
Abstrakt 

 
Bakgrund:Feber är ett vanligt sjukdomssymtom bland barn och många barn 

vårdas på sjukhus med feberrelaterade sjukdomar. Under 2009 vårdades i Sverige 

totalt 99 543 barn under 561 722 vårddygn på sjukhus. Mätning av 

kroppstemperatur är en av de vanligast förekommande metoderna att ställa 

diagnos och följa sjukdomsförlopp.  Inom barnsjukvården finns olika praxis kring 

vilken termometer och vilken temperaturmätningsmetod, som bör användas. 

Syfte: Att undersöka temperaturmätningsmetoder inom sjukvård för barn 0-18 år, 

utifrån termometer och tillförlitlighet samt preferens av mätmetod  bland barn och 

sjuksköterskor. Metod: Litteraturöversikt via databassökning i PubMed och 

Cinhal samt manuell sökning. Resultat: 16 studier är inkluderade i 

litteraturöversikten. I nio av dessa bedömdes örontermometern vara tillförlitig. 

Preferens av mätmetod undersöktes i 4 av studierna. Barnen föredrog 

örontermometern i tre av undersökningarna. Sjuksköterskor föredrar att använda 

örontermometer framför axillär. Diskussion: Litteraturöversikten innehåller 

studier, som jämför och använder olika termometrar och mätmetoder. Detta gör 

det svårt att dra generella slutsatser om resultatet. Inga svenska studier på barn 

och temperaturmätning, har hittats. Slutsats: Barnen föredrar den 

temperaturmätningsmetod, som innebär minsta möjliga ingrepp på deras integritet 

och vardag. Vad gäller tillförlitlighet råder olika uppfattningar, även om 

örontermometern uppvisat goda resultat.  

 

Nyckelord: barn, feber, kroppstemperatur, mätning av kroppstemperatur, 

sjuksköterska, termometer. 
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Feber är nog det äldsta och mest kända symtomet på sjukdom. Tolkningarna av 

hur och varför feber uppstår, liksom hur feber behandlas har skiftat under tidens 

gång. Hippokrates (460-357 f.Kr) gjorde på 400-talet före Kristus ingående 

beskrivningar av feber vid olika sjukdomstillstånd, trots att de enda redskapen för 

att konstatera förhöjd kroppstemperatur var att känna på den sjukes hud eller 

genom att patienten kunde beskriva att han/hon kände sig varm. Inte förrän på 

1800-talet introducerades en mer vetenskaplig syn på feber, sjukdomar, diagnos 

och behandling (Sund-Levander, 1999, sid 9-12). Den tyske läkaren och 

professorn i medicin Carl Reinhold August Wunderlich (1815-1877) sägs vara 

upphovsman till det vedertagna bruket att mäta kroppstemperatur. Under 18 års 

tid mätte han den axillära kroppstemperaturen två gånger per dygn hos fler än  

25 000  patienter vid universitetssjukhuset i Leipzig. Wunderlich visade att 

kroppstemperaturen varierar över dygnet, att kvinnor har högre normaltemperatur 

än män och att gamla har lägre kroppstemperatur än yngre individer. Han beskrev 

den normala kroppstemperaturen som 37 grader C (98,6 grader F) och den övre 

gränsen för det normala som 38 grader C (100,4 grader F), samtidigt som han var 

medveten om att normal kroppstemperatur snarare är ett intervall än ett fast värde. 

Wunderlich förändrade synen på feber, från att ha ansetts vara en sjukdom till att 

anses vara ett symtom på sjukdom (Mackowiak & Worden, 1994). 

 

Kroppens temperaturreglering styrs av hjärnan.  Hypothalamus agerar termostat 

och bestämmer den för tillfället mest lämpliga kroppstemperaturen, ”set-point”. 

Med hjälp av termoreceptorer i huden, i tarmarna, i de stora blodkärlen i buken 

och i  hjärnan känner hypothalamus av blodets temperatur och jämför den med 

”set-point”. Om främmande ämnen, som virus och bakterier, finns i kroppen 

agerar immunförsvaret.  Kroppsegna ämnen som inducerar feber, s.k. pyrogener, 

produceras och hypothalamus reagerar genom att höja ”set-point”. När ”set-point” 

är högre än blodets temperatur, upplever kroppen att den är kall och skickar ut 

nervsignaler för att minska förlusterna och/eller öka produktionen av värme. 

Perifera blodkärl i huden, speciellt i händer, fötter, öron, läppar och näsa, 

kontraheras och därigenom minskar kroppens värmeförluster (Casey, 2000).  

Personen i fråga känner sig kall och frusen, vill krypa ihop för att minska ytan mot 

omgivningen, dra på sig ett täcke eller mer kläder (Broom, 2007). Genom ökat 

muskelarbete, frossa, förbrukas energi och värmeproduktionen ökar.  När 
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kärntemperaturen når ”set-point” avbryts frossan.  I det omvända förhållandet, när 

blodets temperatur är för hög i förhållande till ”set-point”, påverkar hypothalamus 

kroppen till att öka värmeförlusterna. Perifera blodkärl vidgas, andningsarbetet 

ökar, patienten svettas. Hos nyfödda och små barn är hypothalamus och 

temperaturregleringen omogen. De har sällan frossa utan de små barnen har en 

annan källa tillvärmeproduktion, nämligen s.k. brunt fett. Det bruna fettet kan 

själv öka metabolismen och på så sätt producera värme utan muskelaktivitet 

(Casey, 2000). 

 

Kroppstemperaturen varierar beroende på mätställe, tid på dygnet, ålder och kön 

(Sund-Levander, 1999, s. 35).  Kärntemperaturen är kroppens centrala temperatur, 

d.v.s. temperaturen i huvud, bröst- och bukhåla. I klinisk verksamhet är dessa 

mätställen opraktiska då de är alltför invasiva. Mer användbara ställen att uppmäta 

kroppstemperatur på är i axillen, i rektum, oralt, via huden eller i örat. Av dessa, 

har rektal temperaturmätning länge ansetts vara den mest tillförlitliga metoden 

(El-Radhi & Barry, 2006). Roy, Powell och Gerson (2003) har mätt 

kroppstemperaturen med infraröd hudtermometer hos 2346 friska barn i åldrarna 

0-18 år. De kom fram till att kroppstemperaturen sjunker med stigande ålder. 

Medeltemperaturen bland barn i åldern 0-2 mån. var 37,1 grader C, i åldrarna 3-47 

mån. var den 36,9 grader C, bland barn 4-9 år var den 36,8 grader C och bland 

ungdomar 10-18 år uppmättes en medeltemperatur på 36,7 grader C.  

 

Den ideala febertermometern ska vara säker och tillförlitlig och visa patientens 

verkliga kroppstemperatur, kärntemperatur, utan att låta sig påverkas av 

rumstemperaturen. Termometern ska orsaka minsta möjliga obehag och 

förlägenhet för patient och personal samtidigt som den ska vara enkel att använda, 

snabb och kostnadseffektiv. Den ska heller inte sprida smitta (El-Radhi, & Barry, 

2006). Donkers et al (2001) och van den Berg (1999) rapporterar om två utbrott 

av smitta med Enterobacter vid neonatalavdelningar i Holland respektive 

Nederländerna, där smittkällan visade sig vara rektaltermometrar. 

 

Feber är ett vanligt symtom bland barn och hos många föräldrar en källa till oro. 

Pursell (2007) intervjuade 181 föräldrar till barn vårdade på en barnavdelning i 

London angående deras tankar kring feber. 19 % av föräldrarna uppgav sig bli lite 
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oroliga när barnet har feber, 47 % blev ganska oroliga och 18 % blev mycket 

oroliga. Feberkramp var den komplikation flest föräldrar (65%) var rädda för vid 

obehandlad feber. Därefter fruktade föräldrarna uttorkning (22%), kräkningar 

(14%), hjärnskador (12%) och död (6%) För att kunna stötta föräldrarna, behöver 

sjuksköterskan ha goda kunskaper om mekanismerna bakom feber (Betz, 

Hunsberger& Wright, 1994, sid.833). Benner (1993, sid. 55-56) har försökt 

definiera kompetensområden, som faller in under begreppet omvårdnad. Som 

exempel kan nämnas att sjuksköterskan övervakar och säkerställer kvalitet i det 

praktiska omvårdnadsarbetet, har en diagnostisk och övervakande funktion bl.a. 

genom att upptäcka och dokumentera förändringar i patientens tillstånd och har en 

vägledande och undervisande funktion. Inom barnsjukvården är omvårdnadsrollen 

i vissa hänseenden unik. p.g.a. barnets omognad och oförmåga att föra sin egen 

talan. Det gör barnet både sårbart och extra utsatt. Sjuksköterskan måste ikläda sig 

rollen som barnets advokat och bevaka dess men även familjens intressen. 

Omvårdnaden av barnet inkluderar hela familjen (Betz et al 1994, sid. 12-14).  

 

Under 2009 vårdades i Sverige 99 534 barn mellan 0 och 19 år på sjukhus under 

sammanlagt 561 722 vårddygn (Socialstyrelsens Statistikdatabas, 2011-03-19). 

Mätning av kroppstemperaturen är en av de mest förekommande metoderna att 

ställa diagnos och att följa sjukdomsförlopp och många barn blir utsatta för 

proceduren vid upprepade tillfällen varje år (Woodrow et al, 2006). Enligt 

Patientsäkerhetslagen (2010:659, 6 kap, 1 §) ska hälso- och sjukvårdspersonal 

utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och 

vården ska så långt det är möjligt ske i samråd med patienten. Inom 

barnsjukvården används olika metoder att mäta kroppstemperatur och att 

konstatera förekomst av feber.  
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Syfte  

Syftet med litteraturöversikten är att undersöka temperaturmätningsmetoder inom 

sjukvård på barn 0-18 år, utifrån termometer och tillförlitlighet samt preferens av 

mätmetod hos barn och sjuksköterskor. 

 

Metod 
Litteratursökning 

 
 När problemområdet har identifierats samt avgränsats kan sökord formuleras. 

Dessa utgör grunden för litteratursökning (Forsberg & Wengström, 2008, s. 80). 

Vid sökningen av relevant litteratur i förhållande till syfte och frågeställningar har 

MeSH termerna body temperature, children, fever, measurement, nursing och 

thermometer använts. Litteratursökning har gjorts i databaserna Cinhal  och 

Pubmed (Bilaga 1). 

 

Inklusions - och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att studierna skulle motsvara syftet och vara publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter mellan 2000-2010. Studier utförda på neonatalavdelning 

exkluderades. 

 

Klassificering och värdering 

De granskade artiklarnas vetenskapliga kvalitet har klassificerats och därefter 

värderats enligt en tregradig skala; hög  (I) medel (II) eller låg (III) (Hellzén, 

Johanson & Pejlert, 1999). Litteraturöversikten består endast av kvantitativa 

studier.  

De flesta artiklarna har en prospektiv design, data samlas framåt i tiden (Forsberg 

& Wengström, 2008, s. 98) emedan en studie uppger sig vara en tvärsnittsstudie. 

 

Bearbetning 

Fas 1 

 I den första bedömningen av sökresultatet lästes i Cinhal  150 och i Pubmed 178  

titlar och abstrakt. Av dessa exkluderades 137 från sökbasen Cinhal och 157 från 

sökbasen Pubmed då de inte motsvarade syftet. 
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Fas 2 

34 artiklar, 13 från Cinhal och 21 från Pubmed, gick vidare från 

databassökningen. 13 artiklar exkluderades då de visade sig vara 

sammanfattningar, reviewer. En artikel var en dubblett. Ytterligare åtta stycken 

visade sig efter genomläsning inte motsvara syftet och exkluderades därför. De 

redovisas i bilaga 3. Genom manuell sökning i referenslistor hittades fyra artiklar, 

som inkluderades. De inkluderade artiklarna, totalt 16 st. granskades enligt 

granskningsmall (SBU/SSF nr. 4, Hellzén, Johanson & Pejlert, bilaga 4). 

  

Fas 3 

12 artiklar från databassökningen och fyra manuellt utvalda kvalificerade sig för 

fortsatt, djupare granskning. Artiklarna redovisas i bilaga 2 och i löpande text i 

litteraturöversiktens resultatdel. 

 

Analys  

Efter avslutad litteratursökning ska data organiseras och systematiseras för att ge 

överskådlighet (Backman, 2010, s.31). Efter upprepade genomläsningar av de 16 

utvalda artiklarna och utifrån litteraturöversiktens syfte har två rubriker, 

”termometer och tillförlitighet” och ”preferens av temperaturmätningsmetod”, 

utformats. 

 

Etisk granskning 

Etiska övervägande vid litteraturstudier avser urval samt presentation av resultat 

(Forsberg & Wengström 2008, s.77). Artiklar utan tydligt etiskt resonemang har 

fått en lägre kvalitetsbedömning. Samtliga utvalda artiklar i studien är redovisade, 

de inkluderade i bilaga 2 och de exkluderade i bilaga 3. 

 

Resultat 

Litteraturöversiktens resultat omfattar 16 vetenskapliga artiklar, vilka samtliga 

bygger på studier med kvantitativ design. Studierna har utförts i Storbritannien, 

Malta, Nederländerna, Singapore, Turkiet och USA.        
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Åtta av undersökningarna bedömdes vara av hög kvalitet (I) och sju bedömdes ha 

medelhög kvalitet (II). En studie av låg kvalitet (III) har inkluderats i 

litteraturöversikten.  

 

Termometer och tillförlitlighet   

El-Rahdi och Patel (2005), har i en studie (II) vid en barnakutmottagning jämfört 

tillförlitligheten vid mätning av kroppstemperatur med örontermometer och axillär 

termometer kontra rektaltermometer, vilket används som standardmetod. De fann 

att örontermometerns mätvärden stämmer bättre överens med de rektala värdena 

än vad den axillära termometerns mätningar gör.  

 

2007 publicerade El-Radhi och Patel en studie (III) om temperaturmätning hos 

barn med cancer där man jämför två typer av örontermometrar, en hudtermometer 

som mäter kroppstemperaturen via pannan, en kemisk TempaDot-termometer för 

axillär mätning och en muntermometer. Resultat blev att örontermometern är mest 

tillförlitig.  

 

Falzon, Grech, Caruana, Margo och Montalo (2003) har i en studie (I) undersökt 

hur tillförlitig axillär temperaturmätning är på barn. Axillär temperaturmätning 

visade konstant lägre värden än oral/rektal mätning. Slutsatsen blev att metoden 

inte är tillförlitig och att den bör användas med försiktighet.  

 

I en studie (II) av Fortuna , Carney, Macy, Stanley, Younger, Brandin och Arbor 

(2010) undersöktes tillförlitigheten hos en infraröd non-contact hudtermometer 

jämfört med en rektal termometer. Hudtermometern överskattade 

kroppstemperaturen på feberfria barn och underskattar temperaturen på barn med 

feber. Den rekommenderas inte för användning i klinisk verksamhet. 

 

Holzhauer, Reith, Sawin ochYen (2009) har i en studie (II) undersökt om en 

infraröd hudtermometer, som mäter temperaturen bakom örat, är tillförlitig i 

jämförelse med en rektal termometer. Hudtermometern missade i 20% av 

mätningarna att upptäcka feber, som i studien fastställs till >38 grader C rektalt.  
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Jackson Barton, Gaffney, Chase, Rayens och Piyabanditkul (2003) har i en studie 

(I) jämfört tre metoder att mäta temperatur; en kemisk Tempa-Dot och en 

elektronisk termometer, båda för axillär temperaturmätning och en 

örontermometer. Jackson Barton et al kom fram till att de tre metoderna är 

statistiskt jämförbara. Örontermometern stämde bättre överens med den 

elektroniska termometern (standardmetod) än vad den kemiska gjorde. TempaDot 

uppvisade högre värden i axillen än den elektroniska termometern.  

 

Katz-Sidlow, Rowberry och Ho undersökte i en studie (I) från 2009 hur vanligt 

det är att föräldrar palperar barnets hud för att avgöra om han/hon har feber eller 

inte och om metoden är tillförlitlig jämfört med rektal mätning av 

kroppstemperaturen. 57% av föräldrarna kände vanligtvis på barnets hud för att 

avgöra förekomst av feber. 78% ägde en febertermometer men hälften av dem 

valde ändå att känna på barnets hud. Föräldrarnas palpation överskattade 

förekomsten av feber men känslan verkar stämma när föräldrarna uppskattar att 

barnet inte har feber. Att endast använda palpation av huden som metod för att 

avgöra om barnet har feber är inte tillförlitligt. 

 

Kocoglu, Goksu, Iski, Akturk och Bayazit (2002) har i en studie (I) jämfört 

mätning av kroppstemperatur i örat med axillär och rektal mätning utförd med 

kvicksilvertermometer. Örontermometern stämde bättre överens med den rektala 

termometern än vad den axillära gjorde. Uppmätt medeltemperatur för 

rektaltermometern var 38,18 grader C (+- 1), för örontermometern 38,01 grader C 

(+-1,1) och vid axillär mätning 37,46 grader C (+-1). Slutsatsen blev att 

örontermometern är tillförlitlig och borde vara standardmetod vid mätning av 

kroppstemperatur på barn 5-10 år.  

 

I en studie (I) om temperaturmätning på barn 0-2 år och 5-10 år kom Molton, 

Black och Hall (2001) fram till att mätning av kroppstemperatur med 

örontermometer, axillär mätning med kvicksilvertermometer och TempaDot alla 

är användbara på barn i klinisk verksamhet, även om man vid användning av de 

olika mätmetoderna kan få skillnader i mätvärden. Den uppmätta 

medeltemperaturen var 36,85 grader C med axillär kvicksilvertermometer, 36,97 
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grader C med axillär TempaDot och 37,04 grader C med örontermometer. 

TempaDot är speciellt lämplig till barn <2 år och vid otit eller skador i öronen.  

 

 Ng, Wong, Lim & Goh (2008) har i en studie (II) utvärderat en trådlös 

hudtermometer och jämför den med en örontermometer och en digital termometer 

för axillär  mätning. Den trådlösa hudtermometern klistras på buken och 

interagerar med en dator via radiovågor. Hudtermometerns nackdelar var att 

proben lossnar från huden och tekniska problem. Dessutom kunde radiovågorna 

påverka annan medicisk-teknisk utrustning.  Vad gäller tillförlitlighet kan den 

trådlösa hudtermometern jämföras med öron- och axillärtermometrarna. 

  

Nimah, Bshesh, Callahan & Jacobs (2006) har i en studie (II) på en 

intensivvårdsavdelning jämfört kärntemperaturen i urinblåsan med öron-, axillär-, 

rektal- och hudtermometer på nedsövda barn. Barnen, som var yngre än 7 år, hade 

en kateteter i urinblåsan där kärntemperaturen mättes. Slutsatsen blev att den 

infraröda örontermometern bäst speglar kroppens kärntemperatur. 

Temperaturmätning via huden eller i axillen var inte tillförlitliga metoder och bör 

undvikas.  

 

I en studie (I) på 100 barn mellan 2 veckor och 18 år, kom Paes, Vermeulen, 

Brohet, van der Ploeg och Winter (2010)  fram till att varken örontermometern 

eller den infraröda hudtermometern kan ersätta den rektala mätningen av 

kroppstemperatur, som standardmetod.  När rektal temperaturmätning inte 

används så är en örontermometer mer tillförlitlig än en hudtermometer.   

 

 Pursell, While och Coomber (2009) har i en studie (I) undersökt 

kroppsmedeltemperaturen uppmätt i öronen på barn mellan 1 och 6 år och 

örontermometerns tillförlitlighet. Medeltemperaturen av alla mätningar 

sammantaget var 36,65 grader C. Flickor visade en medeltemperatur på 36,73 

grader C och pojkar 36,58 grader C. I vänster öra var medeltemperaturen 36,74 

grader C och i höger öra 36,56 grader C. Studien kom fram till att det är 

tillförlitligt att mäta kroppstemperaturen med örontermometer. 
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Robb och Shabab (2001) har i en studie (I) på 113 barn i åldrar mellan 12 

månader och 11 år funnit att mellanöreinfektion inte påverkar örontermometerns 

mätvärde i jämförelse med axillär temperaturmätning. Studien utfördes på en 

dagkirurgisk avdelning. 

 

Föräldrars mätning av kroppstemperatur med en örontermometer för hemmabruk 

är inte att lita på. Den slutsatsen drog Robinson, Jou och Spady (2005) i en studie 

(II) där man jämförde mätvärden tagna med örontermometer för hemmabruk av 

föräldrar och mätningar utförda av sjuksköterska med örontermometer för 

hemma- respektive sjukhusbruk. Föräldrarna missade att upptäcka feber i ¼ av 

fallen jämfört med referensvärdet, som var sjuksköterskans mätvärde med 

sjukhustermometern. 

 

Preferens av temperaturmätningsmetod 

El-Radhi och Patel (2007) kom i en tidigare redovisad studie (III) fram till att 12 

av 18 barn (67 %) i åldrarna 4-16 år med cancer och feber föredrar en 

hudtermometer medan sex barn föredrar att mäta kroppstemperatur med en 

örontermometer. Jämförelsen gjordes mellan mun-, axillär- och hudtermometer 

samt två örontermometrar av olika fabrikat. 

 

Holzhauer et al (2009) använde ett instrument för beteendeskattning vid 

smärtsamma procedurer, FLACC-skalan, för att undersöka om yngre barn, 3-36 

månader gamla, tolererar en infraröd örontermometer bättre än rektal 

temperaturmätning. Temperaturmätning via örat gav signifikant lägre FLACC-

poäng än rektal mätning och tolererades alltså bättre. Många av föräldrarna 

rapporterade att de ansåg rektal temperaturmätning vara negativ för barnet. 

Studien är tidigare redovisad och värderad till medel (II) kvalitet. 

 

En tidigare presenterad jämförelse av Jackson Barton et al (2003) mellan 

örontermometer och axillär mätning av kroppstemperatur visade att både barn, 

föräldrar och sjuksköterskor föredrar örontermometern framför axillär mätning 

med elektronisk eller TempaDot-termometer. Studien är tidigare presenterad och 

den är värderad till hög (I) kvalitet. 
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I en studie (II) från 2003 undersöktes om barn föredrar att mäta 

kroppstemperaturen i axillen eller i örat (Pickersgill, Fowler, Boothman, 

Thompson, Wilcock & Tanner) Resultatet visade att barnen föredrar 

örontermometern framför axillär termometer. 74% av barnen i åldrarna 6-10 år 

respektive 91% av barnen 11-14 år valde örontermometern. Den upplevdes vara 

snabbare och mer bekväm medan det kan upplevas smärtsamt att ha en 

termometer i axillen.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteratursökningen har gett ett väl begränsat urval av artiklar. Urvalet har dock 

varit av varierande kvalitet och studierna har genomförts i olika länder med 

varierande sjukvårdskultur och organisation, som kan skilja sig från svenska 

förhållanden.  

 

Varken vid manuell sökning eller databassökning hittades några svenska studier 

om temperaturmätning på barn. Litteraturöversikten omfattar endast kvantitativa 

artiklar. Andra sökord, t.ex. ”barn” och ”upplevelse av”, kunde ha givit ett annat 

sökresultat. Samtliga artiklar är skrivna på engelska, vilket kan ha givit utrymme 

för feltolkningar. För att minska risken för missförstånd har båda författarna läst 

och tolkat alla artiklar. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka temperaturmätningsmetoder inom sjukvård 

på barn 0-18 år utifrån tillförlitighet och preferens hos barn och sjuksköterskor.  

 

Fem av studierna fann örontermometern tillförlitlig (El-Radhi et al 2005, El-Radhi 

et al 2007, Kocoglu et al 2002, Nimah et al 2006, Pursell et al 2009) emedan 

författarna till en studie fann att örontermometern inte kan ersätta 

rektaltermometern som standardmetod för att mäta kroppstemperatur på barn 

(Paes et al 2010). Två studier kom fram till att användande av örontermometer 

och axillär temperaturmätning med elektronisk och TempaDot-termometer 

((Jackson Barton et al 2003) respektive kvicksilver och TempaDot (Molton et al 
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2001) är lika tillförlitliga. I en jämförelse mellan trådlös hudtermometer och öron- 

respektive axillär temperaturmätning ansågs metoderna vara jämförbara vad gäller 

tillförlitlighet( Ng et al, 2010) Axillär temperaturmätning bedömdes inte vara 

tillförlitlig i två studier (Falzon et al 2003, Nimah et al 2006). I de tre studier där 

en infraröd hudtermometer ingått, ansågs den inte vara tillförlitlig ( Fortuna et al 

2010, Holzhauer et al 2009, Nimah 2006)  

 

Kärntemperaturen anses vara den ”sanna” kroppstemperaturen. En av studierna i 

litteraturöversikten har jämfört kärntemperaturen i urinblåsan med mätning av 

kroppstemperaturen i öra, axill, hud och rektum på sövda barn. Resultatet pekade 

på att örontemperaturen bäst speglar kroppens kärntemperatur (Nimah et al, 

2006). Robb och Shahab (2001) visade i sin studie (I) att infektion i mellanörat 

inte påverkar utfallet vid temperaturmätning via öronen.  

 

Olika mätmetoder har använts, som standard/referensmetod och termometrar av 

olika fabrikat har jämförts, vilket gör det svårt att dra paralleller mellan de olika 

studierna. Resultaten är beroende av vad man jämfört med och det är svårt att dra 

generella slutsatser om vilken metod som är mest tillförlitlig. Rektal mätning av 

kroppstemperatur respektive axillär temperaturmätning är de metoder, som 

använts som referensvärden i studierna, som ingår i den här litteraturöversikten.  

 

Studierna sträcker sig över en tidsperiod på tio år. Termometrarna utvecklas och 

får ny utformning. Det kan vara svårt att dra slutsatser om dagens termometrar 

utifrån en tio år gammal studie.  

 

De flesta av studierna jämför temperaturmätningsmetoder utifrån tillförlitlighet. 

Endast fyra inkluderade studier har, som syfte att undersöka vilken 

temperaturmätningsmetod barnen väljer och en av dem inbegriper 

sjuksköterskornas preferens. En studie om preferens, som bedömts ha låg (III) 

kvalitet, har inkluderats. El-Radhi et al (2007) har ett litet antal försökspersoner 

(n=22) men är annars väl genomförd. Det är svårt att dra långtgående slutsatser 

om vilken temperaturmätningsmetod, som föredras. Resultatet tyder ändå på att 

barnen väljer temperaturmätningsmetoder som inkräktar så lite som möjligt på 

deras integritet och göranden. Preferensen ställs mot vikten av tillförlitlighet för 
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att kunna ställa diagnos och följa sjukdomsförlopp. Delade meningar råder om 

vilken metod som är mest tillförlitlig, även om örontermometern visat goda 

resultat. Litteraturöversikten ger ingen entydig bild av vilken 

temperaturmätningsmetod, som bör användas på barn 0-18 år. Tillförlitligheten 

hos olika temperaturmätningsmetoder studeras världen över. Betydligt färre 

studier behandlar patientens upplevelse av proceduren i samband med 

temperaturmätning.   

 

Barn tillhör de ”extra sårbara grupper”, som forskaren ska ta extra hänsyn till 

utifrån de etiska riktlinjer, som finns för omvårdnadsforskning i Norden.  Det kan 

vara en bidragande orsak till bristen på svenska studier på barn.  

”Personer som inte själva kan ge sitt samtycke skall inte involveras i forskning 

om det inte är nödvändigt för att främja omvårdnaden av den grupp 

personer/patienter som personen tillhör och då forskningen inte kan utföras på 

personer som själva kan ge sitt informerade samtycke till att delta”. 

(Sykepleiernas Samarbeid i Norden, 1995, sid 12).   

 

Reflektion 

Sund-Levander, M., Grodzinsky, E., Lloyd, D., och Wahren, L. K., (2004) anser 

utifrån en svensk studie på vuxna, att en metod för mätning av kroppstemperatur 

ska användas konsekvent på samma patient för jämförbara resultat och att 

patientjournalen ska innehålla uppgifter om vilken metod, som använts. Varje 

individ har olika normaltemperatur. Det finns inte en generell gräns för när en 

person kan sägas ha feber. 

 

Barnen föredrar icke-invasiva metoder för att mäta kroppstemperatur. 

Örontermometern har visat sig både vara tillförlitlig och tolereras väl av barn. 

Sjuksköterskeobservationer är av största vikt inom barnsjukvården, eftersom 

patienten ofta inte kan formulera sin situation med ord. Ingen av studierna nämner 

observation av barnets allmäntillstånd, som en kompletterande och väsentlig 

parameter för att ställa diagnos och följa sjukdomsförlopp.  

 

I sjukvårdens dagliga verksamhet har sjuksköterskor ibland inte tillräckliga 

kunskaper om temperaturmätning/temperaturmätningsmetoder eller känner sig 
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inte bekväma med nya mätmetoder. Vårdarbetet fungerar ofta på gamla rutiner. 

Litteraturöversikten kan bidra till att uppmärksamma temperaturmätningen, som 

betydelsefull i omvårdnadsarbetet och till att väcka intresse för att genomföra nya 

studier om temperaturmätning på barn i Sverige. Sjuksköterskor har oftast fokus 

på vad som är lämpligt för just den patient, som vårdas och väljer därför olika 

metoder för omvårdnad /temperaturmätning utifrån kunskap och erfarenhet just 

för den situation man befinner sig i. Det är inte förvånande, att vi inte kan enas om 

en enhetlig metod vare sig ur kvantitativt eller kvalitativt syfte, då det ofta är vår 

erfarenhet, som styr våra handlingar, inte någon tiondels grads skillnad mellan 

olika termometrar. 
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Bilaga 1 

Litteratursökningar 2011-02-15, översikt 

 
Sökord Cinhal Pub Med  Totalt  

 

Body temperature 4146 88957  

Body temperature and nursing 774 1242  

Body temperature and nursing and children 55 195  

Body temperature and nursing and children with limits 28 39 67 

Utvalda efter genomläsning av titel och abstrakt  3 2 5 

 

 

Fever 8299 138278  

Fever and nursing 679 1554  

Fever and nursing and children  84 448  

Fever and nursing and children with limits                                        53 81 134 

Utvalda efter genomläsning av titel och abstrakt 5 10 15 

 

 

Thermometer 355 4332  

Thermometer and fever 50 413  

Thermometer and fever with limits 31 42 73 

Utvalda efter genomläsning av titel och abstrakt 2 6 8 

 

 

Thermometer  and measurement 101 847  

Thermometer and measurement and body temperature 72 499  

Thermometer and measurement and body temperature with 

limits 

38 14 52 

Utvalda efter genomläsning av titel och abstrakt 3 3 6 

 

Limits in Pub Med: Humans, Languages: English, Danish, Norwegian, Swedish, Nursing 

Journals, All child: 0-18 years, Published in the last 10 years. 

 

Limits in Escobar/Cinhal: Human, Language: English,  Danish, Norwegian, Swedish, All 

publication types, First author is Nurse, Infant;newborn: birth - 1month, Infant: 1-23 months,  

Child, preschool: 2-5 years, Child: 6-12 years, Adolescents: 13-18 years, Published date from 

January 2000 to December 2010. 
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