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Abstrakt 

 

Bakgrund I samband med anestesi under operation är det vanligt förekommande att patientens 

kroppstemperatur sjunker under 36°: Detta kan leda till en rad komplikationer som förlängd 

läkemedelsduration, sårinfektioner, koagulationsrubbningar och obehag för patienten. Av den 

anledningen är det av stor vikt att anestesisjuksköterskan har kunskap om hypotermi och hur det kan 

förebyggas.  

 

 

Syfte Var att beskriva anestesisjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att minska risken för 

hypotermi hos patienter under anestesi.  

 

 

Metod Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie.  

 

 

Resultat För att förebygga hypotermi finns det ett flertal metoder som anestesisjuksköterskan kan 

använda sig av. Att värma patienten preoperativt och att använda uppvärmda infusionsvätskor 

visade sig ha en i stort sett förebyggande effekt på hypotermin som uppkommer under en operation. 

Aktiv uppvärmning under operationen har ofta en gynnsam effekt på patientens kärntemperatur. 

Användningen av varmlufttäcke visade sig ha en god effekt när det gällde att förebygga en 

hypotermi. Inget entydigt resultat kunde ses när effekterna av elektriskt uppvärmd filt och varmt 

cirkulerande täcke studerades. Strålningsvärme var lika effektivt som varmluftstäckets påverkan på 

patienternas kärntemperatur. I användningen av elektriskt uppvärmd madrass och varmluftstäcke 

kunde ingen tydlig skillnad ses. 

 

 

Slutsats För att patienten ska kunna behålla sin normala temperatur under en operation, är en 

kombination av de metoder som finns tillgängliga för förbygga hypotermi lämpligt. Användning av 

varmlufttäcke har en positiv effekt på kroppstemperaturen men de mest klara resultaten framkom 

vid uppvärmning av intravenösa vätskor och preoperativ uppvärmning av patienten. 

  

 

Nyckelord anestesi, förebyggande, hypotermi, kirurgi, litteraturöversikt, omvårdnad  
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Abstract 

 

Introduction During anesthesia under an operation is it common for the patient´s body temperature 

to decreases below 36°C. This can cause complications such as impaired drug metabolism, wound 

infections, coagulopathy and also discomfort for the patient. For that reason it´s important for the 

nurse anesthetist to have knowledge about hypothermia and how to prevent it.  

 

 

Aim The aim of this literature review was to illuminate the nurse anaesthetist nursing interventions 

to reduce the risk of hypothermia in patients during anestehsia. 

 

 

Method The study was conducted as a systematic literature review.  

 

 

Result  To prevent hypothermia, there are several methods that nurse anaesthetist can use. To warm 

the patient preoperative and heated using heated infusion liquids shown to have a generally 

preventive effect of hypothermia that occur during surgery. 

Active warming during surgery often have a beneficial effect on the patient's core temperature. The 

use of forced air blanket turned out to have a good effect when it came to preventing a hypothermia. 

No clear results could be seen when the effects of the electrically heated blanket and warm 

circulating quilt studied. Radiant warming was as effective as forced air blanket influence on the 

patient's core temperature. When use of electrically heated mattress and warm air blanket, no clear 

difference is seen. 

 

 

Conclusion For the patient to be able to maintain it´s normal body temperature during surgery, is a 

combination of the methods that are available to overbuild hypothermia appropriate. Use of the 

forced air warm blanket has a positive effect on the body temperature but the clearest results 

emerged in heated intravenous fluids and preoperative heating of the patient. 

 

 

 

Keywords anesthesia, hypothermia, literature review, nursing, prevention, surgery  
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1  Introduktion och bakgrund 

Patienter som genomgår anestesi i samband med ett operativt ingrepp riskerar att drabbas av mild 

hypotermi till följd av låg temperatur på operationssalen och läkemedlens effekt på den centrala 

temperaturregleringen. Under narkosens första timme förlorar de flesta patienter 1-1,5 grad av 

kroppstemperaturen vilket gör narkos till en stor riskfaktor till hypotermi  (Horosz, 

& Malec- Milewska, 2014; Halldin, 2009; Lindahl, 2008; Sessler, 2010). Hypotermi 

orsakar obehag för patienten med försämrad återhämtning och negativa fysiologisk effekter som 

nedsatt immunförsvar, försämrad syresättning, koagulationsrubbning, shivering och ökad risk för 

infektioner postoperativt. Syrebrist i vävnaderna kan leda till hjärtarytmier och nedsatt 

njurfunktion. Detta innebär ökat lidande för patienten men även en ökad kostnad för sjukvården 

och därför är det viktigt att förebygga hypotermi (Diaz & Becker, 2010; Lenhardt, 2010).   

Värmeförlust hos patienten sker genom strålning, konduktion, konvektion och evaporation där 

strålningen står för 60 % av värmeförlusten. Vatten leder värme mer effektivt än luft vilket gör att 

människor som ligger i vatten fortare förlorar värme därför är det viktigt att patienterna ligger på 

torrt underlag och inte kommer i kontakt med fukt. Evaporation, avdunstning står för 22 % av 

värmeförlusterna (Diaz & Becker, 2010). De mest utsatta patientgrupperna är äldre och barn. 

Barn är känsliga pga. deras kroppssammansättning med en högre andel 

vätska i förhållande till den stora kroppsytan och låg vikt. Äldre människor är mer känslig 

beroende på en minskad muskelmassa och minskad rörlighet vilket gör att de har en sämre 

förmåga att kompenserar värmeförlust t.ex. genom shivering (Sessler, 2013).  

 

1.1 Definition av hypotermi:   

Normal kärntemperatur är 37 +/- 0,5 grader Celsius och perifert är temperaturen 2-4 grader lägre. 

Normalt inträder kompensationsmekanismer vid temperaturförändringar på +/-0,2 grader genom 

köld- och värmekänsliga receptorer på hudens yta som fungerar dilaterande vid ökande 

temperatur eller vasokonstriktion vid köld. Klassifikationen på mild hypotermi är en temperatur 

mellan 32,2-35 grader Celsius. (Halldin, 2008; Diaz & Becker, 2010).   
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1.2 Temperaturreglering hos patienter under anestesi 

Normal kroppstemperaturreglering regleras av hypotalamus och är mer kontrollerat och känsligt 

än blodtryck och hjärtfrekvens. Normalt varierar kroppstemperaturen 0,5-1 grad för båda könen 

beroende på nutrition, infektion, motion, sköldkörtelfunktion, droger, nikotin men är små jämfört 

med effekten vid anestesi (Sessler, 2008; Diaz & Becker, 2010). Det autonoma systemet reglerar 

temperaturen främst via huden genom vasokonstriktion och vasodilatation vilket gör att värme 

avges i mer eller mindre grad. Shivering är en ofrivillig muskelaktivitet som uppstår när kroppen 

inte kan kompensera värmeförlusten genom vasokonstriktion, huttring eller att det tillförs värme 

utifrån. Shivering är inte till någon fördel för patienten pga. den ökade ämnesomsättningen med 

dålig effekt att kompensera den centrala temperaturen (Diaz, & Becker, 2010; Lenhardt, 2010).  

Anestesi har en negativ effekt på den centrala temperaturen genom att vasodilatation som 

läkemedlen ger gör att värme omfördelas och förflyttas ut perifert, detta medför att 

kärntemperaturen kan sjunka 1-1,5 grader och den perifera temperaturen ökar till 33-35 

grader. Temperaturregleringen reagerar normalt med en känslighet på +/- 0,2 grader genom 

vasokonstriktion och vasodilatation.  Under anestesi minskar kroppens känslighet 

och tröskelvärdena ökar och inträffar först vid en temperaturförändring på+/- 2,5 grader (Diaz & 

Becker, 2010; Halldin, 2008; Lenhardt, 2010). Under normala temperaturförändringar ligger 

svettning och vasokonstriktion alltså nära varandra. Under anestesi sker vasokonstriktion först vid 

34,5 grader Celsius och har då en stabiliserande effekt på kärntemperaturen (Sessler, 2013).   

Varje läkemedel har en unik dos-beroende påverkan på temperaturen centralt. Det läkemedel som 

visat sig ha minst påverkar på temperaturregleringen är midazolam som är 

en bensodiazepin (Lenhardt, 2010; Sessler, 2008). I en studie av Sessler (2013) undersöktes hur 

kärntemperaturen förändrades under anestesi. Den visade att redan efter en timme i anestesi hade 

kroppstemperaturen sjunkit 1,6 +/- 0,3 grader Celsius. Kroppstemperaturen fortsatte sjunka och 

vid tre timmar i anestesi hade patienterna förlorat 2,8 +/- 0,5 grader Celsius. Detta leder till ökad 

förståelse för vilken effekt redistributionens påverkan på kärntemperaturen har och att i 

jämförelse med omgivningens temperatur står den för 80 % av anledningen till att hypotermi 

uppkommer.   

Många gånger märks inte följderna av temperatursänkningen i kroppen under den generella 

anestesin förrän patienten ska väckas. Hypotermin leder till att läkemedlen bryts ner långsammare 

och därmed blir uppvaknandet efter anestesin svårare att förutsäga. Durationen av till exempel 

muskelrelaxerande läkemedel ökar (Sessler, 2010).  
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Värmeförlust under anestesi sker i tre faser. Fas 1 sker genom strålning under induktion då 

temperaturcentrums yta förändras och vasodilatation till följd av anestesimedel ökar temperaturen 

perifert på bekostnad av den centrala temperaturen. Fas 2 sker efter ca en timme då 

värmeproduktionen understiger den centrala värmeförlusten. Den sista fasen sker efter tre till fem 

timmar då värmeproduktionen och värmeförlusterna börjar nå jämvikt, kroppstemperaturen har 

då nått tröskelvärdet och svarar med vasokonstriktion (Diaz, & Becker, 2010; Sessler, 2013 ).   

Under anestesin så tas patientens förmåga till självreglering av temperaturen bort. Det 

effektivaste sättet för människan att bibehålla temperaturen är genom beteende där man klär på 

sig eller av sig, söker sig till svalka eller värme. Den förmågan tas ifrån patienten i och med 

anestesin. I kombination med anestesins påverkan på temperaturens tröskelvärden och patientens 

förmåga till beteendestyrd temperaturreglering löper det stor risk att drabbas av hypotermi.  

 

1.3 Mätning av temperatur hos patienter under anestesi 

Temperaturen bör mätas på alla patienter under anestesi för att undvika hypotermi och syftet med 

att mäta kroppstemperaturen är att få en uppskattning av kärntemperaturen, det vill säga 

temperaturen i bröstkorgen, bukhålan och hjärnan. Den perifera temperaturen varierar kraftigt och 

till skillnad från kärntemperaturen stiger och faller den i förhållande till omgivningens temperatur 

(Mackowiak, 1997; Sessler, 2010). Patientens centrala temperatur som mäts 

med invasiv mätmetod via esofagus, rektum och nasofarynx ger den mest exakta 

kärntemperaturen (Diaz & Becker, 2010; Langham, Maheshwari, Contrera, You, Mascha 

and Sessler, 2009). Temperaturen som mäts på huden ger ett mått på hur mycket värme kroppen 

avger och speglar inte korrekt kärntemperatur. Det bästa är att kombinera mätmetoderna och både 

mäta kärntemperatur och huden för att få en noggrann mätning av 

temperaturen, värmeförlusterna och läkemedlens effekt (Sarti, Recanti & Furlan, 

2005). Enligt Sessler (2008) är det viktigt att följa temperaturen för att 

upptäcka hypotermi, feber och malign hypertermi. 

 

1.4 Anestesisjuksköterskans ansvar   

Enligt Henderson (1991, s.10, 12, 24) är det en sjuksköterskas speciella uppgift att hjälpa 

patienten att utföra de åtgärder som individen själv skulle vidta om den hade möjligheten, detta 

innebär bland annat att upprätthålla en normal kroppstemperatur. I samband med en operation 

försätts patienten i ett tillstånd som påverkar grundbehoven och kräver extra omvårdnad.  
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Om patienten kan uttrycka sina önskemål är detta inte svårt men om patienten är medvetslös sätts 

sjuksköterskans omdöme och förmåga på prov. Att vården ska anpassas efter patientens 

individuella behov och kroppstemperaturen regleras genom avpassad klädsel och omgivning är 

ett primärt behov. I kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskan innefattar det att kunna 

övervaka, dokumentera och observera patientens temperatur under operationen. Att kunna 

identifiera och förebygga eventuella komplikationer som den kan leda till (Riksföreningen för 

anestesisjukvård och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2010). För att kunna 

förebygga hypotermi hos patienter under anestesi är det viktigt att sjuksköterskan också är 

medveten om de riskfaktorer som bidrar till hypotermi och hur de kan förebyggas. De metoder 

som används för minska risken för hypotermin ska vara baserade på en vetenskaplig 

bakgrund. Evidensbaserad vård är en utav de sex kärnkompetenserna som Institute of Medicine of 

the National Academics (2003) och Quality and Saftey Education for Nurses (2005) visat på är 

speciellt betydelsefulla inom hälso- och sjukvården och har lyfts fram som centrala i 

omvårdnaden. Med evidensbaserad vård menas att den vård som bedrivs ska vara god, effektiv 

och ha sin grund i bästa möjliga vetenskaplig kunskap, beprövad erfarenhet och kunskap om 

enskilda patienters behov. Under kärnkompetensen säker vård beskrivs att 

specialistsjuksköterskan har ett personligt ansvar för att tillgodose patientens bästa, minska risken 

för vård- skada och obehag. Detta innebär bland annat kunskaper för att använda medicinteknisk 

utrustning, kliniska riktlinjer och standardvårdplaner (Omvårdnad på avancerad nivå s. 17, s. 182 

och 186). World Health Organization har som ett led i patientsäkerhetsarbetet för att minska 

risken för vård-skador, utarbetat en checklista som används på operationsavdelningar i samband 

med kirurgi. Checklista för säker kirurgi (2008) har bland annat till uppgift att uppmärksamma all 

inblandad personal på olika problemområden innan och efter operationen. Som en del i 

förberedelserna ska de ansvariga bland annat ha tagit ställning till om det föreligger en risk för 

hypotermi hos patienten och om lämpliga åtgärder är planerade eller vidtagna för att förhindra 

detta.  

 

2 Problemformulering   

I samband med en operation minskar patientens normala förmåga till att reglera sin 

kroppstemperatur. Om patientens kärntemperatur sjunker under 36°C räknas detta som hypotermi 

vilket är förenat med en rad negativa konsekvenser. Hypotermin kan leda till en förlängd 

läkemedelsduration, koagulationsrubbningar, ökad risk för sårinfektioner och obehag för 
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patienten (Sessler, 2010). Enligt Riksföreningen för anestesisjukvård och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) kompetensbeskrivning för anestesisjuksköterskor ingår det att under 

operation kunna övervaka och upprätthålla patientens vitala funktioner, som kroppstemperaturen 

och förebygga eventuella komplikationer en hypotermi kan leda till. De finns ett flertal olika 

metoder att använda för att hålla patienten varm under operation och forskning visar på allt fler 

möjligheter att göra detta. Det är svårt för anestesisjuksköterskor att få en överblick om vilka 

metoder och produkter som är effektiva. Med anledning av detta är det av intresse att belysa hur 

hypotermi under operation kan förebyggas.   

  

3 Syfte  

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva anestesisjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder för att minska risken för hypotermi hos patienter under anestesi.  

  

4 Frågeställningar  

Vilka olika metoder finns för att minska risken för hypotermi under anestesi? 

Vilken effekt visar metoder som används för att förhindra hypotermi under anestesi och 

operation?  

   

5 Metod  

Studien är en systematisk litteraturöversikt där arbetet är väl dokumenterat och där vetenskapliga 

artiklar inom ett valt område har granskats och sammanställts på ett systematiskt sätt. För att 

stärka syftet har studien två frågeställningar med fokus på en speciell 

patientgrupp, intervention och resultatet av interventionen (Forsberg & Wengström, 2003, 

s.75). Artiklarna var originalstudier i internationella omvårdnadsdatabaser och det 

överensstämmer med de principer för systematisk litteratursökning som Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (2013) beskriver. Material insamlades utan förutfattad mening för 

att resultera i ny kunskap vilket Forsberg och Wengström (2003, s.30-31) beskriver som en 

förutsättning för att göra denna typ av studie.   
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5.1 Litteratursökning 

Artiklar söktes i databaserna PubMed och Cinahl vilka är relevanta då artiklar som beskriver 

originalstudier inom omvårdnad och medicin eftersöktes (Forsberg & Wengström, 2003, 

s78). Inledande artikelsökningar utfördes med sökorden hypotermi och anestesi i båda 

databaserna för att få en inblick i forskningsområdet.    

5.2 Inklusions- och exklusionskriterier  

Inklusionkriterier för studien var originalartiklar på engelska och utförda på människor. 

Kvantitativa studier från 950101–150201 och som hade ett randomiserat urval. Artiklarna skulle 

belysa omvårdnadsåtgärder för att förhindra eller minska risken för hypotermi under anestesi på 

operationsavdelning och effekten av dessa metoder på 

patientens kroppstemperatur. Exklusionskriterierna var studier gällande patienter yngre än 18 år, 

detta på grund av att barn och vuxna har olika fysiologi och därmed blir det svårt att göra en 

jämförelse. Vidare exkluderades studier som behandlade hypotermi som behandlingsform, det vill 

säga avsiktlig hypotermi. Studier som syftade till att studera hypotermi postoperativt 

exkluderades, så även studier med syfte att studera om tillförsel av läkemedel som ett hjälpmedel 

för att förhindra hypotermi uteslöts.   

  

5.3 Sökstrategi  

Sökorden togs fram med hjälp av MeSH och Cinahl Headings som 

är Pubmed och Cinahls ämnesordslistor. Litteratursökningen gjordes i databaserna Pubmed och 

Cinahl. Sökningarna genomfördes vid sex tillfällen under perioden 150120–150224.  Abstrakt 

från de 102 artiklar som söktes fram i Pubmed och abstrakts från de 19 artiklar som söktes fram 

i Cinahl, lästes för att kunna inkludera de artiklar som var relevanta för litteraturstudien. Efter att 

ha läst alla abstrakts exkluderades de studier som inte motsvarade litteraturstudiens syfte eller 

på grund av att de motsvarade de fastställda exklusionskriterierna. Av de fen artiklarna som 

återfanns i Cinahl och som motsvarande inklusionskriterierna återfanns två även i PubMed. 
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Tabell 1: Översikt avseende sökord 

Sökord  PubMedMESH  Cinahlsubjectheadinglist  

Hypotermi  

Sänkt kroppstemperatur  

Hypothermia  Hypothermia  

Anestesi  Anesthesia  Anesthesia  

Hypotermi, förebygga och kontroll  Hypothermia/prevention and 

control  

Hypothermia/prevention and 

control  

Operation  Surgery  Surgery  

Omvårdnad  Nursing  Nursing  

  
 
 
 

 

Datum/ 

Sökning  
Databas   Sökord/ Begränsningar  Antal träffar  Lästa 

abstrakt  
Urval 1  Urval 2  

150202  PubMed  Hypothermia AND anesthesia 

Limits: engelska, humans och19950101-2015-02-

01   

184  

         

150202  PubMed  Hypothermia/prevention and control AND 

anesthesia  

Limits:engelska, humans och 19950101-

20150201   

 98            

         

150202  PubMed  Hypothermia/prevention and control  OR 

Hypothermia/surgery AND anesthesia  

Limits:engelska, humans och19950101-

20150201    

98  

         

150202  PubMed  Hypothermia/prevention and control  OR 

Hypothermia/surgery OR hypothermia/nursing 

AND anesthesia Limits:engelska, 

humansoch19950101-20150201       

102  

102  37   23 

150202  Cinahl  Hypothermia AND anesthesia Limits: engelska, 

humans och19950101-20150201    

19  

19  3    1 
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5.4 Artikelgranskning och databearbetning 

 I ett första urval valdes de artiklar ut som efter genomläsning av abstrakt uppfyllde de 

fastställda inklusionskriterierna och de för arbetet uppsatta syftet och frågeställningarna. Detta 

innefattade 37 artiklar från PubMed och 3 stycken från Cinahl. Artiklarna delades upp mellan 

författarna och genomlästes var för sig.  

En kvalitetsgranskning utfördes med hjälp av SBU:s granskningsmall av randomiserade studier 

som återfinns i Forsberg & Wengström (2003, s. 186-190).  Därefter skedde ett andra urval. Till 

det andra urvalet uteslöts 14 artiklar från PubMed och 2 stycken från CINAHL som bedömdes 

hålla en låg kvalité eller inte uppfyllde de fastställda inklusionskriterierna eller syftet för 

studien. Detta innebar att totalt 24 artiklar inkluderades i litteraturstudien. Efter det andra urvalet 

lästes artiklarna upprepade gånger enskilt och fokus var att utifrån litteraturstudiens syfte och 

frågeställning se till varje artikels resultat om de olika metoder som använts för att förhindra 

hypotermi. Dataanalysen började med att en artikelöversikt skapades (bilaga 1) utifrån samtliga 

genomlästa artiklar. Därefter bearbetades artiklarna för att få fram vilka värmemetoder som 

använts och relevant text  för frågeställningarna diskuterades. Resultatet blev 8 olika metoder som 

kunde grupperas in i 3 teman. Dessa teman blev: preoperativ förvärme, värme under operation 

med varmluftstäcke, elektrisk resistansuppvärmning, strålningsuppvärmning eller varmt 

cirkulerande vatten och uppvärmd infusionsvätska (Polit & Beck, 2008).  

5.5 Etiska övervägande  

I litteraturstudien har 24 kvantitativa artiklar inkluderats. I en systematisk litteraturstudie ska 

etiska överväganden göras vad gäller urvalet i studien samt hur resultatet ska presenteras. De 

artiklar som ingår i studien har fört ett etiskt resonemang (Forsberg & Wengström, 2003,s. 73) 

Författarna har inkluderat artiklar som svarar mot syftet utan att låta personliga åsikter styra 

resultatet, då det enlig Forsberg & Wengström (2003) inte är etiskt korrekt (s. 74). Det kan finnas 

en risk för feltolkningar av texten i artiklarna pga. språkförbristningar, men det är författarnas 

tolkning av artiklarna som utgör resultatet i denna studie.    
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6 Resultat  

 

De beskrivna metoderna för att förebygga hypotermi studerades i de artiklar som ingick i 

litteraturstudien (Bilaga 1). En del studier förekommer i flera metodgrupper och detta beror på att 

det i ett flertal studierna jämfördes olika metoder i en och samma studie. 

 

6.1  Preoperativ uppvärmning 

Tabell 3: Översikt av preoperativ uppvärmning i syfte att undvika hypotermi 

Författare, År, Land Preoperativ uppvärmning  

Andrzejowski et al. (2008). England  

 

Signifikant skillnad 

Camus et al. (1995) USA 

 

Signifikant skillnad 

De Witte et al. (2010). Belgien 

 

Signifikant skillnad 

Horn et al. (2012). Tyskland 

 

Signifikant skillnad 

Horn et al. (2002). Tyskland 

 

Signifikant skillnad 

Kim et al. (2005). Korea 

 

Signifikant skillnad 

Vanni et al. (2003). USA 

 

Signifikant skillnad 

Vanni et al. (2007). Brazilien 

 

Signifikant skillnad 

 

 

Resultatet innehåller artiklar vars syfte var att undersöka om det genom att värma patienterna 

preoperativt innan operationsstart hade en positiv effekt på patientens kroppstemperatur 

intraoperativt och om hypotermi i så fall kunde förhindras (Tabell 3). 

 

Andrzejowski, Hoyle, Eapen och Turnbull (2008), Camus, Delva, Sessler och Lienhart (1995), 

Horn et al. (2002), Horn et al. (2012), Kim et al. (2005), Vanni, Braz, Modolo, Amorim och 

Rodrigues (2003) har visat att uppvärmning av patienterna direkt innan operationen förhindrade 

hypotermi under operationen. Camus et al (1995) har visat att en timmes preoperative 

värmetillförsel innebar att patienterna förlorade i snitt 0,6 grader vid induktionen jämfört med 

kontrollgruppen som förlorade 1,1 grader och det hade betydelse postoperativt då kontrollgruppen 

fortfarande var 0,6 grader kallare och drabbades i mer utsträckning av hypotermi.  
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Preoperativ uppvärmning förhindrar inte att patienterna sjunker i temperatur efter induktion men 

de patienter som fått preoperativ uppvärmning hade en högre kärntemperatur under operation och 

nådde normaltemperatur fortare postoperativt jämfört med de patienter som bara fick värme 

preoperativt (Kim et al., 2005). Horn et. al. (2012) studerade också om durationen av 

uppvärmningen preoperativt hade någon effekt på kroppstemperaturen under operationen men där 

kunde inget klart samband ses för att en längre uppvärmningstid skulle ha en gynnsammare effekt 

på kroppstemperaturen under operationen. I studien av Vanni et al. (2007) visade det sig att de 

patienter som fick preoperativ värme i kombination med värme under operationen, hade en 

signifikant högre kroppstemperatur än de som patienter som inte fick någon förvärme alls eller 

enbart värme under operationen. Dock så hade alla patienter i studien en kroppstemperatur i slutet 

av operationen som var under 36 grader och betecknades därför som hypoterma. De Witte, 

Demeyer och Vandemaele (2010) jämförde olika metoder att preoperativt värma patienterna och 

de patienter som försågs med en elektrisk värmefilt innan operationen hade då en signifikant 

högre kroppstemperatur ungefär 90 minuter efter induktionen. Efter 90 minuter sågs ingen 

skillnad i kroppstemperatur mellan grupperna som inte fick någon preoperativ värme, de som fick 

en filt med aktiv varmluft och de med en elektrisk värmefilt. Ingen av patienterna avslutade 

operationen med en hypotermi.   
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6.2 Varmluftstäcke, elektrisk resistansuppvärmning, strålningsuppvärmning 

och varmt cirkulerande vatten 

Tabell 4: Översikt av varmlufttäcke, elektrisk resistansuppvärmning, strålningsvärme och varmt cirkulerande vatten i 

syfte att undvika hypotermi 

Författare, År, Land Varmluftstäcke Elektrisk resistans-

uppvärmning 

Strålnings 

uppvärmning 

Varmt cirkulerande 

vatten 

Brandt, et al. (2009). 

Österrike 

Ingen signifikant 

skillnad 

Ingen signifikant 

skillnad 

  

Buttwick et al. 

(2007). USA. 

Ingen signifikant  

skillnad 

   

Camus et al. (1995). 

USA 

Signifikant högre 

temp 

   

Egan. Et al. (2011). 

USA. 

Ingen signifikant 

skillnad 

Ingen signifikant 

skillnad 

  

Fanelli et al. (2009). 

Italien. 

Ingen signifikant 

skillnad 

Ingen signifikant 

skillnad 

  

Grocott et al. (2004). 

USA 

Signifikant lägre 

temp 

  Signifikant högre 

temp 

Horn, et al. (2002). 

Tyskland 

Signifikant högre 

temp 

   

Ihn, et al. (2008). 

SydKorea. 

Signifikant högre 

temp 

  Signifikant lägre 

temp 

Kim & Jeon(2009). 

Sydkorea 

Signifikant högre 

temp 

   

Leung. Et al. (2007). 

Kina 

Signifikan högre 

temp 

   

Negishi et al. (2003). 

Japan 

Ingen signifikant 

skillnad 

Ingen signifikant 

skillnad 

 Signifikant lägre 

temp 

Ng et al. (2006). 

Kina 

Signifikant högre 

men ingen skillnad 

Signifikant högre 

men ingen skillnad 

  

Kadam et al. (2008). 

Australien 

Ingen signifikant 

skillnad 

 Ingen signifikant 

skillnad 

 

Tanaka et al. (2012). 

Japan. 

Ingen signifikant 

skillnad 

Ingen signifikant 

skillnad 

  

Vanni et al. (2003). 

USA. 

Signifikant högre 

temp 

   

Vanni et al. (2007). 

Brasilien. 

Signifikant högre 

temp 

   

 

Varmluftstäcke är idag en vanligt förekommande behandlingsmetod för att förebygga hypotermi. I 

tabell 4 redovisas studier som jämför användningen av varmluftstäcke med andra metoder för att 

upprätthålla normal kroppstemperatur (>36 gr).  

 

Studier visar olika resultat vad gäller hur varmluftstäcken under operationen kan förebygga 

hypotermi och en sammanställning av dessa studier redovisas i tabell 4.  
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Studier av Camus, Delva, Sessler och Leinhardt (1995), Horn et al. (2002), Kim et al. 

(2009),Leung, Lai och Wu (2007), Vanni, Braz, Modolo, Amorim och Rodrigues (2003) och 

Vanni et al. (2007) kan visa att varmluftstäcke är en positiv och effektiv metod att undvika 

hypotermi hos patienter under operation jämfört med vanligt bomullstäcke, medan två andra 

studier inte kunde påvisa någon skillnad i förebyggandet av hypotermi (Butwick, Lipman & 

Carvalho, 2007 och Fanelli et al., 2009). I studien av Butwick et al. (2007) undersöktes effekten 

av varmluftstäcken hos kvinnor som genomgick elektivt kejsarsnitt och samtliga patienter 

drabbades av hypotermi. Fanelli et al. (2009) kunde i sin studie inte visa att varmluftstäcken eller 

elektrisk filt som värmemetod var effektiva eller säkra i syfte att undvika hypotermi. Samtliga av 

studiens patienter avslutade operationen med en hypotermi, vilket kunde förklaras med att alla 

patienterna började induktionen med en temperatur ner mot 35,5 gr vilket kan förklara att de inte 

hann nå normaltemperatur >36 gr innan operationens slut, men enligt resultatet ökade 

kroppstemperaturen hos båda grupperna innan operationens slut. 

 

Tanaka et al. (2012) och Brandt et al. (2009) testade varmluftstäcke jämfört med en elektrisk filt 

som metoder för att behålla värmen hos försökspatienterna. Ingen avslutade operationen med 

hypotermi, vilket kan ses som att de båda metoderna har samma goda effekt på patientens 

normotemperatur. Till skillnad från Tanaka et al. (2012) och Brandt et al. (2009) som visat att det 

inte finns någon signifikant skillnad mellan varmluftstäcke och elektrisk värmefilt kunde Leung, 

Lai och Wu (2007) visa ett klart samband mellan en normotemperatur hos patienterna och de som 

fått ett varmluftstäcke under operationen, men inte samma effekt kunde ses hos de som hade en 

elektrisk värmefilt.  

 

Genom att tillföra patienterna som genomgår anestesi aktiv värme kan hypotermi undvikas. I en 

studie av Egan et al. (2011) undersöktes om överkroppsvärmning med varmluftstäcke hade 

samma effekt som underkroppsvärme med elektrisk värmemadrass. Samtliga patienter avslutade 

operationen med en kroppstemperatur över 36 grader vilket visar att det inte fanns någon skillnad 

mellan de två metoderna. Ng, Lai och Ho (2006) visade att patienter som fick värme tillförd 

under operation med en elektrisk värmemadrass eller varmluftstäcke undvek hypotermi lika 

effektivt och ingen signifikant skillnad mellan metoderna kunde påvisas.   
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Negishi et al. (2003) undersökte om det fanns skillnader mellan varmluftstäcke, elektrisk 

värmefilt och en madrass med cirkulerande varmvatten i syfte att undvika hypotermi under 

operation. Resultatet visade att varmluftstäcke på nedre kroppen och elektrisk värmefilt på både 

övre och nedre kropp var i särklass bättre än madrass med cirkulerande varmvatten för att 

förebygga hypotermi. Alla patienterna sjönk i temperatur efter induktion men bara patienterna 

som fick vattenmadrassen fortsatte att sjunka i temperatur och drabbades av hypotermi. 

Användning av vattenmadrass med varmt cirkulerande vatten i, har inte samma effekt som 

varmluftstäcken ( Ihn et al. 2008). De jämförde om användningen av varmvattenmadrass kunde 

ha samma effekt som användning av varmluftstäcke på hela kroppen eller bara överkroppen. 

Under den första timmen av operationen sjönk samtliga patienter i kroppstemperatur. Patienterna 

i gruppen med varmvattenmadrassen hade en klart lägre kroppstemperatur och avslutade 

operationen med en temperatur under 35,5 grader jämfört med de som fick värme tillförd med 

varmlufttäcke över hela kroppen och hade en avslutande kroppstemperatur över 36 grader. 

Grocott et al. (2004) jämförde skillnaden mellan cirkulerande vatten som fästes på kroppen och 

då täckte 25% av kroppsytan med varmluftstäcke av typen bairhugger och kom i sitt resultat fram 

till att det förekom signifikant mindre hypotermi i gruppen som fick cirkulerande vatten. Detta 

kunde förklaras av att produkten kunde täcka en större kroppsyta jämfört med bairhugger.   

 

Användningen av strålvärme för att förhindra risken för hypotermi studerades av Kadam, Moyes 

och Moran (2009). Med hjälp av en lampa med strålningsvärme som placerades ovanför 

patientens huvud ville man se om den hade samma förmåga att bevara kroppstemperaturen som 

ett varmluftstäcke. Studien kom fram till att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de 

båda metoderna och hypotermi undveks i båda grupperna. 

 

6.3 Uppvärmd infusionsvätska  

Tabell 5: Översikt av uppvärmd vätska i syfte att undvika hypotermi 
Författare, År, Land Rumstempererad 

infusionsvätska 

Värmeskåpsvarm 

infusionsvätska 

Aktivt uppvärmd 

infusionsvätska 

Andrzejowski et. al 

2010, England  

 Signifikant högre temp  

 

Smith C. Desai, et. al. 

1998, USA 

Ingen signifikant skillnad  

 

Ingen significant skillnad 

 

Smith C. Gerdes, et. al. 

1998 USA 

Signifikant lägre temp  Signifikant högre temp 

Yokohama et. al. 2009, 

Japan 

 Signifikant högre temp  
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Med syfte att i huvudsak studera om varm intravenös infusionsvätska kunde minska risken för 

intraoperativ hypotermi återfanns fyra artiklar som redovisas i tabell 5.  Yokohama et al. (2009) 

jämförde två grupper, där den ena fick varm infusionsvätska under operationen och kontrollgruppen 

fick rumstempererad. Det visade sig att patienterna i gruppen som fick den varma infusionsvätskan 

behöll sin normala kroppstemperatur under operationen och fick ingen hypotermi jämfört med 

kontrollgruppen som sjönk i temperatur. Detta resultat stärks av Smith, Gerdes et al. (1998) som 

undersökte två grupper där den ena fick varma vätskor intravenöst som värmdes till 38-39 grader 

med en blodvärmare med patienter som fick rumstempererad vätska. Det visade sig att 

kärntemperaturen var 0,5-0,7 grader högre i interventionsgruppen och mindre incidenter av 

shivering och hypotermi jämfört med den grupp som inte fick varma vätskor. Andrzejowski, 

Turnbull, Nandakumar, Gowthaman och Eapen (2010) undersökte om det fanns någon skillnad i hur 

kroppstemperaturen bibehölls under operationen beroende på vilken metod av uppvärmning av 

infusionsvätskorna man använde sig av. Man använde sig av rumstempererad, värmeskåpsvärmd 

eller infusionsvätska värmd i blodvärmare. Studien kunde inte visa någon tydlig skillnad i vilken 

metod som var bäst för att bevara kroppstemperaturen under operationen men att varm 

infusionsvätska gjorde så att patienterna behöll sin kroppstemperatur bättre, än de som fick 

rumstempererad vätska. Vid avslutad operation hade 14% av de patienter som fått någon form av 

varm infusionsvätska dock ändå en kroppstemperatur under 36 grader, det ska jämföras mot 32% i 

gruppen som fick rumstempererade vätskor. Den enda signifikanta  skillnaden i högre 

kroppstemperatur syntes mellan de som fick infusionsvätska värmd från värmeskåp och de som fick 

rumstempererad vätska. Genom att tillföra uppvärmda vätskor intravenöst kan hypotermi undvikas 

men kombinationen med att patienterna tillförs värme via huden ökar förutsättningarna ännu mer att 

bibehålla normaltemperatur vilket resultatet av Smith, Desai et al. (1998). Alla patienter fick i den 

studien varmluftstäcke och en grupp fick även värmda intravenösa vätskor. Resultatet visade att 

ingen av patienterna blev hypoterma men gruppen med värmda vätskor hade i genomsnitt en högre 

kärntemperatur.  
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7 Diskussion  

  

7.1 Resultatdiskussion  

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa anestesisjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder för att minska risken för hypotermi hos patienter under operation. Det ligger i 

anestesisjuksköterskans intresse att bibehålla en normal kroppstemperatur hos patienten bland annat 

för att undvika rubbningar i läkemedelselimination, koagulation, förlängd väckningsprocess och 

vårdtid. Hypotermi är ett allvarligt tillstånd och vanligt förekommande som en komplikation till 

anestesi. Reduktionen av kärntemperaturen pga. vasodilation gör att kroppen blir varmare perifert 

och omgivningens temperatur har en stor del i hur fort patienten blir hypoterm. De studier som ingår 

i den här litteraturöversikten har alla visat på att genom att ge aktiv värme och gärna genom att 

kombinera olika metoder kan hypotermi till stor del förebyggas. 

American Society of Anesthesiologists (ASA) har utformat ett system för bedömning och 

klassificering av patientens allmänna hälsotillstånd före anestesi (Hovvind, 2013 s. 329). ASA-

klassificeringen är uppdelad enligt följande: ASA 1-3 motsvarar frisk patient, patient med mild 

systemsjukdom respektive patient med svår systemsjukdom. En ASA 4 är en patient med svår 

systemsjukdom som är ett konstant hot mot livet. En moribund patient som ej förväntas överleva 

utan operation, klassas som ASA 5. De flesta artiklarna som har granskats har ASA-klassificering 1-

2 som inklusionskriterier, vilket är ett bra sätt att begränsa variation av sjukdomstillstånd hos de 

deltagande patienterna och därmed göra resultaten mer jämförbara. Författarna i den här studien har 

inte studerat huruvida patienter bedömda som ASA 3 eller högre kan undvika hypotermi som övriga 

patienter eller om de kräver ytterligare åtgärder.  

 

Resultatet i den här litteraturöversikten har delats in i tre kategorier efter olika metoder som har till 

syfte att undvika hypotermi hos patienter som genomgår anestesi.  

 

I studierna av Leung et al. (2007) och  Ng et al. (2006) jämfördes samma fabrikat av varmluftstäcke 

och elektriskt uppvärmd madrass. Resultatet visade på motsatta effekter att motverka hypotermi och 

det kan eventuellt ha sin förklaring att olika anestesiformer användes i studierna och det är möjligt 

att det kan vara en bidragande orsak till de skilda resultaten.  
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Förutom de i arbetet beskrivna metoderna för att förebygga hypotermi i samband med anestesi, finns 

andra viktiga faktorer som kan påverka det resultat som framkommit. Till exempel kan typ av 

anestesi som användes ha betydelse för resultatet. Olika typer av operationer och tidsramen för 

operationen kan påverka risken för att patienten drabbas av hypotermi (Bock et al. 1998) måste 

finnas med när resultatet ska värderas. Kim et al. (2009) studerade en metod för att förebygga 

hypotermi samband med knäproteskirurgi, där man använde sig av blodtomt fält. Operationer med 

blodtomt fält (tourniquet) påverkar kroppens cirkulation kraftigt och i studien sjönk 

medelkärntemperaturen omedelbart efter påsläpp av blodflödet i båda undersökningsgrupperna. 

Detta är viktigt att ta i beaktande när man gör jämförelser. 

 

Operationslängden kan påverka ett resultat genom att temperaturmätningar utförs vid olika tillfällen. 

Hypotermins olika faser under anestesi gör det viktigt att beakta vid vilken intraoperativ tidpunkt 

kärntemperturen mäts. Även på vilket sätt kärntemperaturen uppmätts, skiljer sig åt mellan olika 

studier. Hur detta påverkar resultaten är svårt att uppskatta, men det är möjligt att det inverkar. Det 

har även visat sig att studierna skiljer sig åt vad gäller vilken temperatur som räknas som hypotermi. 

Det varierar mellan <35 grader till <36 grader och kan påverka resultatet. Patienternas start 

temperatur kan vara anledning till felaktiga slutresultat. Om syftet i studien var att förhindra 

hypotermi och det redan föreligger hypotermi preoperativt så kan det påverkar slutresultatet av en 

intervention. Fanelli et al. (2009) kom i sin studie fram till att varken varmluftstäcke eller elektrisk 

värmefilt hade någon effekt att förebygga hypotermi. Det visade sig att alla patienterna i studien var 

hypoterma redan vid anestesins början. I studien framkom att patienterna hade en temperatur kring 

35,5 men även kallare. Efter induktionen sjunker alla patienter i temperatur och kan förlora upp till 

1,5 grader (Diaz & Becker, 2010) vilket skulle betyda att för att nå 36 grader skulle temperaturen 

behöva öka 1,5-2gr. Vid operationens slut hade alla patienter ökat i temperatur men nådde inte över 

gränsen 36 gr varför de bedömdes hypoterma. Studien visar att det är svårt att få patienter som redan 

är kalla att återfå normal temperatur. 

 

Under kategorin Preoperativ uppvärmning av patienterna har 8 artiklar ingått. Genom att förvärma 

patienten innan anestesi har man kunnat visa att man kan minska risken att patienten förlorar upp till 

1,5 grader vid induktion. Anestesin medför att kärntemperaturen minskar men preoperativ 

uppvärmning har en positiv effekt att förhindra en större temperaturförlust och dessutom kan 

patienten snabbare återfå sin temperatur och bibehålla den under operation Genom att värma en stor 

del av huden kan denna förlust minskas men det kräver tid att nå en effekt på kärntemperaturen 

(Sessler, 2000).  
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Eftersom preoperativ uppvärmning har visat ha en positiv effekt på att bibehålla temperaturen och 

därför har en del studier titta närmare på och jämfört om den preoperativa uppvärmningstiden skulle 

ha någon signifikant skillnad men det har det inte kunnat visa. I studien av Vanni et al. (2007) sågs 

en signifikant skillnad i en högre kroppstemperatur mellan den grupp som fick preoperativ värme 

och gruppen som inte fick någon preoperativ värme. Dock avslutade alla patienter studien 

hypoterma. En förklaring kan vara att alla patienter startade studien med en kroppstemperatur under 

35 grader och visar att det tar lång tid att återfå normal temperatur när patienten redan är hypoterm 

från start. Studien skulle kunna ifrågasättas varför hypoterma patienter inkluderades när syftet var att 

bibehålla normal temperatur, men har ändå ansetts vara bra genomförd och visar positiv förändring 

av temperaturen.  

 

För att undvika hypotermi är varmluftstäcke en vanligt förekommande metod. Många studier vill av 

olika anledningar därför undersöka om det finns signifikanta skillnader mellan olika metoder av 

värmekällor. Under kategorin varmluftstäcke, elektrisk resistansuppvärmning, strålningsvärme och 

varmt cirkulerande vatten ingår 16 artiklar som tittar på effektiviteten av olika metoderna med 

kontrollgrupp som inte fick någon intervention och även resultat av jämförelse mellan två 

interventioner. Värmen har tillförs med varmluft, el, strålning eller cirkulerande vatten. Resultatet 

har visat att de olika metoderna har lite olika effekt om man jämför dem med varandra. Utifrån 

anestesisjuksköterskans intresse visar resultatet vikten av att aktivt tillföra patienten värme på något 

sätt för att motverka hypotermi. Kombinationer av varma intravenösa vätskor ihop med 

varmluftstäcke har haft en positiv effekt att undvika hypotermi. Neigischi et al. (2003) hade som 

syfte att visa vilken metod som var effektivast av vattenmadrass, elektrisk värmefilt och 

varmluftstäcke. Det visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de olika täckena men 

att madrasser gav en sämre effekt i jämförelse med täcke. Det visar att det även är viktigt att tänka 

på hur mycket hudyta som kommer i kontakt med den tillförda värmen.  

 

Under kategorin uppvärma intravenösa vätskor ingår 4 studier som visade ha en positiv effekt på att 

förebygga hypotermi. Smith, Desai et al. (1998) studie visade dock ingen signifikant skillnad mellan 

varma intravenösa vätskor eller inte men då fick båda grupperna varmluftstäcke under operationen 

och ingen var hypoterm vid operationens slut. Det gör att effekten av intravenösa vätskor blir svårt 

att påvisa men gruppen med den interventionen var varmare jämfört med gruppen som inte fick 

varma vätskor.  
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För att kunna dra några generella slutsatser skulle fler artiklar behövas för att kunna styrka att 

intravenösa vätskor skulle räcka för att förebygga hypotermi, men utifrån de artiklar som ingår i 

resultatet finns det anledning att ge patienter värmda intravenösa vätskor under operation och för 

bästa resultat i kombination med t.ex. varmluftstäcke för att förebygga hypotermi.   

I den här litteraturöversikten har fokus varit att visa metoder som har bäst effekt utifrån att bibehålla 

patientens kroppstemperatur men ur ett ekonomiskt och infektionsförebyggande perspektiv har det 

visat att det finns en anledning att titta närmare på vilken metod som kan vara bäst. Det är då viktigt 

att ta hänsyn till kostnader för engångsmaterial eller risker för flergångsmaterial som kan vara svåra 

att göra rent. Resultatet är enligt författarna överförbart till svensk sjukvård då flera produkter redan 

används på svenska sjukhus och att standarden överensstämmer med standarden i Sverige. 

7.2 Metoddiskussion  

Metoden att göra en systematisk litteraturstudie användes då författarna såg att det fanns ett bra 

utbud av vetenskapliga artiklar av god kvalitet för att utgöra en grund för bedömningar och 

slutsatser (Forsberg & Wengström, 2003). Utifrån vår problemformulering och syfte skapades två 

frågeställningar som användes att säkerställa att all relevant forskning inkluderades och 

förhindrade att författarnas egna åsikter påverkade de inkluderade studierna. För att höja kvalitén 

har författarna enskilt läst alla abstrakt och sedan haft löpande diskussioner angående de studier 

som inkluderats.  

 

Författarna har valt att ta med artiklar av god kvalitét och har därför exkluderat artiklar som har 

haft brister i sitt utförande som t ex. tveksamma mätmetoder även om resultatet motsvarade 

syftet. Flera artiklar som har exkluderats har tittat på hur tillförseln av aminosyror kan förebygga 

hypotermi. Beslutet till att exkludera dessa var att resultatet inte handlade om 

omvårdnadsåtgärder utifrån anestesisjuksköterskans perspektiv utan var medicinskt inriktade.  

 

Under arbetets gång har författarna genom att läsa artiklar och tittat i deras referenslistor kommit 

fram till att fler artiklar förmodligen skulle ha hittats om sökorden hade ändrats. P.g.a. tidsbrist 

och med risk för att artiklar som redan hittats som stämde med syftet skulle falla bort i en om-

arbetad sökning har detta inte gjorts, men har diskuterats av författarna att det kan vara en orsak 

till att fler artiklar kunde ha ingått i resultatet. 
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I studien ingår artiklar från olika länder skrivna på engelska, vilket författarna anser styrker 

resultatet. Författarna i den här studien har valt att begränsa sökningen till 20 år. Syftet med 

begränsningen var att undvika gamla artiklar som utfördes på 70-talet med hänsyn till att 

operationsmetoderna och anestesi läkemedlen skiljer sig från dagens metoder och läkemedel. Det 

hade inte blivit ett trovärdigt resultat.  

 

8 Slutsats 

Svårigheter att behandla hypotermi är att undvika effekterna av redistributionen av 

kärntemperaturen som anestesin förorsakar. Det beror dels på att den volym som hjärtat pumpar 

runt i kroppen är stor och att värme därför snabbt når en stor hudyta och kyls ned till följd av en 

kallare omgivning. Genom att värma en stor del av huden kan denna förlust minskas men det 

kräver tid att nå en effekt på kärntemperaturen. Anestesisjuksköterskan måste utifrån resultatet av 

denna litteraturstudie och kunskaper om anestesins påverkan på kärntemperaturen förkorta tiden 

då patienterna utsätts för nedkylning och genom att kombinera preoperativ uppvärmning, ge aktiv 

värme som täcker en stor del av hudytan tillsammans med intravenösa uppvärmda vätskor 

peroperativt kan hypotermi hos patienterna undvikas. 

  

9 Vidare Forskning 

Litteraturstudiens resultat stämmer i stort sett väl överens med de rekommendationer som National 

Institute for Health and Clinical Excellence (2008) har gällande förebyggande av hypotermi. Det är 

lämpligt att fortsätta rekommendera uppvärmda intravenösa vätskor och användning av 

varmluftstäcke som metoder för att förebygga hypotermi. Det mest samstämmiga positiva resultatet 

framkom vid studierna kring preoperativ uppvärmning av patienten. Vidare forskning kring effekten 

av preoperativ uppvärmning skulle vara av vetenskapligt värde, då eventuellt nya rekommendationer 

kring rutinmässig användning av denna metod i såfall skulle kunna presenteras. 
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10.1 Bilaga 1. 

Artikelöversikt 

      

Publ.år/Land/Databas Författare Titel Syfte Metod/Urval/Bortfall Slutsats Vetenskaplig 
kvalité 

2008/England/PubMed Andrzejowski, J. 
Hoyle, J. 
Eapen, G. 
Turnbull, D. 

Effect of 
prewarming on 
post-induction 
core temperature 
and the incidence 
of inadvertent 
perioperative 
hypothermia in 
patients 
undergoing 
general 
anesthesia 

Studiens syfte var om 
preoperativ uppvärmning 
av patienten kunde 
förhindra hypotermi 
under operationen 

I den randomiserade studien 
delades 68 patienter som skulle 
genomgå elektiv spinal kirurgi in 
i 2 grupper. Den ena gruppen 
fick sedvanlig preoperativ 
omvårdnad, den andra gruppen 
fick under 60 minuter innan 
operationen uppvärming med 
varmluftstäcke. 

Resultatet visade en 
signifikant högre 
kroppstemperatur hos 
gruppen som fått 60 
minuters uppvärmning. 
Den förhöjda/bibehållna 
temperaturen sågs till 80 
minuter in i operationen, 
därefter kunde ingen 
skillnad ses mellan 
grupperna 

Medel 

2010/England/PubMed Andrzejowski, J., 
Turnbull, D., 
Nandakumar. A., 
Gowthaman. S., 
Eapen. G. 

A randomised 
single blinded 
study of the 
administration of 
pre-warmed fluid 
vs active fluid 
warming on the 
incidence of peri-
operative 
hypothermia in 
short surgical 
procedures 

Syftet med studien var 
att undersöka 
skillnaderna i 
kärntemperatur hos 
patienter som fick 1 liter 
intravenös vätska 
uppvärmd från 
värmeskåp jämfört med 
de som fått vätska värmd 
med blodvärmare. 

82 patienter delades in i 3 
grupper. Gr 1, fick vätska som 
förvarats i rumstemperatur. Gr 
2. fick vätska från värmeskåp 
och Gr 3 fick vätska som gavs 
genom en blodvärmare. 
Med örontemp, kontrollerades 
patienternas kroppstemperatur 
innan och efter operation. 
Under operationen fick de en 
oesofagustempmätare. Värdena 
registrerades var 10:e minut. 
Operationerna tog inte mer än 
30 minuter och vätskan gavs på 
25 minuter. Bortfall: 6 

Ingen signifikant skillnad 
uppmättes i 
kärntemperaturen efter 
induktionen mellan 
grupperna. Däremot kunde 
man efter avslutad 
operation se en signifikant 
skillnad vid kontroll av 
örontemperaturen mellan 
de två grupperna som fått 
rumstempererad vätska 
respektive vätska ifrån 
värmeskåp 

Medel 

2009/Österrike/PubMed Brandt, S. et al. Resistive-polymer 
vs forced air 
warming 
comparable 

Syftet med studien var 
att jämföra två olika 
metoder för att behålla 
en normal 

80 patienter tilldelades en av två 
metoder för att behålla 
kroppstemperaturen under 
anestesin. De två metoderna var 

Det finns ingen skillnad 
mellan de två metoderna. 
det visade sig att efter den 
inledande hypotermin vid 

Hög 
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efficacy in 
orthopedic 
patients 

kroppstemperatur under 
anestesi 

antingen en värmefilt med 
varmluft eller en elektrisk 
värmefilt. temperaturen 
kontrollerades med en 
esofagustermometer 

ca 30 minuters 
operationstid att 
kärntemperaturen hos 
patienterna vid op.avslut 
nådde över 36 grader 

2007/USA/PubMed Buttwick, A.J 
Lipman, S.S 
Carvalho, B 

Intraoperative 
forced air 
warming during 
cesarean delivery 
under spinal 
anesthesia does 
not prevent 
maternal 
hypothermia 

Kan hypotermi förhindras 
med hjälp av ett 
underkropps 
varmluftstäcke 

30 patienter deltog i studien, de 
delades in i 2 grupper. Samtliga 
fick ett varmlufttäcke men med 
skillnaden att i kontrollgruppen 
användes inte värmen. 
Temperaturen kontrollerades 
oralt 

De skillnader i 
kroppstemperatur som 
fanns mellan grupperna var 
inte så stora att ett säkert 
resultat kunde utläsas. Alla 
patienter startade 
operationen med en 
kroppstemperatur över 36 
grader. Därefter sjönk 
temperaturen och i slutet 
av operationen hade 8 av 
15 i gruppen med tillförd 
värme hypotermi mot 10 
av 15 i gruppen utan 
tillförd värme 

Medel 

1995/USA/Pubmed Camus, Y.,  
Delva, E.,  
Sessler, D.I., 
Leinhart, A. 

Pre-induction 
skin-surface 
warming 
minimizes 
intraoperative 
core hypothermia 

Att testa hypotesen att 
1h preoperativ värmning 
av huden minskar risken 
att utveckla hypotermi 
under första timmen i 
anestesi. 
Randomiserad prospectiv 
studie 

16 patienter ASA1 och II som 
genomgick generell anestesi 
delades in i 2grupper med 8 i 
varje. Interventionsgruppen fick 
varmluftstäcke och 
kontrollgruppen vanligt 
bomullstäcke en timme innan 
induktion. Under operation 
hade alla bomullstäcke. Bortfall 
0 

En timme efter induktion 
var kontrollgruppens 
temperatur signifikant 
lägre jämfört med 
interventionsgruppen.  

Hög 

2010/Belgien/ 
PubMed 

J.De Witte 
C.Demayer 
E.Vandemaele 

Resistive heating 
or forced air 
warming for the 
prevention of 
redistribution 
hypothermia 

Syftet var att jämföra om 
uppvärmning av 
patienten före operation 
hade en gynnsam effekt 
på patientens 
kroppstemperatur och 
om det fanns någon av de 
tå utvalda metoderna 

27 deltagare som var planerade 
för elektiv laparaskopisk 
colorektal kirurgi delades in i 3 
grupper. Gr 1 fick ingen 
uppvärmning före operation. Gr 
2 och 3 värmdes upp i 30 
minuter innan operationen 
Gr 2 fick en heltäckande 
värmefilt 

Det fanns inget klart 
resultat som visade att 
någon metod var bättre än 
den andra. I studien visade 
det sig dock att de 
patienter som blivit 
uppvärmda med 
värmefilten hade en klart 
högre kroppstemperatur 

Medel 



 

 3 

som var bättre än den 
andra 

Gr 3 fick uppvärmning med 
varmluftstäcke 
För att mäta temperaturen 
användes en 
esofagaltemperaturmätare. 

än gruppen med ingen 
förvärmning. Detta kunde 
man se vid 40-90 minuter 
in i operationen, därefter 
sågs inte längre något 
skillnad. 
Medeltemperaturen för 
alla 3 studerade grupper 
var  vid avslutad operation 
var över 36 grader 

2011/USA/PubMed Egan, C. et al. 
 

A Randomised 
comparison of 
intraoperative 
PerfecTemp and 
forced air 
warming during 
open abdominal 
surgery 

Syftet med studien var 
att testa hypotesen att 
kroppstemperaturen 
under operation inte 
skiljer sig mellan om man 
använder under- eller 
överkroppsvärme 

Studien genomfördes vid 2 
centra under samma tidsperiod. 
71 patienter som skulle 
genomgå elektiv stor bukkirurgi 
med en uppskattade 
operationstid på mer än 2 
timmar inkluderades i studien. 
Hälften av patienterna fick en 
underkroppsuppvärmning och 
hälften fick överkroppsvärme. 
Temperaturen mättes var 15:e 
minut med en 
esofagaltemperaturmätare. 

Resultatet visade att det 
inte fanns någon signifikant 
skillnad mellan de båda 
uppvärmningsmetoderna 
avseende 
kroppstemperaturen hos 
patienten. Alla avsluade 
operationen med en 
kroppstemperatur på över 
36 grader. 

Medel 

2009/Italien/ 
PubMed 

Fanelli, A. Et al. 
 

The efficacy of a 
resistive heating 
under-patient 
blanket versus 
forced air 
warming system 

Syftet var att jämföra två 
olika värmebevarande 
metoder för att förhindra 
hypotermi 

I den randomiserade studien 
deltog 56 patienter som skulle 
genomföra höftproteskirurgi. De 
56 patienterna delades in i 2 
grupper, den ena gruppen fick 
ett varmluftstäcke och den 
andra gruppen fick ligga på en 
elektrisk värmefilt 

Resultatet visade att 
patienter i de båda 
grupperna avslutade 
operationen med en mild 
hypotermi och att ingen 
skillnad kunde ses mellan 
grupperna. 

Hög 

2004/USA /Pubmed Grocott, H. P., et 
al. 
 

A randomized 
controlled trial of 
the artic sun 
temperature 
management 
system versus 
conventional 
methods for 

Att jämföra artic Sun (AS) 
temperatur systems 
egenskaper att undvika 
hypotermi med 
sedvanliga metoder 

29 patienter delades in i 
2grupper. 14 till AS (Hudnära 
dynor med varm cirkulerande 
vatten som täcker 25% av 
kroppsytan) och 15 till kontroll 
grupp med varm IV vätska och 
varmluftstäcke. Def hypotermi 
var <36gr. 

Resultatet visar att AS var 
mer effektiv att förebygga 
hypotermi under operation 
än sedvanliga metoder 
vilket förklaras att AS 
täcker en större del av 
kroppensytan. Det var en 
signifikant skillnad mellan 

Hög 
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preventing 
hypothermia 
during off-pump 
cardiac surgery 

grupperna som visar 
fördelen att använda AS. 
Postoperativt fanns ingen 
signifikant skillnad mellan 
grupperna. 

2002/Hamburg/Pubmed Horn, E.P,  
SchroederF,  
Gottschalk A,  
Sessler D I,  
Hiltmeyer N,  
Standl T,  
Schulte J 

Active Warming 
During Cesarean 
Delivery 

Att testa hypotesen att 
15 min föruppvärmning i 
hos kvinnor vid planerat 
kejsarsnitt förebygger 
hypotermi och shivering 
och även förebygger 
hypotermi hos barnet.  

30 friska gravida kvinnor ingick i 
en randomiserad kontrollerad 
studie där de fick Epidural 
anestesi vid planerat kejsarsnitt. 
15 patienter fick varmluftstäcke 
preop och under operation  och 
15 patienter fick vanligt täcke. 
Alla fick varma vätskor. Tempen 
togs med örontemp och på 
huden. 

Patientgruppen som fick 
varmluftstäcke hade en 
signifikant högre 
kroppstemperatur och 
drabbades inte av 
hypotermi och även fostret 
var varmare än i gruppen 
som fick vanliga täcken.  

Hög 

2012/Tyskland/PubMed  Horn, E.P., et al. The effect of 
short time of pre-
operative 
warming in the 
prevention of 
peri-operative 
hypothermia 

Studien hade till syfte att 
studera om aktiv 
uppvärmning av 
patienten innan 
operation hade effekt på 
minskad förekomst av 
hypotermi under 
anestesin, och om det 
märktes någon skillnad i 
hur länge de patienterna 
blivit uppvärmda 

200 patienter inkluderades i 
studien, där alla skulle genomgå 
elektiv kirurgi av varierande art. 
Durationen på operationerna 
var 30-90 minuter. De 200 
patienterna delades in i 4 
grupper. Gr 1 fick ingen värme 
före anestesin. Gr 2 värmdes 
upp i 10 minuter, Gr 3 i 20 
minuter och Gr 3 värmdes upp i 
30 minuter. Uppvärmingen 
skedde med ett varmsluftstäcke. 

6 % av patienterna som fick 
förvärme drabbades av 
hypotermi jämfört med 
69% av patienterna i 
gruppen som inte fått 
någon förvärme. Det var 
ingen signifikant skillnad 
mellan grupp 2 och 3 men 
mot grupp 1 visades 
signifikant skillnad.   

Hög 

2008/ 
SydKorea/ 
PubMed 

Ihn, C.H., Et al. 
 

Comparison of 
three warming 
devices for the 
prevention of 
core hypothermia 
and post 
anesthesia 
shivering 

Syftet med studien var 
att jämföra 3 olika 
metoder som används 
under operation för att 
förhindra/minska risken 
för hypotermi 

90 patienter som skulle 
genomgå en total hysterectomi 
delades in i 3 grupper med 30 
kvinnor i varje grupp. 
Grupp 1: varmluftstäcke över 
hela kroppen 
Grupp 2: varmluftstäcke på 
överkroppen 
och Grupp 3 fick ligga på en 
vattenmadrass med värme. 
Kroppstemperaturen mättes 
med en örontemp. 

Under den första timmen 
av operationen sjönk 
samtliga patienter i grupp 
1-3 i kroppstemperaturen. 
Men de som hade försetts 
med värme över hela 
kroppen sjönk mindre och 
ingen i den gruppen fick 
någon hypotermi.. De 
patienter som hade en 
vattenmadrass med värme 
var de som hade en 

Hög 
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 Bortfall:0 signifikant lägre 
kroppstemperatur jämfört 
med de övriga grupperna 
och de avslutade 
operationen med en medel 
temperatur under 35,5 
grader. 

2009/SydKorea/PubMed Jeon, Y.S., & 
Kim, Y.S. 

Intraoperative 
warming with 
forced airwarmer 
in preventing 
hypothermia 
after tourniquet 
deflation in 
eldery patients 

I en randomiserad studie, 
studera effekten av 
forcerad värmning som 
en metod för att 
förhindra hypotermi.  

24 patienter delades in i 2 
grupper med 12 i varje. Den ena 
gruppen fick en vanlig filt och 
den andra fick varmluftstäcke 
under operationen. 
Kroppstemperaturen mättes 
med oesophagaltemp. Bortfall: 0 

Resultatet visade att 
kroppstemperaturen hos 
patienterna i gruppen med 
varmluftstäcke var 
signifikant högre än i 
kontroll gruppen, och 
därmed kan varmluftstäcke 
användas för att förhindra 
hypotermi under operation 

Hög 

2008/Australien/PubMed Kadam, R.V., 
Moyes, D., & 
Moran, J.L. 

Relative 
efficiency of two 
warming devices 
during 
laparoscopic 
cholecystectomi 

Syfte att jämföra 2 
metoder med aktiv 
värmning för att 
förhindra hypotermi 

I den randomiserade studien 
med 30 patienter och ett 
bortfall på 1, delades 
patienterna in i 2 grupper. Alla 
patienter fick aktivt uppvärmd 
intravenös vätska. Grupp 1 fick 
en värmefilt med varmluft på 
överkroppen. Grupp 2 fick efter 
det att induktionsläkemedlen 
var givna en skärm placerad 40 
cm från ansiktet med 
strålningsvärme. Innan 
operationen kontrollerades 
kroppstemperaturen med en 
örontermometer och under 
operationen med en 
oesofagaltemperaturmätare, var 
15:e minut. 
 

Resultatet visade att det 
inte fanns någon skillnad i 
effekt mellan grupper 
gällande förhindrande av 
hypotermi. Patienter i båda 
grupperna behöll en 
kroppstemperatur över 36 
grader. Dock visade det sig 
att 4 av 14 patienter i 
gruppen med 
strålningsvärme fick 
postoperativ huvudvärk 
som författarna till studien 
misstänkte hade ett 
samband med 
användningen av SunTouch 

Hög 

2005/Korea/Pubmed Kim, J .Y., et al. 
 

The effect of skin 
surface warming 
during anesthesia 
preparation on 

I en randomiserad studie 
utvärdera effekten av 
pre-operativ 
uppvärmning med 

40 patienter delades in i 
2grupper med 20 i varje. En 
grupp fick två bomullsfiltar den 
andra fick varmluftstäcke under 

Resultatet visade en 
signifikant skillnad mellan 
grupperna. Pre-operativ 
uppvärmning med 

Hög 
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preventing 
redistribution 
hypothermia in 
the early 
operative period 
of off-pump 
coronary artery 
bypass surgery 

varmluftstäcke i syfte att 
undvika  hypotermi under 
de första 90 min efter 
induktion. 

tiden som patienten 
förbereddes för sövning. Efter 
induktionen fick båda grupperna 
samma behandling. Temp 
mättes med hudtermistor och 
pulmonell kateter. Bortfall 0 

varmluftstäcke reducerade 
risken att drabbas av 
hypotermi efter 90min. I 
kontrollgruppen drabbades 
30% av hypotermi mot 5% i 
gruppen som fick 
varmluftstäcke. 
 
 

2007/Kina/PubMed Leung, K.K 
Lai, A. 
Wu, A 

A randomised 
controlled trail of 
the electric 
heating pad vs 
forced air-
warming for 
preventing 
hypothermia 
during 
laparotomy 

Syftet med studien var 
att jämföra effekten av 
två uppvärminingssystem 
föt att förhindra 
hypotermi under 
operation. En elektrisk filt 
jämfört med ett 
varmlufts täcke. 

60 patienter som skulle 
genomföra en elektiv laparatomi 
delades in i två grupper. Den 
ena gruppen fick en sk 
BairHugger (varmlufts täcke) och 
den andra gruppen försågs med 
en elektrisk värmefilt från 
Operatherm. Temperaturen 
kontrollerades med en 
nasopharyngealtemp. var 5:e 
minut. Bortfall:0 

Resultat visade på en 
signifikant högre  
kroppstemperatur vid 
användningen av 
varmluftstäcke i slutet på 
operationen. Dock var det 
ändå 15 patienter med 
varmluftstäcke och 19 
patienter i 
värmefiltsgruppen som vid 
avslutad anestesi hade en 
kroppstemperatur under 
36grader.  

Hög 

2003/Japan/USA/pubmed Negishi, C., et al. Resistive-Heating 
and forced-air 
warming are 
comparably 
effective 

En randomiserad 
kontrollerad studie vars 
syfte var att jämföra tre 
olika metoder att tillföra 
värme till patienter under 
bukkirurgi i syfte att 
förebygga hypotermi 

Tre metoder jämfördes på 24 
patienter varav de slumpmässigt 
delades in i 3 grupper. En grupp 
fick madrass med varmt 
cirkulerande vatten, 42 grader. 
Grupp 2 fick varmluftstäcke på 
nedre delen av kroppen. Grupp 
3 fick en elektrisk carbonfilt 
42grader som täckte benen, 
bröstet och en arm. Temp mätes 
i örongången, på huden och 
patientens närmaste omgivning. 
Bortfall 0 

Under bukkirurgi är 
elektrisk värmefilt lika 
effektiv i att förebygga 
hypotermi som 
varmluftstäcke, (ingen 
signifikant skillnad). 
Madrassen med 
cirkulerande vatten hade 
sämre effekt att bibehålla 
och nå normal 
kärntemperaturen efter 
induktion och risken är stor 
för hypotermi. Det var en 
signifikant skillnad mellan 
gr 1 och gr 2+3. 
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2006/Kina/Pubmed Ng V,  
Lai A,  
Ho V 

Comparison of 
forced air 
warming and 
electric heating 
pad for 
mainteinance of 
body 
temperature 
during knee 
replacement 

En randomiserad 
kontrolerad studie som 
jämförde effekten av 
varmluftstäcke vs en 
elektrisk värmemadrass 
av märket Opera therm 
202, KanMed för att 
bevara normotemp och 
undvika hypotermi under 
operation hos patienter 
som genomgick knä 
operation  

60 patienter delades in i två 
grupper med 30 patienter i 
varje, där ena gruppen fick 
varmluftstäcke och den andra 
tilldelades 
Operatherm202(elektrisk 
värmemadrass)  
Temperaturen mättes i örat och 
med IV kateter. 
Bortfall 0 

Studien kom fram till att 
båda metoderna är 
effektiva och visade ingen 
signifikant skillnad att 
förebygga hypotermi hos 
patienter under operation. 
Ingen av patienterna blev 
hypoterm i studien.   

Hög 

1998/USA/Pubmed Smith, C. E. 
Desai,,R., et al.  
 

Preventing 
Hypothermia: 
Convective and 
Intravenous fluid 
warming versus 
convective 
warming alone 

En randomiserad 
kontrollerad studie som 
jämförde varma IV vätska 
ihop med varmluftstäcke 
mot endast 
varmluftstäcke under 
operation för att undvika 
hypotermi 

61patienter ingick varav 30 st 
fick varma Iv vätskor. Alla 
patienterna fick varmluftstäcke 
under operation. Temp mättes 
med 
oesofagustermometer.samt oral 
temp.  

Resultatet visade att 
tillförd värme på huden 
med eller utan IV värme är 
effektivt för att förhindra 
hypotermi. Temperaturen 
hos de patienter som även 
fick IV varma vätskor hade 
en högre temperatur jmf 
med grupp 2 men ingen var 
hypoterm och det var 
ingen signifikant skillnad.  

Hög 

1998/USA/Pubmed Smith, C.E., 
Gerdes, E., et al.  
 

Warming 
intravenous fluids 
reduces 
perioperative 
hypothermia in 
women 
undergoing 
ambulatory 
gynecological 
surgery 

Hypotesen att varma 
vätskor IV minskar 
intraopertiv hypotermi 
hos kvinnliga patienter 
som genomgick elektiv 
gynekologisk operation 
under generell anestesi  

38 kvinnor ingick i denna 
randomiserade kontrollerade 
studie. 18 st fick varma vätskor( 
38-39grader). 20 fick 
rumstempererade vätskor. 
Antalet pat med Temp <35,5gr 
jämfördes. 
Temp mättes med 
örontermometer. 
Bortfall 0 

Resultatet visade en 
signifikant högre 
kroppstemperatur hos 
patienterna i 
interventionsgruppen 
jämfört med 
kontrollgruppen. 6 
patienter i kontroll 
gruppen drabbades av 
shivering varav 5 behövde 
få behandling jämfört med 
4 st i interventionsgruppen. 
2 patienter behövde 
behandling.  

Hög 

2012/ Japan/Cinahl Tanaka, N. et al. A randomised 
controlled trial of 

En randomiserad 
kontrollerad studie som 

64 patienter delades in i 2 
grupper där 33 st tilldelades 

Resultatet visade ingen 
signifikant skillnad mellan 

Hög 
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the resistive 
heating blanket 
versus the 
convective 
warming system 
for preventing 
hypothermia 
during major 
abdominal 
surgery 

gjorde en jämförelse 
mellan elektrisk värmefilt 
(Karbonfilt) och 
varmluftstäcke i syfte att 
förhindra hypotermi 

elektrisk värmefilt och 31 st fick 
varmluftstäcke efter induktion. 
Tempmätning med 
oesofagustemp. Ingen skillnad i 
anestesimetod. 

elektrisk värmefilt och 
varmluftstäcke i syfte att 
undvika hypotermi. Ingen 
av patienterna var 
hypoterma vid 
operationens slut. 

2003/USA/Pubmed Vanni, S.M.D.,  
Braz, J.R.C.,  
Modolo, N.S.P., 
Amorim, R.S., 
Rodrigues, Jr.G. 
R.R. 

Preoperative 
combined with 
intraoperative 
skin surface 
warming avoids 
hypothermia 
caused by general 
anesthesia and 
surgery 

Att under bukkirurgi 
undersöka effekten av 
intraoperative 
uppvärmning med eller 
utan 1 timmes 
preoperativ uppvärmning 
av patienten för att 
undvika intraoperativ 
hypotermi och 
postoperativ shivering 
och verka för goda 
förutsättningar för tidig 
extubation  

Rrandomiserade prospektiv 
blind studie, där 30 kvinnor 
ingick ,ASA 1 och II som 
genomgick planerad bukkirurgi i 
generell Anestesi. Temp mättes 
på hud och i örat. Kvinnorna 
delades in i 3grupper. 
Gr1:kontroll grupp, ingen 
intervention. 
Gr2: Pre+ intraoperativvärme, 
Gr3: Intraoperativ värme.  
Värmen tillfördes med en 
varmlufttäcke 42-46 gr varm. En 
oberoende person observerade 
och utvärderarde shivering hos 
patienterna efter op 
Bortfall 0  

Resultatet visar en 
signifikant skillnad mellan 
gruppen som inte fick 
någon tillförd uppvärmning 
i syfte att förebygga 
hypotermi förorsakad av 
generell anestesi.Båda 
interventionerna har 
positivt resultat på postop 
hypotermi. 
Resultatet visar att för att 
förebygga hypotermi är 
tillförd värme viktigt och 
att det är svårare att återfå 
normal temperatur efter 
att ha varit hypoterm 
under operation. 

Hög 

2007/Brasilien/PubMed Vanni, S.M.D. et al.  Preoperative 
warming 
combined with 
intraoperative 
skin-surface 
warming does not 
avoid 
hypothermia 
caused by spinal 
anesthesia in 
patients with 

Syftet med studien var 
att studera effekten av 
att värma patienterna i 
45 minuter innan 
operation med hjälp av 
varmluftstäcke 

I studien delades 30 patienter in 
i 3 grupper. Grupp1 fick ingen 
värme varken före eller under 
operationen. Grupp 2 fick både 
värme före- och efter 
operationen. Grupp 3 fick 
enbart värme under 
operationen. 

Det visade sig att ingen 
effekt syntes på minskad 
risk för hypotermi om 
uppvärmning före 
operationen användes. 
Däremot hade patienterna 
i grupperna med 
intraoperativ värme en 
signifikant högre 
kroppstemperatur än 
gruppen med ingen värme 
under operationen. 

Hög 
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Midazolam 
premedication 

2009/Japan/PubMed Yokoyama, K. et al. Effect of 
administration of 
pre-warmed 
intravenous fluids 
on the frequency 
of hypothermia 
following spinal 
anesthesia för 
cesarean delivery 

Författarna till studien 
hade som syfte att 
studera om förvärmd 
intravenös vätska kunde 
förhindra hypotermi 

I den randomiserade studien 
deltog 30 patienter som delades 
in i 2 grupper. 15 st fick värmd 
intravenösvätska och 15 st fick 
rumstempererad vätska 
intravenöst. 
Kroppstemperaturen 
kontrollerades med en 
örontermometer.  

I resultatet kunde man se 
att kärntemperaturen hos 
patienterna var signifikant 
högre i gruppen som fått 
förvärmd vätska och alla i 
den gruppen avslutade 
ingreppet med en 
kroppstemperatur på över 
36,5 grader. 

Hög 
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