konsekvens av att denna behandling resulterar i mindre smärta och 

ett allmänt förhöjt välbefinnande.  

 

Vi har visat på att aktiv uppvärmning kan användas för att höja välbefinnande, 

lindra oro och eventuellt sänka smärtnivån. De olika interventioner som studierna 

i resultatet behandlat för att upphäva eller förebygga mild hypotermi används 

framför allt inom intensivvård, prehospital vård och vård i samband med opera-

tion. En anledning till detta kan vara att det är inom dessa specialistområden som 

faktisk hypotermi vanligast uppstår. Patienter som vårdas på avdelningar och upp-

lever sig kalla har oftast bara sjukhusets bomullsfiltar att tillgå. Då även patienter 

utanför intensivvård, prehospital vård och operation upplever obehag i samband 

med att de fryser anser vi att större valmöjligheter i val av interventioner borde 

finnas på allmänna vårdavdelningar, exempelvis tillgång till något av de system 

för aktiv uppvärmning som finns på marknaden. 
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I en studie av Cohen, Hayes, Tordella & Puente (2002) har sjuksköterskor fått 

utvärdera olika metoder för att värma patienter som är nedkylda. Där framkommer 

att de aktiva värmesystemen (i denna undersökning används Bair Hugger) anses 

vara komplicerade att arbeta med och att det är svårt att sköta övrig omvårdnad 

kring patienter som värms på detta sätt. Varma filtar är den intervention sjukskö-

terskorna bedömer som den lämpligaste åtgärden då de är lättast att administrera 

och inte innebär något hinder i samband med övrig omvårdnad. De patienter som 

erhåller de olika interventionerna i denna studie befinner sig under intensivvård 

och är därför troligtvis i större behov av vård. Detta kan vara orsaken till att sjuk-

sköterskorna upplever att det blir svårt att sköta övrig omvårdnad kring patienter-

na som värms med aktiva värmesystem eftersom dessa innebär att fler slangar 

tillkommer. Trots detta finner vi att aktiva värmesystem är ett bra komplement till 

de filtar som vanligtvis används på vårdavdelningar. Varma filtar som interven-

tion var den sjuksköterskorna i studien föredrog. I vårt resultat har vi beskrivit 

studier som pekar på att patienter upplever att den värme detta ger inte är beståen-

de, på grund av detta måste sjuksköterskan ofta byta ut de värmda filtarna vilket 

rimligtvis borde resultera i mer arbete än det aktiva värmesystemet som är mer 

självgående. Vad som dock är värt att notera med denna undersökning är att ingen 

skillnad i kroppstemperatur noterats mellan patienterna i de olika grupperna.  

 

I resultatet framkom det att patienter som i sin kontakt med vården upplevt obe-

hag i samband med att de frusit bedömer sin vård som knappt acceptabel eller 

oacceptabel. Vogelsang (1994) visar i en studie att den negativa erfarenheten ock-

så resulterar i att patienten känner ökad oro och rädsla inför eventuella framtida 

operationer. Detta är ytterligare en aspekt på behovet av att förhindra att patien-

terna upplever obehag i form av kyla.  

 

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17) ingår det i sjuksköterskans 

proffession att främja hälsa och lindra lidande. I vårt resultat framkommer att pa-

tienterna som fryser uppvisar större lidande i form av sänkt välbefinnande. Det 

finns en rad interventioner för att lindra obehaget som uppkommer i samband med 

kyla vilka vi anser borde vara ett alternativ i all vård av patienter som fryser. 
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Metoddiskussion 

Målet med uppsatsen var att se hur interventionerna påverkade patienterna oavsett 

vilken avdelning de vårdades på eller vilket sammanhang de befann sig i. Den 

litteratur vi hittat beskriver dock oftast patienternas upplevelser i samband med 

operation eller i prehospital vård vilket är en svaghet i vår studie. Vi menar dock  

att resultatet ska kunna tala även för patienter som fryser i andra sammanhang. 

Exempelvis på vårdavdelningar där allmänsjuksköterskor träffar patienter. 

 

Vi har gjort en narrativ sammanställning av resultaten i de inkluderade studierna. 

Att genomföra en metaanalys bedömdes inte möjlig utifrån de kunskaper vi för-

värvat samt att de olika studierna som ligger till grund för resultatet har använt 

olika mätmetoder och interventioner. 

 

I arbetet med att värdera vetenskaplig kvalitet hos de inkluderade studierna upp-

stod frågetecken angående Carlsson och Eimans bedömningsmall. Två av studier-

na fick grad 1 i bedömningen efter denna mall trots brister i analys och att den ena 

hade ett lågt antal försökspersoner. Utifrån detta anser vi att Carlsson och Eimans 

mall är felaktig vad gäller disponeringen av poäng. Ytterligare en brist är att stu-

diens design överhuvudtaget inte efterfrågas. Vi valde att genomföra komplette-

rande kvalitetsbedömningar utifrån Berg, Dencker och Skärsäters tabell. I denna 

lämnas större frihet att bedöma artiklarna då poängsystem helt saknas samt att 

designen och storleken på sudiepopulationen är central. Vi anser dock att denna 

kvalitetsmall lämnar väl mycket till subjektiv bedömning men att den var ett bra 

komplement till den första kvalitetsbedömningen. Enligt Berg, Dencker och Skär-

säters mall fick de två artiklar vi ifrågasatt lägre betyg än i Carlsson och Eimans 

bedömningsmall. 

 

Konklusion 

Patienter som fryser eller lider av mild hypotermi beskriver obehag i form av 

sänkt välbefinnande hög oro. I vissa fall har även smärtnivåerna hos de kalla pati-

enterna varit högre än hos de som har normal kroppstemperatur. Det har fram-

kommit att aktiv uppvärmning är mer effektiv än passiv uppvärmning. I litteratu-

ren har det inte funnits något som tyder på att uppvärmning av patienter som fry-

ser eller är milt hypoterma skulle vara kontraindicerat. 
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Då forskningen inom detta område till övervägande del genomförs med kvantita-

tiv metod finns behov av studier där patienter själva, med egna ord beskriver sina 

upplevelser av att frysa. Även forskning som berör patienters erfarenheter av att 

frysa i andra sammanhang än operation eller akutvård skulle behövas. 
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Bilaga 1.  

Översikt över resultatdelens sammanställda litteratur. 

n = studiepopulation 

Ig = interventionsgrupp 

Kg = kontrollgrupp 

B = bortfall 

 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte/ 
intervention 

Design Deltaga-
re/ Bort-
fall 

Analysmetod Huvud-
resultat 

Kv-
ali-
tet 

Alfonsi, et 
al. 
2003. 
Frankrike. 
 

Att pröva tesen 
att kutan upp-
värmning för-
bättrar det ter-
miska välbefin-
nandet samt 
sänker intensi-
teten och läng-
den av hutt-
ringar postope-
rativt. 
 
Intervention: 
Varmluftstäcke 
(Bair Hugger) 
  

RCT 
Prospektiv 

n = 18 
Ig = 9 
Kg = 9 
B = 0 
       (0%) 

t-test 
 

De patienter 
som inte erhöll 
aktiv kutan 
uppvärmning 
kände sig 
signifikant 
kallare under 
tiden de ska-
kade (P = 
0,001) och när 
skakningarna 
upphörde (P = 
0,048) jämfört 
med patien-
terna i inter-
ventions-
gruppen. Där-
emot sågs 
ingen för-
ändring i dura-
tionen av 
skakningar. 
 

1 

Kober, 
Dobrovits, 
et al. 
2003. 
Österrike. 
 
 

Att pröva hypo-
tesen att lokal 
aktiv värmning 
av överkroppen 
och ryggen 
sänker smärta 
vid njursten 
under akut-
transport. 
 
Intervention: 
Varmluftstäcke 
 

RCT 
Prospektiv 

n = 74 
Ig = 36 
Kg = 38 
B = 26 
       (26%) 
 

t-test 
 

Interventions-
gruppen hade 
signifikant (P 
<0,01) lägre 
smärta och var 
mer nöjda med 
vården än 
kontroll-
gruppen (P 
<0,01). 

1 

Kober, et 
al. 
2001. 
Österrike. 

Att pröva hypo-
tesen att aktiv 
uppvärmning 
under transport 
av patienter 
med mindre 
trauman är en 
effektiv behan-
dling mot hypo-

RCT 
Prospektiv 

n = 100 
Ig = 50 
Kg = 50 
B = 0 
       (0%) 

t-test 
Chi-2-test 
Wilcoxon 
tecken-rangtest 

Interventions-
gruppen upp-
visade signifi-
kant förbättrat  
termiskt välbe-
finnande (P 
<0,001), 
kroppstempe-
ratur (P 

1 



  

termi och att 
den höjer pati-
entens termiska 
välbefinnande 
samt sänker 
patientens 
smärta och 
rädsla.  
 
Intervention: 
Varmluftstäcke 
 

<0,001) och 
signifikant 
sänkt smärta 
(P <0,001) och 
oro  
(P <0,001). 
Interventions-
gruppen be-
dömde den er-
hållna vården 
signifikant 
bättre än kon-
trollgrup-pen  
(P <0,001). 
 

Kober, 
Scheck, et 
al. 
2003. 
Österrike. 

Att pröva hypo-
tesen att lokal 
aktiv värmning 
av överkroppen 
sänker smärta 
vid gallsten 
under akut-
transport. 
 
Intervention: 
Varmluftstäcke 
 

RCT 
Prospektiv 

n = 60 
Ig = 30 
Kg = 30 
B = 16 
       (19%) 

t-test 
 

Lokal aktiv 
värmning över 
det smärtande 
området resul-
terade i en 
signifikant 
minskning av 
smärta  
(P <0,01) och 
oro (P <0,01) i 
interventions-
gruppen. 
 

1 

Kurz, et al. 
1995. 
Österrike. 
 

Att utvärdera 
postoperativa 
konsekvenser 
för blodflöde 
och temperatur-
reglerande 
funktioner hos 
hypoterma 
kontra normo-
terma patienter.  
 
Intervention: 
Varmluftstäcke 
(Bair Hugger) 

RCT 
Prospektiv 

n = 74 
Ig = 39 
Kg = 35 
B = 0 
       (0%) 

t-test Ingen signi-
fikant skillnad 
mellan grupp-
erna sågs 
rörande hjärt-
rytm eller 
blodtryck. 
Däremot gra-
derade hypo-
terma patienter 
sitt välbe-
finnande signi-
fikant lägre (P 
<0,001) än 
normoterma 
patienter. 
 

1 

Nuhr, et 
al. 2004. 
Österrike. 

Att utvärdera 
effekten av 
aktiv uppvärm-
ning på patien-
ter med akuta 
ryggsmärtor 
under transport 
till sjukhus. 
 
Intervention: 
Varmluftstäcke 
 
 

RCT  Prospek-
tiv 

n = 90 
Ig = 47 
Kg = 43 
B = 10 
       (10%) 

t-test En signifikant 
skillnad i 
smärta  
(P <0,01) och 
oro (P <0,01) 
uppvisades 
mellan inter-
ventions-
gruppen och 
kontroll-
gruppen. 

1 

Persson & 
Lundberg 

Att jämföra 
konsumtionen 

RCT 
Prospektiv 

n = 59 
Ig = 29 

t-test Den hypoter-
ma gruppen 

1 



  

2001. 
Sverige. 

av opioider 
mellan aktivt 
uppvärmda 
patienter och 
hypoterma 
patienter. 
 
Intervention: 
Varmluftstäcke 

 

Kg = 30 
B = 21 
       (26%) 

hade större 
behov av 
smärt-linding 
den första  
sextimmars-
perioden efter 
operation. 
Behovet var 
dock signifi-
kant lägre vid 
nästa kontroll 
(P <0,0016).  I 
övrigt fanns 
ingen signifi-
kant skillnad i 
opioid-
konsumtion 
mellan eller 
inom grupper-
na. 
 

Robinson 
& Benton 
2002. 
USA. 

Att undersöka  
effekten på 
välbefinnandet 
hos äldre pati-
enter efter att de 
erhållit varma 
filtar. 
 
Intervention:  
En uppvärmd 
filt. 
 

Före- och 
efterdesign 
Prospektiv 
Systematiskt 
kvoturval 
 

n = 49 
B = 0 
       (0%) 

t-test Patienterna 
visade sig få 
en signifikant 
höjning av 
välbefinnandet 
(P <0,0001) 
efter att de fått 
varma filtar. 
 

1 

Sessler & 
Schroeder 
1993.  
USA. 

Att utvärdera 
medeltempera-
turen i huden, 
den kutana 
värmeförlusten 
och det termis-
ka välbefinnan-
det hos försöks-
personerna efter 
att de erhållit en 
eller tre värmda 
eller oupp-
värmda filtar. 
 
Intervention: 
Ouppvärmda 
filtar 
Uppvärmda 
filtar 
 

Före- och 
efterdesign 
Prospektiv 
Frivilliga del-
tagare 

n = 6 
B = 0 
       (0%) 

Scheffes F test Det var signi-
fikant (P 
<0,05) skillnad 
innan inter-
ventionen 
sattes in mot 
efter oavsett 
om filten var 
uppvärmd eller 
inte.  
Försöks-
personerna 
hade signi-
fikant (P 
<0,05) högre 
kutan temp-
eratur och 
gradering av 
termiskt välbe-
finnandemed 
tre filtar än 
med en filt.  

1 

Wagner, 
Byrne & 
Kolcaba 
2006. 
USA. 

Att jämföra 
skillnaden i 
välbefinnande 
och oro hos 
patienter som  

RCT 
Prospektiv 

n = 118 
Ig = 60 
Kg = 58 
B = 8 
       (6%) 

Cronbach´s 
alpha 
Chi-2-test 
t-test 

Att använda 
den patient-
styrda värme-
dräkten resul-
terade i signi-

1 



  

använder varma 
filtar eller en 
patientstyrd 
värmedräkt.  
 
Intervention: 
Patientstyrd 
värmedräkt 
samt en oupp-
värmd filt. 

fikant förhöjt 
väl-befinnande 
(P = 0,005) 
och signifikant 
sänkt oro (P = 
0,06).Förän-
dringen av 
dessa para-
metrar var inte 
signifikant i 
kontroll-
gruppen . 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 4 under metod har vi valt att bortse från då inga patienter med lungcancer-

diagnos finns i vår studie. Detta har resulterat i total poäng = 44. 

 

 



  

Bilaga 3. 

Kriterier för bedömning av kvantitativa artiklar.  

 

 1 =  
Hög kvalitet 

2 =  
Medelgod 
kvalitet 
 

3 =  
Låg kvalitet 

RCT Stor välmonitorerad multicentra- 
studie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. Pati-
entmaterialet tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. 
 

- Randomiserad studie med för 
få patienter och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräck-
lig statistisk styrka. Bristfälligt 
antal patienter, otillräckligt 
beskrivet eller stort bortfall. 
 

CCT Väldefinierad frågeställning, till-
räckligt antal patienter och adekvata 
statistiska metoder. 
 

- Litet antal patienter, tveksam-
ma statistiska metoder. 

DS Stort konsekutivt patienturval som 
är välbeskrivet och analyserat med 
adekvata statistiska metoder. Lång 
uppföljning. 
 

- Begränsat patientmaterial, 
otillräckligt beskrivet, alltför 
kort uppföljning eller inadekva-
ta statistiska metoder. 

 
 
SBU: s kvalitetskriterier för RCT, CCT och DS enligt Berg et al. (1999, s. 39). 
 

 

 


