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ABSTRAKT 

Bakgrund: Hypotermi är en vanlig komplikation vid operativa ingrepp och cirka 70% av alla 

patienter drabbas. Det kan orsaka rubbningar i koagulationssystemet, minska metabolismen 

av anestesiläkemedel och kan ge upphov till shivering. Det är en utmaning för 

anestesisjuksköterskan att förebygga hypotermi och det finns olika uppvärmningsmetoder att 

tillgå. Syfte: Syftet med den fördjupade litteraturstudien var att undersöka vilka metoder som 

finns och vilka som är mest effektiva. Metod: Arbetet baserades på 25 kvantitativa 

primärkällor som återfanns i databaserna PubMed, Cinahl och SveMed+ samt manuella 

sökningar. Artiklarna granskades och bedömdes vetenskapligt. Resultat: Resultatet delades in 

i 5 olika kategorier baserat på värmemetodernas sätt att föra över värme till kroppen: 

konvektiv värmeöverföring, värmeöverföring in i kroppen, uppvärmning innan anestesi, 

konduktiva värmemetoder och värmeöverföring genom strålning. Alla metoder visade sig 

vara effektiva i att förebygga hypotermi men effektiviteten varierade något mellan de olika 

metoderna. Slutsats: Uppvärmning av patienten innan anestesi med fortsatt aktiv 

värmetillförsel intraoperativt och kombinationer av olika uppvärmningsmetoder förefaller 

ändå vara mest effektivt för att förebygga hypotermi. 

Nyckelord: Anestesi, hypotermi, intraoperativt omhändertagande, litteraturstudie, 

omvårdnad, värmemetoder 



 

 

 

ABSTRACT 

Background: Hypothermia is a common complication in operative interventions and 

approximately 70% of patients suffer from it. It can cause disorders in the coagulation system, 

reduce the metabolism of anaesthetic drugs and may generate shivering. It is a challenge for 

the perioperative nurses to prevent hypothermia and there are various heating methods 

available. Purpose: The purpose of this in-depth literature survey was to examine the 

available methods and which ones are most effective. Method: The survey was based on 25 

quantitative primary sources which were found in the databases PubMed, Cinahl and 

SveMed+ as well as manual searches. Articles were reviewed and evaluated scientifically. 

Results: The results were divided into 5 different categories based on thermal methods to 

transfer heat to the body: convective heating, heat transfer inside the body, pre-warming, 

conductive heating and radiation heating. All methods were shown to be effective but the 

efficacy varied slightly between the different methods. Conclusion: Pre-warming with 

continued active intraoperative warming and combinations of different heating methods 

seems to be most effective in order to prevent hypothermia. 

Keywords: Anaesthesia, heating methods, hypothermia, intra-operatively caring, literature 

review, nursing. 
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BAKGRUND  

Det är en utmaning för anestesisjuksköterskor att förhindra och 

förebygga hypotermi (nedkylning av kroppstemperaturen) i samband 

med operativa ingrepp där patienten får generell eller regional anestesi. 

Man uppskattar att ungefär 70 % av alla patienter som genomgår 

operativa ingrepp blir nedkylda. En del patienter har dessutom en 

större risk för att utveckla hypotermi än andra, exempelvis patienter 

som är brännskadade, varit utsatta för trauma och de som är sövda 

under en längre tid. Mild hypotermi som uppstår i samband med 

anestesi kan leda till allvarliga komplikationer postoperativt (Wagner, 

2006; AORN, 2007: Burger & Fitzpatrick, 2009).  

Patienter som ska genomgå operativa ingrepp klagar ofta över att det är 

kallt inne på operationssalen och dess temperatur är den största 

orsaken till att patienter faller i kroppstemperatur. Personalen upplever 

inte att det är kallt inne på operationssalen eftersom de arbetar med 

kroppen och rör sig konstant. Kirurgerna är de som är känsligast för 

höga temperaturer då de ofta kan vara stressade av operationen samt 

har sterilklädsel på sig. Varma operationssalar kan också påverka 

anestesipersonalens kapacitet eftersom värme gör att man kan bli slö 

(Hart, Bordes, Hart, Corsino & Harmon, 2011). 

Hypotermi kan ge rubbningar i koagulationssystemet som kan leda till 

en ökad blödningsrisk och större behov av blodtransfusioner. Även 

immunsystemet påverkas med följder som sårinfektion och sämre 

läkningsförmåga eftersom blodkärlen drar ihop sig i vävnaden och 

orsakar syrebrist. Detta är den vanligaste komplikationen till hypotermi 

och kan ge upphov till ökad sjuklighet och förlängda vårdtider 

(Gulbrandsen & Stubberud, 2009, s.500; Paulikas, 2008; Hart et.al, 

2011).  

Minskad metabolism av läkemedel till exempel muskelrelaxantia kan 

leda till fördröjd uppvakningstid efter anestesi och förlängd tid på 

uppvakningen. Hypotermi kan vid uppvaknandet orsaka shivering som 

är kroppens sätt att öka kroppstemperaturen. Shivering ökar kroppens 
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syrgaskonsumtion och kan förvärra de postoperativa smärtorna, ge 

sårrupturer och blödningar förutom att shivering upplevs som mycket 

obehagligt av patienten och kan leda till oro. Förutom medicinska och 

omvårdnadsmässiga komplikationer för patienterna har hypotermi 

även effekter genom kostnader för förlängda vårdtider och behov av 

ökade resurser (Gulbrandsen & Stubberud, 2009, s.500; Paulikas, 

2008; Hart et.al, 2011). 

Värmeförlusten från kroppen sker på fyra olika sätt. Strålning innebär 

att värme avgår från kroppsytan ut till omgivningen och anses vara den 

största orsaken till värmeförlust vid operativa ingrepp. Värme som 

försvinner genom att rumsluften strömmar över kroppsytan från 

ventilationen och vid luftväxlingar inne på operationssalen kallas för 

strömning och är den näst vanligaste orsaken till värmeförlust. 

Överföring av värme från kroppen till operationsbordet är en annan 

källa till värmeförlust men anses inte ha lika stor betydelse som de 

ovan nämnda. Från operationssåret och vid steriltvättning av 

operationsområdet förloras värme genom avdunstning och kan vid 

stora kirurgiska ingrepp vara av betydelse (Hart et al, 2011; 

Gulbrandsen & Stubberud, 2009, s. 498). 

Redan vid premedicinering som ges för att relaxera patienten sänks 

kroppstemperaturen. De anestesiläkemedel som sedan administreras i 

samband med att anestesin startar sänker temperaturen ytterligare 

genom deras påverkan på det centrala nervsystemet (Burger & 

Fitzpatrick, 2009; Hovind, 2011, s.460-461).  

Gulbrandsen & Stubberud (2009, s.499) beskriver att kombinationer av 

olika anestesimetoder, avklädning av patienten, steriltvättning av 

operationsområdet, inhalationer av kalla gaser, administrering av kalla 

intravenösa vätskor och att patienten ligger helt stilla på 

operationsbordet är orsaker till hypotermi. Burger och Fitzpatrick 

(2009) menar att anestesipersonalen inte kan påverka de effekter som 

anestesiläkemedel ger men kan förebygga hypotermi genom att 

exempelvis minimera avklädningen av patienten.  
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Enligt The Association of periOperative Registered Nurses  (AORN , 

2007) handlar flera av dagens studier om att förebygga och skydda 

patienten från hypotermi. Det finns flera metoder som har utvecklats 

under åren. Uppvärmning under minst 15 minuter innan 

anestesiinduktion minskar temperatursänkningen genom att mindre 

värme går från kroppskärnan till periferin.  

Vanliga bomullstäcken kan minska värmeförlusten med 30 %. 

Uppvärmda och befuktade anestesigaser kan också användas. 

Kombinationer av olika uppvärmningsmetoder har visat sig vara 

effektiva för att förebygga hypotermi såsom varmluftsuppvärmning, 

cirkulerande vatten i olika skepnader, uppvärmda intravenösa vätskor 

och spolvätskor samt högre temperatur på operationssalen (Wagner, 

2006).  

AORN (2007) rekommenderar att man regelbundet ska mäta och följa 

kroppstemperaturen under alla operativa ingrepp för att snabbt kunna 

förebygga och sätta in åtgärder mot hypotermi. Genom att aktivt värma 

patienten med den värmeutrustning som finns tillgänglig kan man 

förebygga hypotermi och hålla patienten normoterm. 

Eftersom studier visar att hypotermi är en vanlig komplikation vid 

anestesi har vi gjort en fördjupad litteraturstudie med syfte att 

undersöka vilken uppvärmningsmetod som är mest effektiv att 

förebygga hypotermi.  
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SYFTE 

Syftet med denna fördjupade litteraturstudie var att undersöka vilka 

metoder som finns tillgängliga för att förebygga hypotermi och vilka 

som är mest effektiva. 

DESIGN 

Studien utfördes som en fördjupad litteraturstudie och baserades på 

vetenskapliga artiklar i form av primärkällor med kvantitativ ansats.  

METOD 

Sökningar av vetenskapliga artiklar är utförda i databaser under januari 

och februari 2012. Manuella sökvägar har även använts och är gjorda 

genom referenserna till artiklarna vilka var av intresse. Dessa redovisas 

inte i tabell 1.  

Först gjordes sökningar i databasen PubMed. Sedan söktes artiklar ur 

databaserna Cinahl och SveMed+. Förutom några nya artiklar återkom 

de som redan hittats i PubMed vilket gör att färre artiklar valdes ur 

dessa databaser. 

De använda sökorden är MeSH-termer och begränsningar som använts 

är ”Free full text”, ”Peer reviewed”, ”Humans”, ”English”, ”Swedish” 

samt ”10 år” och redovisas i bilaga 1. Tabell 1 visar ett exempel ur 

sökprofilen. 
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Tabell 1. Översikt över exempel på litteratursökningar.  

Databas Begränsningar Sökord Antalet 

abstrakt som 

lästes och 

antalet träffar 

Valda 

PubMed Free full text Hypothermia* 

AND 

perioperative 

care 

166 8 

Svemed+ Peer reviewed Hypothermia 

perioperative 

care 

2 1 

Cinahl Full text Hypothermia 

AND 

perioperative 

care 

44 6 

För att få med alla böjelser av ordet användes * efter sökordet. 

Inklusionskriterier för denna litteraturstudie var vetenskapliga artiklar 

från primärkällor som inte var äldre än 10 år. Två vetenskapliga 

artiklar äldre än 10 år inkluderades eftersom de var relevanta. 

Exklusionskriterier var att artiklarna bedömdes ha låg (III) kvalitet 

efter att de granskats. Översiktsartiklar samt artiklar som inte jämförde 

två uppvärmningsmetoder exkluderades. Alla vetenskapliga artiklar 

har granskats och bedömts enligt SBU/SSF nummer 4 (1999, s.15-16). 

Bearbetning   

De vetenskapliga artiklarna har bearbetats och analyserats enligt 

SBU/SSF nummer 4 i tre faser (1999, s.15-16). 

I fas ett utfördes en första bedömning av artiklarna då abstrakten lästes. 

Antal abstrakt som lästes var samtliga träffar vid sökningarna och var 

588 stycken. Av dessa valdes 37 stycken ut för vidare bedömning.  
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I fas två lästes och granskades de utvalda artiklarna mer noggrant med 

hjälp av en granskningsmall, bilaga 2. Då gjordes även manuella 

sökningar som resulterade i elva stycken artiklar.  

I fas tre utfördes en kvalitetsbedömning av de 48 valda artiklarna enligt 

SBU/SSF nummer 4 (1999, s.15-16). 29 artiklar valdes ut att användas 

i resultatet. 

De granskade vetenskapliga artiklarnas kvalitet har bedömts efter en 

tregradig skala som hög (I), medel (II) eller låg (III). Nio artiklar var 

av hög (I) kvalitet, 17 artiklar var av medel (II) kvalitet och tre artiklar 

var av låg (III) kvalitet. De artiklar vilka bedömdes ha låg (III) kvalitet 

hade för få deltagare eller så var tillvägagångssättet i metoden och 

redovisningen av resultat inte beskrivet på ett tillfredsställande vis. 

Dessa artiklar exkluderades enligt våra kriterier, se bilaga 4. En artikel 

av medel (II) kvalitet exkluderades eftersom den inte svarade på 

litteraturstudiens syfte. 

Analys 

Efter att artiklarna granskats och lästs igenom delades de in i fem olika 

kategorier efter deras sätt att överföra värme. En kategori fick två 

underkategorier.  

Tabell 2. Översikt av kategorier. 

Kategorier Underkategorier 

Konvektiv värmeöverföring  

Värmeöverföring in i kroppen  

Uppvärmning innan anestesi  

Konduktiva värmemetoder Cirkulerande vatten 

Elektriska filtar 

Värmeöverföring genom 

strålning 
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Etiska överväganden 

I alla artiklar finns ett etiskt resonemang beskrivet. Författarna till 

studierna ha kontaktat etisk kommitté på sjukhuset där studien 

utfördes. Samtliga deltagare har fått skriftlig information samt 

inbjudan till studien som deltagarna har samtyckt till.  
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RESULTAT 

Litteraturstudiens 25 artiklar har prospektiv design med randomiserade 

och kontrollerade studier. För analys i studierna användes jämförande 

statistik. Antal försökspersoner i studierna varierade mellan 6-336 

personer. Studierna är gjorda i USA, Kanada, Australien, England, 

Japan, Kina, Tyskland, Egypten, Norge, Iran och Brasilien, se bilaga 3. 

Konvektiv värmeöverföring  

Under denna kategori jämförs forcerad varmluft med bomullstäcke 

samt ingen värme alls. 

I en studie av medel (II) kvalitet gjord av Sato et al. (2009) undersökte 

man om Midazolaminducerad hypotermi gick att förebygga med hjälp 

av forcerad varmluft.  Studien ägde rum under tre dagar där de 

deltagande fick olika typer av behandling. Den första dagen, 

kontrollperiod, var deltagarna vakna och fick uppvärmning med 

forcerad varmluft. Midazolam administrerades dag två tillsammans 

med bomullstäcke och dag tre tillsammans med forcerad varmluft.  

Kroppstemperaturen och den perifera genomblödningen mättes 

regelbundet. Man fann att forcerad varmluft gjorde att 

kroppstemperaturen inte påverkades något signifikant av Midazolam 

samt att uppvärmning med bomullstäcke inte hade någon signifikant 

påverkan på kroppstemperaturen (P<0.05) som fortsatte att sjunka ju 

mer tid som gick. 

En studie av medel (II) kvalitet utfördes för att undersöka om en 

kombination av uppvärmning med forcerad varmluft och uppvärmda 

vätskor var effektivt på kroppstemperatur, blodförlust, 

blodtransfusioner, tiden för extubering och förekomsten av shivering 

(Zhao, Lou, Xu & Huang, 2005). Man jämförde med en kontrollgrupp 

som fick uppvärmning med vanligt bomullstäcke. Kroppstemperaturen 

mättes regelbundet. Kroppstemperaturen hos de deltagare som fick 

aktiv uppvärmning sjönk sakta den första timmen för att sedan stiga till 

utgångsvärdet. Kontrollgruppen sjönk snabbt i kroppstemperatur. 

Deltagarna med aktiv uppvärmning var normoterma och hade inga 
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shivering jämfört med deltagarna med kontrollgruppen som var 

hypoterma och hade shivering. Det var ingen skillnad i tid för 

extubation och behovet av blodtransfusion.  

Butwick, Lipman och Carvalho (2007) gjorde en studie av medel (II) 

kvalitet för att undersöka om uppvärmning med varmluft av den nedre 

delen av kroppen kunde förebygga hypotermi hos patienter som 

genomgick kejsarsnitt under spinalanestesi. Deltagarna fick forcerad 

varmluft jämfört med ingen värme alls. Kroppstemperaturen följdes 

regelbundet och deltagarna följdes fram till att de blev utskrivna från 

uppvakningsavdelningen. Det var ingen signifikant skillnad mellan de 

båda grupperna när det kom till utvecklingen av hypotermi, shivering, 

postoperativ smärta och kroppstemperatur (P=0.8).  

I en studie av medel (II) kvalitet jämfördes uppvärmning med forcerad 

varmluft (testgrupp) med ett bomullstäcke (kontrollgrupp) vid 

kejsarsnitt under spinalanestesi för att se dess effekter på moder och 

nyfödd (Fallis, Hamelin, Symonds & Wang, 2006). 

Kroppstemperaturen mättes, shivering och förekomst av postoperativ 

smärta observerades samt upplevelsen av värmekomfort noterades. 

Hos de nyfödda mätte man kroppstemperaturen och tittade på Apgar-

poäng. Under det operativa ingreppet fann man ingen signifikant 

skillnad i temperatursänkning men i slutet av ingreppet hade 

testgruppen betydligt högre kroppstemperatur än kontrollgruppen. 

Shivering var lika vanligt i båda grupperna men testgruppen upplevde 

mer värmekomfort. Kontrollgruppen krävde mer smärtstillande 

läkemedel. Man fann ingen signifikant skillnad i kroppstemperaturen 

(37,7+/-0.4 och 37,5+/-0.4 grader) eller apgar-poäng hos de nyfödda. 

Wagner, Swanson, Raymond och Smith (2008) gjorde en studie av hög 

(I) kvalitet och jämförde ett värmesystem (WarmAir) med forcerad 

varmluft (Bair Hugger) för att se vilken av dem som var mest effektiv 

för att förebygga hypotermi. Det var ingen skillnad mellan de båda 

grupperna när det gällde deltagarnas ålder, kön, sjuklighet, BMI eller 

längden för operation. Temperaturen mättes regelbundet. Ingen 
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skillnad fanns i kroppstemperatur mellan de båda grupperna. WarmAir 

och Bair Hugger visade sig vara lika effektiva när det gällde att 

bibehålla kroppstemperaturen. De skillnader som fanns var kostanden 

för värmesystemen samt ergonomin. 

I en studie av hög (I) kvalitet gjord av Leeth et al (2010) ville man 

jämföra effektiviteten mellan forcerad varmluft (testgrupp) och 

uppvärmt bomullstäcke (kontrollgrupp) med avseende på 

kroppstemperatur och värmekomfort. Kroppstemperaturen mättes 

intra- och postoperativt. Man fann ingen signifikant skillnad i 

kroppstemperatur mellan de båda grupperna (P=0.487). Testgruppen 

upplevde högre värmekomfort.  

Utifrån följande studier av medel (II) och hög (I) kvalitet framkom att 

forcerad varmluft i jämförelse med bomullstäcke kan förebygga 

hypotermi vid generell anestesi men är inte lika effektivt vid 

spinalanestesi.  

Värmeöverföring in i kroppen  

Under denna kategori ingår studier där olika temperaturer på 

infusionsvätskor jämförs för att se dess påverkan på 

kroppstemperaturen. 

Hasankhani, Mohammadi, Mokhtari och Naghgizadh (2007)  gjorde en 

studie av medel (II) kvalitet för att utvärdera effekten av uppvärmda 

intravenösa vätskor på blodtryck, puls, postoperativa shivering och 

återhämtning hos patienter. Kontrollgruppen fick rumstempererade 

intravenösa vätskor och testgruppen intravenösa vätskor som värmdes 

med en droppvärmare. Man fann att kärn- och kroppstemperatur, 

medelartärtrycket var mer stabil, shivering förekom mer sällan och att 

återhämtningstiden var kortare för testgruppen jämfört 

kontrollgruppen.  

En studie av hög (I) kvalitet gjordes för att utvärdera om uppvärmda 

intravenösa vätskor (testgrupp) resulterade i färre fall av hypotermi 
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jämfört med rumstempererade intravenösa vätskor (kontrollgrupp) 

(Smith et al. 1998).  Kroppstemperaturen mättes regelbundet 

intraoperativt. Kroppstemperatur, förekomsten av shivering, 

användningen av värmelampor, saturation mer än 91 % samt behovet 

av smärtstillande läkemedel studerades. Man fann att 

kroppstemperaturen var högre både intraoperativt och postoperativt i 

testgruppen jämfört med kontrollgruppen (P<0.05).  Det var ingen 

signifikant skillnad när det gällde förekomst av shivering, saturation 

lägre än 91 % och behov av smärtstillande läkemedel (P=0.8)  

Andrzejowski, Turnbull, Nandakumar, Gowthaman och Eapen (2010) 

undersökte i en studie av medel (II) kvalitet skillnaden i 

kärntemperatur hos patienter som fick förvärmd intravenös vätska 

(testgrupp 1), intravenös vätska som gavs via en droppvärmare 

(testgrupp 2) jämfört med rumstempererad vätska (kontrollgrupp). 

Man fann en signifikant skillnad i kroppstemperaturen preoperativt 

(P=0.008) men inte intraoperativt. Testgrupperna utvecklade 

hypotermi i mindre grad jämfört med kontrollgruppen vilket var 

signifikant (P=0.03).  

Studierna var av medel (II) och hög (I) kvalitet och visade att genom 

tillförsel av varma infusioner kan man hjälpa till att förebygga 

hypotermi och minska förekomsten av shivering. Infusioner från 

värmeskåp var lika effektiva som infusioner uppvärmda av 

droppvärmare. 

Uppvärmning innan anestesi 

Under denna kategori ingår studier där patienter har fått aktiv 

uppvärmning innan anestesiinduktion med forcerad varmluft jämfört 

med aktiv uppvärmning intraoperativt alternativt ingen aktiv 

uppvärmning. 

Andrzejowski, Hoyle, Eapen och Turnbull (2008) gjorde en studie av 

hög (I) kvalitet för att testa effektiviteten av preoperativ förvärmning 

med Bair Paws (testgrupp) för att förebygga hypotermi. Man jämförde 
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med en kontrollgrupp utan förvärmning. Alla deltagare i studien erhöll 

forcerad varmluft intraoperativt. Kroppstemperaturen mättes 

regelbundet. Man fann att tre ur kontrollgruppen redan vid 

anestesiinduktion var hypoterma och resterande tiden under operativa 

ingreppet. 68 % av testgruppen förblev normoterma jämfört med 43 % 

i kontrollgruppen.  

D’Angelo Vanni, Braz, Módolo, Amorin och Rodrigues (2003) gjorde 

en studie av medel (II) kvalitet för att utvärdera effekten av 

intraoperativ uppvärmning för att förebygga hypotermi, shivering och 

tid för extubering vid generell anestesi. Tre grupper jämfördes där 

testgrupp 1 värmdes med forcerad varmluft intraoperativt och 

testgrupp 2 värmdes pre- och intraoperativt. Kontrollgruppen fick 

ingen aktiv uppvärmning. Kroppstemperaturen följdes regelbundet. 

Förvärmningen upplevdes som mycket behaglig. Kroppstemperaturen 

sjönk inte något signifikant hos testgrupp 2 efter anestsiinduktion. 

Samtliga deltagare i kontrollgruppen var hypoterma vid operativa 

ingreppets slut jämfört med testgrupperna där samtliga var 

normoterma. Åtta deltagare ur testgrupp 1 kunde extuberas tidigt 

jämfört med nio deltagare ur testgrupp 2. Ur kontrollgruppen kunde 

endast 3 deltagare extuberas tidigt.  

I en annan studie av medel (II) kvalitet gjord av D’AngeloVanni et al. 

(2007) utvärderades effekten av intraoperativ uppvärmning med 

forcerad varmluft för att förebygga intra- och postoperativ hypotermi 

orsakad av spinalanestesi hos patienter som fått Midazolam som 

premedicinering. Kontrollgruppen fick ingen aktiv uppvärmning, 

testgrupp 1 fick förvärmning samt värme intraoperativt och testgrupp 2 

endast intraoperativ uppvärmning. Kropps- och hudtemperaturen 

mättes regelbundet. Vi ankomst till uppvakningsavdelningen 

kontrollerades kroppstemperaturen. Man fann att temperaturen sjönk 

hos samtliga deltagare vid spinalanestesi. Dock sjönk temperaturen 

mest hos kontrollgruppen. Testgrupp 1 höll temperaturen bäst och 

detta var av signifikant betydelse (P<0.05).  
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I en studie av hög (I) kvalitet ville man undersöka skillnaden i 

kroppstemperatur vid jämförelse mellan värme preoperativt med 

forcerad varmluft (testgrupp) och värme via bomullstäcke 

(kontrollgrupp) på en uppvakningsavdelning (Fossum, Hamelin, 

Symonds & Wang, 2001). Kroppstemperaturen mättes pre- och 

postoperativt. Man fann att testgruppen hade en högre 

kroppstemperatur jämfört med kontrollgruppen preoperativt. På 

uppvakningsavdelningen hölls sig testgruppen normoterma jämfört 

med kontrollgruppen. Testgruppen upplevde värmekomfort jämfört 

med kontrollgruppen. Man fann ingen signifikant skillnad vid 

förekomst av shivering, illamående och smärta postoperativt. 

Smith, Sidhu, Lucas, Mehta och Pinchak (2007) har gjort en studie av 

hög (I) kvalitet för att utvärdera förekomsten och komplikationer av 

hypotermi samt dess ekonomiska följder. Aktiv preoperativ 

uppvärmning med forcerad varmluft (testgrupp) jämfördes med 

vanliga rutiner för uppvärmning. Båda grupperna blev aktivt 

uppvärmda intraoperativt med forcerad varmluft samt erhöll varma 

intravenösa vätskor. Man fann att kroppstemperaturen sjönk hos båda 

grupperna efter anestesiinduktion men mest hos kontrollgruppen. 

Sluttemperaturen var högre hos testgruppen. Flera av deltagarna i 

kontrollgruppen var dessutom hypoterma i slutet av det operativa 

ingreppet och postoperativt krävde de extra täcken, aktiv uppvärmning 

samt läkemedel mot shivering.  

Utifrån dessa studier av medel (II) och hög (I) kvalitet framkom att 

aktiv uppvärmning av patienten preoperativt är effektivt för att 

förebygga hypotermi intra- och postoperativt. Effekten ökar om man 

fortsätter värma patienten intraoperativt. Andra fördelar är minskad 

förekomst av shivering, tidigare extubering samt komfort.  
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Konduktiva värmemetoder 

Under denna kategori ingår underkategorierna ”Cirkulerande vatten” 

och ”Elektriska filtar”. Båda metoderna jämförs med forcerad 

varmluft. 

Cirkulerande vatten 

I en studie av hög (I) kvalitet gjord av Taguchi et al. (2004) jämförde 

man forcerad varmluft (kontrollgrupp) och ett plagg med cirkulerande 

vatten (testgrupp), när det gällde värmeöverföring, värmefördelning 

och återuppvärmning av kroppstemperaturen. Varmluftstäcket täckte 

64 % av kroppen och plagget med cirkulerande vatten 77,5 %.  

Värmeöverföringen till framsidan av kroppen var lika för båda 

grupperna men plagget med cirkulerande vatten överförde mer värme 

under den första timmen av uppvärmningen. Detta var av en 

signifikant betydelse (P<0.05). Plagget med cirkulerande vatten som 

även täcker ryggen utgjorde den största skillnaden mellan grupperna.  

Utifrån ovanstående studie gjorde Perez-Protto et.al (2010) en 

uppföljande undersökning av hög (I) kvalitet och utgick från hypotesen 

att värme i kombination med vattenmadrass och forcerad varmluft inte 

sämre förebyggde hypotermi än ett plagg med cirkulerande vatten. 

Kroppstemperaturen mättes. Man fann ingen klinisk viktig skillnad 

mellan uppvärmningssystemen som undersöktes utan båda metoderna 

upprätthöll kroppstemperaturen. 

En annan typ av uppvärmningsmetod med vatten undersöktes i en 

studie av medel (II) kvalitet gjord av Rein, Filtvedt, Wallö och Raeder 

(2007). I denna metod värmde man endast ena armen placerad i en 

cylinder med varmt cirkulerande vatten och pulserande negativt tryck 

och jämfördes med forcerad varmluft. Varmt cirkulerande vatten och 

pulserande negativt tryck är signifikant bättre som metod att använda 

för att förebygga och behandla mild hypotermi jämfört med metoden 

varmluftstäcke (P<0.05). Några förklaringar till att lokalt varmt 
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cirkulerande vatten och negativt pulserande tryck har bättre effekt kan 

vara att värmeöverföringen är bättre i vatten och att vatten kommer åt 

överallt på huden. Det negativa pulserande trycket ökade blodflödet i 

armen vilket gynnade värmeöverföringen (Rein et al., 2007). 

Elektriska filtar 

En studie av medel (II) kvalitet utförd av Perl, Flöther, Weyland, 

Quintel och Bräuer (2008) jämförde man effektiviteten mellan forcerad 

varmluft och en elektrisk filt genom att mäta värmeöverföringen till 

huden. Värmeöverföringen från elektriska filten var signifikant bättre 

än forcerad varmluft hos det material som undersöktes (P=0.048). 

Trots det anser man att denna kliniska skillnad var av mindre betydelse 

eftersom värmeöverföringen från elektriska filten är av samma klass 

som värmeöverföringen från olika varmluftsystem. 

Även i denna studie av medel (II) kvalitet gjord av Kimberger et.al 

(2008) jämförde man effektiviteten mellan forcerad varmluft med 

elektrisk filt. Kroppstemperaturen, metaboliska värmeproduktionen 

samt hudtemperaturen mättes. Ingen uppvärmningsmetod ökade 

kroppstemperaturen de första 30 minuterna, därefter cirka 1grad i 

timmen för de båda metoderna. De båda metoderna var jämförbara på 

alla mätområden och är lika effektiva. Forcerad varmluft hade något 

högre mätvärden. 

Denna studie av medel (II) kvalitet utfördes på en 

intensivvårdsavdelning av Janke, Pilkington och Smith (1996). Man 

jämförde forcerad varmluft mot en elektriskt uppvärmd madrass vid 

uppvärmning av hypoterma patienter. Kropps- och hudtemperatur 

mättes. Resultatet av studien visade att båda metoderna lyckades få 

upp kropps- och hudtemperaturen till det normala men det gick fortare 

med forcerad varmluft. Båda metoderna var lämpliga att värma upp 

hypoterma patienter med. 

Ng, Lai och Ho (2006) genomförde en studie av medel (II) kvalitet där 

man jämförde effektiviteten av forcerad varmluft med elektrisk 
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värmedyna i syfte att upprätthålla kroppstemperaturen. Operationen 

utfördes i spinalblockad och temperaturen mättes rektalt. Ingen 

signifikant skillnad i kroppstemperaturen. Man fann att elektriska 

dynan var lika effektiv som forcerad varmluft i att upprätthålla 

intraoperativ kroppstemperatur och bör övervägas som ett alternativ till 

forcerad varmluft. 

Utifrån dessa studier av medel (II) och hög (I) kvalitet framkom det att 

vid jämförelse med forcerad varmluft är cirkulerande varmt vatten, 

oavsett form, mer effektivt i att förebygga hypotermi och att behålla 

normal kroppstemperatur.  Forcerad varmluft och elektrisk 

filt/värmedyna var likvärdiga vid jämförelse. Dock var den elektriska 

filten mer effektiv då man värmde endast överkroppen men inte lika 

effektivt som cirkulerande varmt vatten. 

Värmeöverföring genom strålning 

Under denna kategori jämförs uppvärmning via strålning, 

polyestertäcke och forcerad varmluft.  

Rao Kadam, Moyes och Moran (2009) gjorde en studie av medel (II) 

kvalitet och jämförde effektiviteten av värmeöverföring med forcerad 

varmluft med värme som alstras av infraröd B - strålning i syfte att 

förebygga hypotermi. Varmluftstäcket placerade på överdelen av 

kroppen. Utrustningen med infraröd strålning placeras ca 40 cm 

ovanför patientens panna. Kroppstemperaturen mättes. Strålning hade 

liknande effekt som forcerad varmluft att upprätthålla patienternas 

kroppstemperatur intraoperativt och undvika postoperativ hypotermi. 

Strålning gav några av deltagarna huvudvärk. 

I en studie av hög (I) kvalitet ville Bräuer et al. (2004) jämföra 

effektiviteten av fyra olika värmesystem vid återuppvärmning av 

patienter för att förebygga hypotermi vilka var två system med 

forcerad varmluft och två olika former strålning. Kontrollgruppen 

värmdes med ett polyestertäcke.  Temperaturen mättes regelbundet. 

Testgrupperna steg snabbare i kroppstemperatur jämfört med 
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kontrollgruppen. Man fann ingen signifikant skillnad mellan 

värmesystemen och samtliga visade sig vara mycket effektiva för att 

återuppvärma patienter och förebygga hypotermi. 

Även i denna studie av medel (II) kvalitet utförd av Lee, Leslie, Kayak 

och Myles (2004) jämförde man effektiviteten av värmeöverföring via 

strålning med forcerad varmluft under långa kirurgiska ingrepp. Sist 

mätta kroppstemperaturen intraoperativt var högre hos gruppen med 

forcerad varmluft. Värmeöverföring med strålning var inte lika 

effektivt som forcerad varmluft under långa kirurgiska ingrepp men är 

fullt godtagbar då forcerad varmluft inte är möjligt att använda. 

Williams et al. (2005) utförde en studie av medel (II) kvalitet där man 

jämförde effektiviteten av forcerad varmluft, värmeöverföring via 

strålning och ett polyestertäcke i avseende på uppvärmning. 

Kroppstemperaturen och den metaboliska värmeproduktionen mättes.  

Man fann ingen signifikant skillnad i uppvärmningseffekten mellan 

metoderna. Den största bidragande orsaken till uppvärmningen av 

kroppen var den metabola värmeproduktionen.  

Utifrån dessa studier av medel (II) och hög (I) kvalitet visade 

värmeöverföring via strålning på goda resultat. Undantaget var vid 

långa ingrepp då forcerad varmluft var att föredra för att förebygga 

hypotermi. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Hypotermi är vanligt vid anestesi hos patienter som genomgår 

operativa ingrepp. Syftet med den fördjupade litteraturstudien var att 

undersöka vilka metoder som finns tillgängliga för att förebygga 

hypotermi och vilka som är mest effektiva. Resultatet diskuteras här i 

ordning efter dess 5 kategorier. 

Resultatet visade att forcerad varmluft jämfört med andra 

värmningsmetoder var mer effektiv att förebygga hypotermi vid 

generell anestesi. Detta styrks av Bellamy (2007) där forcerad varmluft 

visats sig vara den effektivaste metoden då den förhindrar att värme 

avgår genom både strålning och strömning och borde användas på alla 

patienter. Två studier under spinalanestesi och forcerad varmluft kom 

fram till olika resultat när det gällde dess effektivitet. Orsaken till detta 

kan vara olika placering av täcket med forcerad varmluft.  

Infusioner värms upp av värmeskåp preoperativt eller via 

droppvärmare intraoperativt. Resultatet visar att varma infusioner kan 

förebygga hypotermi genom en mindre sänkning av 

kroppstemperaturen jämfört med rumstempererade infusioner. Detta 

styrks av Kumar,Wong, Melling & Leaper (2005) som har 

kategoriserat varma infusioner som en passiv värmningsmetod och 

som för bästa resultat bör kombineras med  annan metod som isolerar 

från värmeförlust.  

Uppvärmning av patienten innan anestesi har visat sig ha stora fördelar 

som att förebygga hypotermi och postoperativa komplikationer i 

samband med anestesiinduktion. Tiden för uppvärmning innan anestesi 

har i studierna varierat men ju längre tid med aktiv uppvärmning desto 

mindre incidens av hypotermi. Detta visar även Kiekkas och Karga 

(2005) som dock fann att för lång tid upplevdes som obehagligt och 

orsakade svettningar hos patienten. Med fördel kan personal redan på 
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vårdavdelning börja värma patienten med utrustning som finns att 

tillgå som exempelvis täcken, kläder och strumpor.  

Aktiv värmning av patienten med cirkulerande varmt vatten och 

elektrisk filt/värmedyna är konduktiva metoder där värmeöverföringen 

sker direkt från utrustningen till huden och har visat sig vara effektiv 

att förebygga hypotermi. Detta styrks av Tanner (2011) men som 

uppger att konduktiva värmemetoder inte är lika effektiva som 

forcerad varmluft. Vårt resultat visar på att cirkulerande varmt vatten 

är mer effektiv som uppvärmningsmetod men orsaken anses då vara att 

hela patientens kropp omslöts med cirkulerande varmt vatten jämfört 

med forcerad varmluft som bara värmde ovansidan.  

Uppvärmning med strålning minskade incidensen av hypotermi vid 

korta operativa ingrepp. En fördel med metoden var att endast en liten 

del av kroppen behövde vara i kontakt med strålningen samtidigt som 

hela kroppen blev uppvärmd. Hudytan som utsattes för strålningen 

måste vara mycket kärlrik för att metoden skulle vara effektiv. Kumar, 

Wong, Melling och Leaper (2005) styrker detta och kategoriserar 

strålning som aktiv extern värmning.  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen upplevde vi att man ofta 

använde sig av forcerad varmluft både intra- och postoperativt. 

Patienterna klagade sällan över att de kände sig kalla och framför allt 

postoperativt upplevdes komfort. 

Alla patienter som genomgick operativa ingrepp fick varma infusioner 

från värmeskåpet om de inte kom direkt från vårdavdelning. Dessa 

patienter hade fått rumstempererade infusioner. Vid transfusioner och 

långa operativa ingrepp användes droppvärmare. 

Ingen av oss har sett någon patient bli aktivt uppvärmd preoperativt 

vilket är synd då det har funnits utrustning för detta. Att koppla 

varmluftstäcket till patienten tar inte många minuter och borde 

utnyttjas för patientens skull. 
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Under den verksamhetsförlagda utbildningen har ingen av oss sett 

varken cirkulerande varmt vatten, elektriska filtar eller strålning 

användas. Vi tror att det kan bero på att värmesystemen är dyra att 

köpa in och använda, alternativt kanske inte är godkända i Sverige. 

Metoddiskussion 

Med utgångspunkt från syftet är studiens design adekvat. Anledningen 

till att vi begränsat oss till sökningarna i databaserna PubMed, Chinal 

och Svemed+ är att dessa databaser gav oss mest med artiklar som 

svarade på syftet. Dessutom återfanns många översiktsartiklar i 

exempelvis Cochrane och detta var ett exklusionskriterium. MeSH-

termer och sökkombinationer som använts har varit relevanta och gav 

goda resultat vid sökningar. Begränsningarna som gjordes vid 

sökningarna i databaserna anses vara relevanta eftersom det finns 

många studier gjorda inom området. Analysen upplevs vara adekvat 

för denna fördjupade litteraturstudie då artiklarna delats in i kategorier 

efter deras innehåll. En svaghet med vår studie är att det finns fler 

värmningsmetoder som vi inte har redovisat i resultatet för att vi fann 

få tillgängliga vetenskapliga artiklar om dessa. Några av de områdena 

är varm spolvätska vid urologiska ingrepp (Okeke, 2007), varm 

koldioxid vid insufflation vid laparoskopiska ingrepp (Nguyen et al, 

2002), isolerande värmedräkt (Hirvonen & Niskanen, 2011) och 

intravenös aminosyretillförsel (Selldén, 2001). Ytterligare en svaghet 

är tidsbristen att riktigt kunna ”dammsuga” databaserna. Detta gör att 

vår slutsats kanske inte är sanningen av hur det ser ut i verkligheten. 

Styrkor med vår studie är att vi har vetenskapliga artiklar från nästan 

hela världen som dessutom är relativt nya. Studierna är dessutom alla 

av medel (II) eller hög (I) kvalitet samt primärkällor vilket gör att 

resultaten är generaliserbara. 
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Slutsats 

Vi tror inte att det går att förebygga hypotermi helt. Detta beror på att 

sjukhusen ofta har kalla lokaler, sjukhuskläderna är av dålig kvalitet 

och täcken/filtar inte upplevs som varma av patienterna. Klart 

beskrivna rutiner för åtgärder mot hypotermi på vårdavdelningar inför 

operation skulle behövas. Temperaturen på operationssalen går inte att 

påverka då ventilation och luftväxlingarna är nödvändiga för att hålla 

mikroorganismerna på låg nivå och då operatörer inte kan arbeta i för 

hög temperatur. 

Vår slutsats är att patienter bör värmas innan anestesiinduktion och 

sedan fortsatta värmas aktivt intraoperativt för att förebygga hypotermi 

och andra komplikationer. Kombinationer av olika värmemetoder bör 

användas för att erhålla bäst effekt. Utifrån resultatet tror vi att en 

kombination av forcerad varmluft och varma infusioner alternativt 

vattenmadrass och forcerad varmluft är bra att kombinera. Att 

förebygga hypotermi är ett ämne som verkar intressera 

anestesipersonal globalt. Mer forskning behöver göras i framtiden för 

att få fram en enkel och optimal metod för att förebygga hypotermi.  
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Databas Begränsningar Sökord Antalet 

abstrakt som 

lästes och 

antalet träffar 

Valda 

PubMed Free full text Hypothermia 

AND 

perioperative 

care 

166 8 

PubMed Free full text Forced air 

warming 

devices AND 

perioperative 

care 

10 2 

PubMed Free full text Warm fluid 

AND 

perioperative 

care 

6 2 

Svemed+ Peer reviewed Hypothermia 101 0 

Svemed+ Peer reviewed Hypothermia* 

perioperative 

care 

2 1 

Svemed+ - Hypothermia* 

perioperative 

care 

6 0 

Cinahl Full text Hypothermia 

AND 

perioperative 

care 

44 6 

Svemed+ - Hypothermia 

AND  

Prevention 

3 0 
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Svemed+ - Hypothermia 

AND 

Heating 

methods 

0 - 

Svemed+ - Hypothermia 

AND 

Nursing care 

7 0 

PubMed Human, 

Swedish, 

English, 10 år 

Hypothermia 

AND 

 Prevent AND 

methods AND 

Anesthesia 

28 6 

PubMed Human, 

Swedish, 

English, 10 år 

Heating AND 

nursing AND 

intraoperative 

care 

2 0 

PubMed Human, 

Swedish, 

English, 10 år 

Hypothermia 

AND “health 

promotion” 

AND nursing 

3 0 

PubMed Human, 

Swedish, 

English, 10 år 

Hypothermia 

AND “operating 

room nursing” 

4 0 

PubMed Human, 

Swedish, 

English, 10 år 

Hypothermia 

AND nursing 

care AND 

anesthesia 

18 3 

PubMed Human, 

Swedish, 

English, 10 år 

Warming 

methods AND 

hypothermia 

AND prevent 

26 4 
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PubMed Human, 

Swedish, 

English, 10 år 

Ambulatory 

AND surgery 

AND warmed 

6 2 

 

Cinahl - Ambulatory 

AND surgery 

AND warmed 

83 0 

Cinahl Human, 10 år, 

English, Peer 

rewiewed 

“warming 

methods” AND 

hypothermia 

AND prevent 

3 1 

Cinahl Human, 10 år, 

English, Peer 

rewiewed 

Hypothermia 

AND 

 Prevent AND 

methods AND 

Anesthesia 

63 2 

Cinahl Human, 10 år, 

English, Peer 

rewiewed 

Hypothermia 

AND nursing 

care AND 

anesthesia AND 

warming 

7 0 

För att få med alla böjelser av ordet användes * efter sökordet. 
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Författare, 

årtal & 

land 

Hypotes/frågeställning Design/interventio

n 

Deltagare 

/(bortfall) 

Huvudresultat Kvalitet 

 

Andrzejows

ki et al. 

2010. 

England. 

Att undersöka om det 

finns någon skillnad i 

kärntemperatur hos 

patienter  som fått 1 

liter förvärmd vätska iv 

från ett värmeskåp eller 

från en vätskevärmare.  

Observation av 

incidensen av 

postoperativ hypotermi  

vid administrering av 

varm vätska jämfört 

med rumstempurerad. 

Kvantitativ. 

Randomiserad, 

kontrollerad, 

prospektiv. 

N=82 

(N=6) 

 

Kotrollgrupp N= 25 

Testgrupp 1 N= 25 

Testgrupp 2 N=26 

Man fann att patienter 

som genomgår korta 

operationer under 

generell anestesi och 

som då får 1 liter 

uppvärmd vätska har 

högre kärntemperatur 

jämfört med dem som 

inte fick (P=0.008). 

Förvärmda vätskor kan 

jämföras med med 

vätskor som blir 

uppvärmda när det 

gäller att förebygga 

hypotermi 

oerioperativt. 

Medel 

(II) 

Andrzejows

ki et al. 

2008. 

England. 

Att testa effektiviteten 

av peroperativ 

uppvärmning med Bair 

Paws för att förebygga 

hypotermi. 

Kvantitativ. 

Randomiserad, 

kontrollerad, 

prospektiv. 

N=76 

(N=8) 

Kontrollgrupp 

N=37 

Testgrupp N=31 

Att värma patienter som 

ska få generell anestesi 

innan operation med 

Bair Paws resulterade i 

en mindre sänkning av 

kärntemperaturen 

mellan 40 och 80 

minuter efter induktion. 

Det minskade också 

incidensen av  

hypotermi. 

Hög (I) 

Butwick et 

al. 

2007.  

USA 

Intraoperativ 

varmluftsuppvärmning 

ska förebygga 

hypotermi hos patienter 

som genomgår elektivt 

kejsarsnitt med 

spinalanestesi. 

Kvantitativ. 

Randomiserad, 

kontrollerad, 

prospektiv. 

N=30 

(N=0) 

Kontrollgrupp 

N=15 

Testgrupp N=15 

Man fann ingen större 

skillnad mellan 

kontrollgruppen och 

testgruppen när det 

gällde utvecklingen av 

hypotermi (P=0.8). Det 

var dock 2 stycken i 

kontrollgruppen som 

blev hypoterma och då 

var tvungna att få aktiv 

uppvärmning med 

varmluft under 

operation. 1 stycken ur 

varje grupp fick 

läkemedel mot 

shivering. Ingen 

skillnad hos de nyfödda 

barnen när det gällde 

temperatur och 

Apgarpoäng. Det fanns 

heller ingen skillnad i 

smärta, shivering och 

temperatur hos 

mödrarna mellan de 

båda grupperna 

postoperativt. 

Medel 

(II) 
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Författare, 

årtal & 

land 

Hypotes/frågeställning Design/interventio

n 

Deltagare/(bortfall) Huvudresultat Kvalitet 

Bräuer et al. 

2004. 

Tyskland. 

Att jämföra 

effektiviteten av 4 olika 

värmesystem för att se 

vilken som var mest 

effektiv. 

Kvantitativ. 

Randomiserad, 

kontrollerad, 

prospektiv. 

N=50 

(N=0) 

Kontrollgrupp N=10 

Testgrupp x4 N= 40 

De 4 testgrupperna steg 

snabbare i 

kroppstemperatur än 

kontrollgruppen. De 4 

olika värmesystemen 

visade sig vara mycket 

effektiva i att förebygga 

hypotermi. 

Hög (I) 

D´Angelo 

Vanni et al. 

2007. 

Brasilien. 

Att utvärdera effekten 

av intraoperativ 

uppvärming med och 

utan 45 minuters 

preoperativ 

uppvärmning av 

hudytan med hjälp av 

forcerad varmluft hos 

patienter som genomgår 

nedre abdominell 

kirurgi under spinal 

anestesi för att 

förebygga intraoperativ 

och postoperativ 

hypotermi hos patienter 

som fick midazolam 

som premedicinering. 

Kvantitativ. 

Prospektiv, 

randomiserad. 

N=30 

(N=0) 

Kontrollgrupp N=10 

Testgrupp 1 N=10 

Testgrupp 2 N=10 

45 minuter med 

preoperativ 

föruppvärming 

kombinerat med 

intraoperativ 

uppvärmning av hudytan 

gjorde inte så att det gick 

att undvika hypotermi 

men det gick dock att 

minimera den hos 

patienter som fått spinal 

anestesi och som fått 

midazolam som 

premedicinering. 

Medel 

(II) 

D´Angelo 

Vanni et al. 

2003. 

Brasilien. 

Att utvärdera effekten 

av intraoperativ 

uppvärmning av 

hudytan med och utan 

en timmes för 

uppvärmning för att 

förebygga intraoperativ 

hypotermi, postoperativ 

hypotermi, shivering 

och för att kunna 

extuberat snabbare. 

Kvantitativ. 

Prospektiv, 

randomiserad, 

blind. 

N=30 

(N=0) 

Kontrollgrupp N= 

10 

Testgrupp 1 N= 10 

Testgrupp 2 N= 10 

Efter en timmes 

peroperativ 

uppvärmningkombinerad 

med uppvärmning av 

hudytan såg man att 

hypotermi som är 

orsakade av generell 

anestesi gick att undvika 

de två förta timmarna 

under operation.De båfa 

uppvärmningsmetoderna 

förebyggde även 

shivering och gjorde så 

att man kunde extubera 

snabbare. 

Medel (II) 
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Författare, 

årtal & 

land 

Hypotes/frågeställning Design/interventio

n 

Deltagare/(bortfall

) 

Huvudresultat Kvalitet 

Fallis et al. 

2006. 

Kanada 

Att se hur nyfödda 

barns välmående var 

efter att mödrarna gjort 

kejsarsnitt under 

spinalanestesi där man 

jämfört två olika 

uppvärmningsmetoder 

med varandra. 

Kvantitativ. 

Randomiserad, 

kontrollerad, 

prospektiv. 

N=62 

(N=0) 

Kontrollgrupp N= 

30 

Testgrupp N= 32 

Studien gjordes på två 

olika sjukhus och man 

fann ingen skillnad i 

resultatet mellan dessa 

två. Testgruppen hade 

något högra temperatur 

än kontrollgruppen. 

Kontrollgruppen krävde 

dessutom  mer 

smärtstillande 

läkemedel. Under 

operation var det ingen 

speciell skillnad i 

temperatursänkning 

mellan de båda 

grupperna. 

Sluttemperaturen var 

dock 0.8 grader varmare 

i testgruppen. Shivring 

var lika vanligt i de 

båda grupperna men 

testgruppen upplevde 

mer komfort än 

kontrollgruppen. Det 

var ingen skillnad i 

tectaltemperatur hos de 

nyfödda barnen. 

Medel (II) 

Fossum et 

al. 

2001. 

USA. 

Att se om det fanns 

någon skillnad i 

kroppstemperatur hos 

patienter som anlände 

till 

uppvakningsavdelninge

n och som blivit 

uppvärmda med 

anr´tingen forcerad 

varmluft eller med 

bomullstäcke. 

Kvantitativ. 

Randomiserad, 

kontrollerad, 

prospektiv. 

N=100 

(N=2) 

Kontrollgrupp N= 

50 

Testgrupp N= 50 

De patienter som fick 

forcerad varmluft hade 

högre temperatur på 

uppvakningsavdelninge

n än de som blivit 

värmda med varma 

bomullstäcken. 

Hög (I) 

Hasankhani. 

2007. 

Iran. 

Att utvärdera effekten 

av uppvärmda 

intravenösa vätskor 

under operation i 

avseende på blodtryck, 

postoperativa shiverings 

samt återhämtning hos 

patienter.  

Kvantitativ. 

Randomiserad, 

kontrollerad, 

prospektiv. 

N=60 

(N=5) 

Kontrollgrupp 

N=30 

Testgrupp N=30 

Man fann att 

hemodynamiken (kärn- 

och hudtemperatur, 

MAP), shivering och 

återhämtningstiden var 

kortare i gruppen som 

fick varma vätskor iv 

jämfört med gruppen 

som fick 

rumstempurerad. 

Medel (II) 
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Författare, 

årtal & 

land 

Hypotes/frågeställnin

g 

Design/intervention Deltagare/(bortfall) Huvudresultat Kvalitet 

 Janke et 

al. 

1996. 

England. 

Att 

varmluftsuppvärmning 

(Bair Hugger) ger en 

bättre värmning av 

kroppen hos vuxna 

patienter efter 

cardiopulmonary 

bypass än vad en 

uppvärmd madass ger. 

Kvantitativ. 

Randomiserad, 

prospektiv. 

N=30 

(N=0) 

Kontrollgrupp N=15 

Testgruppen N=15 

Man fick en snabbare 

uppvärmning av både 

den centrala och den 

perifera temperaturen 

med Bair Hugger. Det 

var dock ingen 

signifikant skillnad när 

det gällde extubationstid 

mellan de olika 

uppvärmnings 

metoderna.< 

Meldel 

(II) 

Kadam et 

al. 

2009. 

Australien. 

Att jämföra 

effektiviteten mellan 

värmestrålning av 

huvudet (Sun-Touch) 

och 

varmluftsuppvärmning 

av kroppen (Warm-

Touch) för att 

förebygga hypotermi 

hos patienter som 

genomgår 

laparoscopisk 

cholecystectomi. 

Kvantitativ.  

Prospektiv, 

randomiserad, 

kontrollerad. 

N=29 

(N=1) 

Kontrollgrupp N=15 

Testgrupp N=14 

Det var ingen signifikant 

skillnad mellan de båda 

metoderna när det gällde 

att förebygga hypotermi. 

Sun-Touch gav dock 

flera deltagare i i den 

gruppen huvudvärk. 

Medel (II) 

Kimberger 

et al. 

2008. 

USA 

Att effektiviteten med 

uppvärmning med 

varmluft (Bair Hugger) 

och varmluftstäcke 

(Hotdog) var likadan. 

Kvantitativ. 

Kontrollerad, 

prospektiv. 

N=8 

(N=0) 

Kontrollgrupp N=8 

Testgrupp N=8 

Metabolisk 

värmeproduktion och 

värmeförlust var likadan 

för vardera 

uppvärmningsmetod. 

Kärntemperaturen ökade 

nästan linjärt mallan de 

båda grupperna men 

dock något mer med 

Bair Huggern än med 

Hotdog. Effektiviteten 

hos de båda 

uppvärmningsmedtoder

na var i stort sätt lika för 

de båda metoderna. 

Medel (II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3. Huvudresultat. 

 

 

Författare, 

årtal & 

land 

Hypotes/frågeställning Design/intervention Deltagare/(bortfall) Huvudresultat Kvalitet 

Lee et al. 

2004. 

Australien. 

Att jämföra 

effektiviteten mellan 

värmeöverföring via 

strålning ”Sun Touch” 

med forcerad varmluft. 

Kvantitativ. 

Randomiserad, 

kontrollerad, 

multicenter. 

N=60 

(N=0) 

Kontrollgrupp N=30 

Testgrupp N=30 

Värmeöverföring via 

strålning visade sig inte 

vara lika effektiv som 

forcerad varmluft 

(P=0.002). Sun Touch 

kan dock användas vid 

ingrepp där forcerad 

varmluft inte är ett 

användningsalternativ. 

Medel (II) 

Leeth et al. 

2010. 

Kanada. 

Att patienter som är 

värmda med varmluft 

kommer att vara 

normoterma och 

uppleva större 

tillfredsställelse 

portoperativt jämfört 

med de som bara blev 

värmda med varma 

bomullstäcken. 

Kvantitativ. 

Prospektiv, 

randomiserad, 

kontrollerad. 

N=105 

(N=37) 

Kontrollgrupp N=56 

Testgrupp N=49 

Att använda varmluft i 

början av operationen 

ökar patientens komfort 

och kan minska oro. 

Dessutom hjälpte 

varmluften till att 

bibehålla 

Kroppstemperaturen. 

Det var ingen speciell 

skillnad i temperaturen 

hos patienterna i de 

båda grupperna 

(P=0,487).  

Hög (I) 
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Författare, 

årtal & 

land 

Hypotes/frågeställning Design/intervention Deltagare/(bortfall) Huvudresultat Kvalitet 

Ng et al. 

2006. 

China. 

Att jämföra forcerad 

varmluft med en 

elektrisk värmedyna för 

att upprätthålla 

kroppstemperaturen. 

Kvantitativ. 

Randomiserad, 

kontrollerad. 

N=60 

(N=0) 

Kontrollgrupp N=30 

Testgrupp N=30 

Man fann att den 

elektriska dynan var lika 

effektiv som forcerad 

varmluft när et gällde att 

upprätthålla 

kroppstemperaturen 

intraoperativt. 

Medel (II) 

Perez-

Protto et al. 

2010. 

Kanada, 

USA & 

Egypten. 

Om en kombination av 

CWM (Circulating 

Water Mattress) och 

forcerad varmluft (övre 

delen av kroppen) 

jämfört med CWG 

(Circulating Water 

Garments) bättre 

förebygger fall i 

temperatur under 

abdominal kirurgi. 

Kvantitativ. 

Randomiserad, 

kontrollerad, 

prospektiv. 

N=36 

(N=14) 

Kontrollgrupp N=20 

Testgrupp N=16 

Man fann ingen 

signifikant skillnad 

mellan de olika 

värmesystemen. CWM 

och forcerad varmluft 

var inte bättre än CWG 

ensamt. 

Hög (I) 

Perl et al. 

2008. 

Tyskland. 

Att jämföra 

effektiviteten mellan 

varmluft (Bair Hugger) 

och RHD (Resistive 

Heating Device) genom 

att mäta värmen som 

överförs till kroppsytan. 

Kvantitativ. 

Kontrollerad, 

prospektiv. 

N=6 

(N=0) 

Kontrollgrupp N=6 

Testgrupp N=6 

Man fann att det var 

något bättre 

värmeöverföring med 

RHD än med varmluft.   

Medel (II) 

Rein et al. 

2007. 

Norge. 

Pulserande negativt 

tryck presterar bättre 

genom att öka 

blodflödet och 

värmeöverföringen. 

Pulserande negativt 

tryck och varmt vatten 

som är applicerat likalt 

kan effektivt omvända 

perioperativ hypotermi. 

Kvantitativ. 

Randomiserad, 

kontrollerad, 

prospektiv. 

N=20 

(N=3) 

Kontrollgrupp N=10 

Testgrupp N=10 

Under de första 60 

minuterna presterade de 

båda 

uppvärmningsmetoderna 

lika. Efter 120 minuter 

såg man att metoden 

med negativt tryck och 

varmt vatten värmde 

patienterna bättre än 

Bair Hugger. 

Medel (II) 
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Författare, 

årtal & 

land 

Hypotes/frågeställning Design/intervention Deltagare/(bortfall) Huvudresultat Kvalitet 

Sato et al. 

2009. 

Japan. 

Att 

varmluftsuppbärmning 

effektivt kan förebygga 

Midazolaminducerad 

hypotermi. 

Kvantitativ. 

Prospektiv, 

kontrollerad, 

randomiserad. 

N=6 

(N=0) 

Kontrolldag N=6 

Testdag 1 N=6 

Testdag 2 N=6 

Man fann att 

varmluftsuppvärmning 

både minskade och 

förebyggde 

premedicineringsinducer

ad hypotermi. 

Medel (II) 

Smith et al. 

2007. 

USA 

Att aktiv uppvärmning 

minskar risken för 

hypotermi och 

shivering samt förkortar 

återhämtnings- och 

vårdtiden. 

Kvantitativ. 

Randomiserad, 

kontrollerad, 

prospektiv. 

N=336 

(N=37) 

Kontrollgrupp 

N=180 

Testgrupp N=156 

I de båda grupperna 

sjönk temperaturen efter 

anestesiinduktion men 

temperaturen sjönk mer 

i kontrollgruppen. 

Sluttempetaturen var 

högra i testgruppen 

(aktiv uppvärmning). 

Postoperativt krävde 

kontrollgruppen 

läkemedel, varma filtar 

och hade också mer 

shiverings jämfört med 

testgruppen. 

Postoperativt hade 

testgruppen högre 

temperatur jämfört med 

kontrollgruppen. Båda 

grupperna spenderade 

lika lång tid på 

uppvakningsavdelninge

n men kontrollgruppen 

blev utskrivna elva 

minuter senare än 

testgruppen. Det var 

ingen skillnad mellan de 

båda grupperna när det 

gällde tillfrisknande 

men dock var 

testgruppen mer nöjd än 

kontrollgruppen när det 

gällde komfort. 

Testgruppen sade sig 

också känna sig varma 

och kontrollgruppen 

kände sig kalla. Aktiv 

uppvärmning är effektiv 

för att bevara 

perioperativ 

normotermi. 

Hög (I) 

Smith et al. 

1998. 

USA. 

Att iv vätskor som är 

uppvärmda resulterar I 

mindre intraoperativ 

hypotermi hos sövda 

kvinnliga patienter som 

genomgår 

gynekologiska 

operationer. 

Kvantitativ. 

Randomiserad, 

kontrollerad, 

prospektiv. 

N=38 

(N=0) 

Kontrollgrupp N=20 

Testgrupp N=18 

Man fann att de 

patienter som ingick i 

kontrollgruppen hade 

lägre temperatur jämfört 

med testgruppen. De var 

också fler patienter i 

kontrollgruppen som 

hade shiverings och som 

krävde läkemedel för 

detta (P<0.05). 

Hypotermi resulterade 

inte i någon fördröjning 

i utskrivningstid. Varma 

vätskor som ges iv 

hjälper till att bibehålla 

kroppstemperaturen. 

Hög (I) 
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Författare, 

årtal & 

land 

Hypotes/frågeställning Design/intervention Deltagare/(bortfall) Huvudresultat Kvalitet 

Taguchi et 

al. 

2004. 

USA. 

Att jämföra två olika 

värmemetoder (Bair 

Hugger och 

cirkulerande vatten) 

med varandra för att se 

vilken som värmde 

kroppen mest samt 

kärntemperaturen. 

Kvantitativ. 

Randomiserad, 

kontrollerad, 

prospektiv. 

N=9 

(N=0) 

Kontrollgrupp N=9 

Testgrupp N=9 

Cirkulerande vatten 

överförde mer värme än 

Bair Huggern 

Signifikant skillnad på 

kärntemperaturen. 

Hög (I) 

Wagner et 

al. 

2008. 

Kanada. 

Att utvärdera två 

värmesystem i 

avseende av 

bibehållandet av 

intraoperativ 

normotermi. 

Kvantitativ. 

Randomiserad, 

kontrollerad, 

prospektiv. 

N=184 

(N=12) 

Värmegrupp N=89 

Bair Hugger N=95 

De båda värmesystemen 

(Värme och Bair 

Hugger) var effektiva i 

att säkerställa 

normotermi 

postoperativt. Det ena 

av värmesystemen 

(konvektiva) var 

beroende av andra 

faktorer som 

exempelvis ekonomi 

och ergonomi. 

Hög (I) 

Williams et 

al. 

2005. 

USA. 

Att jämföra 

effektiviteten mellan 

forcerad varmluft, 

värmeöverföring via 

strålning och 

polyestertäcke 

Kvantitativ. 

Crossover, 

randomiserade, 

prospektiv. 

N=8 

(N=4) 

Kontrollgrupp N=8 

Testgrupp N=8 

Mann fann ingen 

signifikant skillnad i 

uppvärmningseffekten 

mellan de olika 

metoderna. Den största 

orsaken till 

uppvärmningen var den 

metabola 

värmeproduktionen. 

Man fann en signifikant 

skillnad mella 

patienterna (P=0.001) 

och värmarna 

(P=0.003). 

Medel (II) 

Zhao et al. 

2005. 

Kina. 

Att utvärdera effekten 

av uppvärmning med 

varmluft och varma 

vätskor perioperativt i 

avseende på patientens 

kärntemperatur, 

blodförlust, tid för 

extubation, krav på 

transfusioner och 

incidensen av 

postoperativ shivering. 

Kvantitativ. 

Randomiserad, 

kontrollerad, 

prospektiv. 

N=40 

(N=0) 

Kontrollgrupp N=20 

Testgrupp N=20 

Man såg att aktiv 

uppvärmning 

(testgruppen) under 

operation minskade 

risken för hypotermi, 

bibehöll 

kärntemperaturen och 

inga shiverings jämfört 

med kontrollgruppen 

där de var hypoterma 

och hade shiverings. 

Ingen skillnad i 

mängden blodförlust. 

Medel (II) 
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