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Abstract  
 

Syftet med denna studie var att påvisa effekter av ofrivillig hypotermi samt beskriva 

anestesisjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att belysa vilka förebyggande faktorer som 

bibehåller normotermi i den perioperativa vården. Metod: Studien genomfördes som en 

litteraturöversikt. Artiklarna har sökts via Cinahl och Medline.  Studiens resultat baserades på 

sjutton vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats, dessa grupperades under olika teman. 

Resultatet redovisas i följande huvudteman fysiologiska effekter, komplikationer, 

perioperativa teamet, aktiv uppvärmning, administrering av intravenösa vätskor, miljön i 

operationssalen samt riktlinjer för bibehållande av normotermi. Ofrivillig hypotermi i 

samband med ett kirurgiskt ingrepp ökade risken för komplikationer i form av ökad 

infektionsbenägenhet, påverkan på koagulationen med ökad blödningsrisk och hjärtpåverkan 

med risk för myocardischemi. Hypotermi påverkade också läkemedelsmetabolismen. Dessa 

effekter av ofrivillig hypotermi under den perioperativa vården orsakade patienten onödigt 

lidande, förlängd sjukhus vistelse och ökade kostnader för samhället. 

Slutsats: Anestesisjuksköterskans mest framgångsrika omvårdnadsåtgärder i den 

perioperativa fasen för att bibehålla normotermi var att använda aktiv uppvärmning, 

(värmetäcke) vätskevärmare och förhöjd rumstemperatur i operationssalen. Därigenom 

minskade värmeförlusten via strålning från patientens hud till omgivande miljö. Dessa 

omvårdnadsåtgärder förutsätter gott samarbete och ska vara självklara i det perioperativa 

teamet. 

 

 

Nyckelord: Anestesiologisk omvårdnad, hypotermi, normotermi perioperativ omvårdnad. 
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Inledning 
I sitt omvårdnadsarbete ställs anestesisjuksköterskan ofta inför problem med patienter som har 

nedsatt kroppstemperatur, de har drabbats av ofrivillig hypotermi under den perioperativa 

vården. Det upplevs av många patienter som obehagligt både psykiskt och fysiskt (Halldin & 

Lindahl, 2008). Av alla patienter som genomgick ett operativt ingrepp upplevde 90 % 

hypotermi perioperativt. Ofrivillig hypotermi kan ha en djupgående fysiologisk effekt på 

kroppen allt från mild vasokonstriktion och frusenhet till hjärtstillestånd och död. Anestesi 

ökade risken eftersom de normala reflexerna såsom frossa är bortkopplade på grund av att 

muskelavslappande läkemedel hade använts (Bernthal, 1999; Kurz, 2008). Unga och äldre 

patienter är särskilt utsatta. Under den första timmen av operationen skedde den största 

minskningen i temperatur, som ett resultat av exponering av patient. Om temperaturen på 

operationssalen sjönk under 21 grader Celsius skulle alla patienter utveckla hypotermi 

(Bernthal, 1999). Att bibehålla normal kroppstemperatur har alltid varit en prioriterad fråga 

under de senaste århundradena inom anestesisjuksköterskans omvårdnadsprofession. Redan 

på 1800-talet lärde Florence Nightingale ut till sina sjuksköterskor, att de skulle regelbundet 

känna på patientens extremiteter för att kontrollera kroppstemperaturen och på så sätt 

förebygga eventuella värmeförluster (Welch, 2002). 

När patienten ligger på operationsbordet förloras värme via olika faktorer. Det kan ske genom 

strålning från den varma hudytan till omgivningen Förlust av värme sker från hud, luftvägar 

och operations sår (Nunney, 2008; Halldin & Lindahl, 2008). 

I en studie av Sessler (2001) beskrev patienter att känslan av att frysa är den mest negativa 

upplevelsen under vistelsen på sjukhus, ofta till och med värre än smärta. 

Enligt Hovind, (2005) hade många patienter låg kroppstemperatur redan vid ankomsten till 

operationsavdelningen. Detta berodde på en kombination av faktorer som perioperativ 

förberedelse med dusch, kall operationsskjorta, tunna sängkläder och premedicinering.  

Hypotermi leder till en ökad risk för sårinfektioner, längre tid för återhämtning och förlängd 

sjukhusvistelse. Detta kan leda till en påverkan på ekonomin både för patienten och för 

samhället enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (2008). I Hälso och 

Sjukvårdslagen (HSL) (1982:763) fastslås att vård skador skall förhindras genom 

riskförebyggande verksamhet. Arbetsledningen har ansvar för att tillgodose patientsäkerhet 

och god kvalitet samt främja kostnadseffektivitet. 
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Normotermi, den normala termoregulationen 
Med normotermi avses att upprätthålla normal kroppstemperatur, normotermi över 36 grader 

Celsius (C).  

Normotermi innebär en variation mellan temperaturgränser på 36-38 grader Celsius. 

Kroppstemperaturen varierar med endast 0,2 grader Celsius, den så kallade termoneutrala 

zonen, innan kompensationsmekanismer inträder. Den termoneutrala zonen påverkas av 

många olika faktorer som ålder, kondition, endokrina orsaker, neurotransmittorer, pyrogena 

ämnen och läkemedel (Halldin & Lindahl, 2008). 

 

Kroppstemperaturen regleras i huvudsak reflexmässigt. Temperaturcentrum i hypotalamus är 

vår kropps termostat. Om en ändring sker av kroppstemperaturen registreras det i 

hypothalamus. Då aktiveras värmeavgivande respektive värmeproducerande mekanismer, så 

att kroppstemperaturen normaliseras (Haug, Sand, Sjaastad & Bjålie, 2006; Bellamy, 2007). 

 

Patienten blir under operation beroende av omgivningens temperatur. Den fysiologiska 

vasokonstriktionen i periferin slås ut och värme avgivningen ökar. Det sker en farmakologisk 

vasodilatation samt en sänkt metabolisk värmeproduktion eftersom patienten ligger helt stilla 

under operation och värme regleras endast av basalmetabolismen (Halldin & Lindahl, 2008). 

 

Faktorer som påverkar termoregulationen 
Förlust av strålningsvärme svarar för stora delar av patientens värmeförluster. Genom 

avdunstning från till exempel hud, luftvägar och operationssår sker ytterligare förluster.  

Konvektionsvärme förlust såsom luftströmmar över huden står för 15 % och ledande värme 

förlust såsom direkt kontakt med ledande ytor eller vätskor för 5 % (Welch, 2002). 

Shivering, är en spontan, ofrivillig och oförutsägbar muskelaktivitet. Den ökar kroppens 

syrgasbehov med upptill 200 %. Shivering upplevs som synnerligen obehagligt. Redan vid en 

sänkning av kroppstemperaturen med 1,5 grad ökar risken för hypotermi under det första 

postoperativa dygnet. Hos äldre patienter kan mild hypotermi leda till ökad nivå av 

katekolaminer (signalsubstanser av adrenalin, noradrenalin och dopamin). Katekolaminer har 

till uppgift att överföra signaler mellan hjärnan, ryggmärgen och nervsystemet i periferin. Den 

äldre patienten får en ökad puls, högt blodtryck och vasokonstriktion och till följd av detta 

ökar syrgasbehovet i kroppen (Halldin & Lindahl, 2008; Bellamy, 2007; Kurz 2008). 
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Hypotermi 
Hypotermi innebär att patientens kroppstemperatur är under 36 grader Celsius (Holm & 

Hansen, 2000).  Hypotermi i samband med kirurgiska ingrepp ökar risken för komplikationer 

(Bernthal 1999; Kurz 2008). Det är inte samma temperatur överallt i kroppen. Kroppen har en 

inre kärna och ett yttre skal. Den inre kärnan består av organen i bröst och bukhålan samt av 

centrala nervsystemet. Där är det nästan en konstant temperatur så kallad inre 

kroppstemperatur eller kärntemperatur. Det yttre skalet består av huden och underhudsfettet 

(Haug, Sand, Sjaastad & Bjålie, 2006). 

Hypotermi definieras med utgångspunkt från kroppens kärntemperatur och indelas i olika  

svårighetsgrader: mild (34-36 grader Celsius), måttlig (30-34 grader Celsius) och svår (< 30 

grader Celsius) (Bellamy, 2007). 

”Accidentell hypotermi definieras som en oplanerad sänkning av kroppstemperaturen 

till under 35 grader Celsius. Accidentell hypotermi är ett potentiellt livshotande tillstånd 

och skall skiljas från planerad hypotermi.” (Socialstyrelsen, 2003 s. 8). 

 

 

 

 

Hypotermi under anestesi 
Samtliga anestesiläkemedel har en dämpande effekt på temperaturregleringen i hjärnan och 

minskar kroppens förmåga att producera värme. Förmågan till huttring från skelettmuskulatur 

elimineras av muskelblockad. Små barn är en riskgrupp för hypotermi. De har en relativt stor 

kroppsyta i förhållande till vikten och lite subkutant fett. Även äldre personer är en riskgrupp 

på grund av deras mindre muskelmassa och lägre muskeltonus som leder till sämre 

värmebildning. (Hovind, 2005; Bernthal, 1999). 

Risk för postoperativ hypoventilation och aspiration kan ske på grund av andningsdepression 

och minskad hjärtminutvolym som är en följd av hypotermi och läkemedelspåverkan 

( Halldin & Lindahl, 2008). 
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Perioperativ omvårdnad 
Perioperativ vård beskrivs av Lindwall och von Post, (2006) som omvårdnadsåtgärder vilka 

utförs av anestesisjuksköterska eller operationssjuksköterska inom operationsavdelningens 

verksamhetsområde. Den perioperativa vårdprocessen ska innehålla professionell naturlig 

vård, grundvård och specialvård för att uppfylla kravet på professionell vård. I den 

professionella naturliga vården tillgodoses patientens grundläggande behov såsom liv, kärlek, 

mening, relation och närhet och det ska innehålla allt det som patienten behöver oberoende av 

hur hälsan är. Detta innebär att relationen mellan patienten och sjuksköterskan fungerar 

(Lindwall & von Post 2000). I grundvården kommer kroppens behov av vård fram och genom 

specialvården kompenseras tillfälligt sviktande kapaciteter hos patienten (Henderson, 1982). 

En perioperativ vårdprocess är ett systematiskt sätt för att reflektera över patientens behov och 

önskningar i samband med en operation (von Post, 1999).  Målet är att bidra till optimal hälsa. 

Vårdprocessen delas in i fyra steg: patientanalys, planering och genomförande samt 

utvärdering av vården (Lindwall & von Post, 2000). Omvårdnadsteoretikern Travelbee 

beskriver ”mellanmänskliga relationer” som kräver omedelbara insatser av sjuksköterskan för 

att förhålla sig till individens upplevelse av sjukdom och lidande.  Människor reagerar olika 

på lidande och kan upplevas som meningslöst och orättvist. Travelbee beskriver olika grader 

av lidande. Dessa upplevelser av sjukdom och lidande har inte någon mening i sig. Det är 

endast individen själv som upplever konsekvenser av sitt tillstånd och kan finna mening, 

värde i erfarenheten (Kirkevold, 2000). 

Utvecklingen visar att teorierna är nödvändiga verktyg som sjuksköterskan ska använda för 

att kunna möta alla krav som ställs på professionen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

Om patienter får en godperioperativ omvårdnad kan negativa upplevelser minskas och då får 

patienten bästa möjliga utgångsläge för operation (Holm & Hansen, 2000). 

”Ett perioperativt arbetssätt kräver att anestesi- och operationssjuksköterskor skapar 

kontinutet i vårdandet för de patienter som skall opereras och att det är sjuksköterskan som 

är kontinuteten. Genom ett perioperativt vårdtänkande får anestesi- och 

operationssjuksköterskor möjlighet att skapa en vårdande relation” (Lindwall & von Post 

2000, s.9). 

Svensk förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) har utformat riktlinjer för perioperativt 

anestesiarbete. I samband med operation bedömer anestesisjuksköterskan patientens 
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omvårdnadsbehov och kontaktar läkare vid avvikande anestesiförlopp samt behandlar 

eventuella komplikationer enligt ordination av anestesiläkare.  

 

Anestesisjuksköterskans omvårdnadsansvar 
Med anestesisjuksköterska menas legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterske- 

examen med inriktning mot anestesisjukvård (Kompetensbeskrivning för anestesisjukvård, 

2008).  

God och säker vård måste uppnås för att få bedrivas enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) Hälso- o sjukvården skall tillgodose hög patientsäkerhet och god kvalité av 

sjukvården (SOSFS 2005:12).  

Den vård som ges skall vara byggd på vetenskap och beprövad erfarenhet (Polit & Beck, 

2008). I kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor (2008) och International Council 

of Nurses. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2002) samt Lindwall och von Post (2000) 

anses att anestesisjuksköterskan skall bedriva anestesiologiskt omvårdnadsarbete och arbeta 

för att utveckla sin kompetens genom evidensbaserad forskning och utvecklingsarbeten.  

Anestesisjuksköterskan skall arbeta för att säkerställa patientsäkerheten, handla etiskt och visa 

respekt och omsorg för patientens integritet och värdighet. Genom att vara uppmärksam och 

tillvarata patientens rättigheter, samt kontinuerligt utvärdera och ta fram nya metoder för 

omvårdnad (Hovind, 2005).  

Anestesisjuksköterskans omvårdnadsarbete perioperativt utgår ifrån den enskilda patientens 

resurser och behov. Under det korta mötet före operationen skall anestesisjuksköterskan 

bidra till att patienten känner lugn, trygghet och upplever att den får en säker och 

professionell omvårdnad (Kompetensbeskrivning för anestesisjukvård, 2008).  

Anestesisjuksköterskan har ett unikt arbete eftersom han/hon finns vid patientens sida under 

hela operationen och kan ge patienten den omvårdnad han/hon behöver, vara tillmötesgående 

och ge närhet. Detta förhållningssätt blir allt viktigare i framtiden då sjuksköterskan möter 

välinformerade patienter som ställer krav att bli involverade i sin vård (Riksföreningen för 

Anestesi och Intensivvård, 2007). 
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Problembeskrivning 
I den perioperativa omvårdnadsprocessen är det viktigt att bibehålla normal kroppstemperatur 

för att minska risken för komplikationer som leder till onödigt lidande fysiskt, psykiskt och 

ekonomiskt för patienten. 

Welch (2002) och Hovind (2005) betonar vikten av aktiv prevention av ofrivillig hypotermi, 

som är mycket frekvent förekommande under den perioperativa vården. Enligt Halldin & 

Lindahl (2008) så har patienter som utvecklar mild hypotermi efter generell anestesi en 

förlängd sjukhusvistelse och en ökad frekvens av postoperativa komplikationer. 

SKL (2008) genomförde en nationell satsning med inriktning på patientsäkerhet, genom att 

öka riskmedvetenheten och därigenom minska några av de mest förekommande vårdskadorna 

som till exempel vårdrelaterande infektioner. Ett annat åtgärdspaket syftade till att behålla 

normotermi hos patienten.  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska sjukvården vara organiserad så att 

vårdskador förhindras genom ett förebyggande arbete. 

Föreliggande litteraturstudies författare anser att ytterligare kunskap om ofrivillig hypotermi 

under den perioperativa vården kan bidra till att patienterna får en säker och professionell 

anestesiologisk omvårdnad med minskade komplikationer och snabbare tillfrisknande som 

följd. Den omvårdnad som ges skall vara byggd på vetenskap och beprövad evidens. 

 

 

Syfte 
Syftet med denna studie var att påvisa effekter av ofrivillig hypotermi samt beskriva 

anestesisjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att belysa vilka förebyggande faktorer som 

bibehåller normotermi i den perioperativa vården. 

 

 

Frågeställning 
Vilka effekter av ofrivillig hypotermi förekom i den perioperativa vården? 

Vilka förebyggande omvårdnadsåtgärder kunde anestesisjuksköterskan vidta för att bibehålla 

normotermi i den perioperativa vården? 
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Metod 
Design 
Examensarbetet har genomförts som en litteraturöversikt. 

 

Urval av litteratur 
Uppsatsförfattarna har tillsammans sökt vetenskapliga artiklar i databaserna CINAHL och 

MEDLINE (Bilaga 1). 

Använda sökord var perioperativ nursing, anesthesiology nursing och hypothermia. 

Sökorden har använts var för sig och tillsammans och i olika kombinationer samt tillsammans 

med Booleska sökoperator AND, för att finna relevant litteratur. Vidare har fem artiklar sökts 

manuellt genom att använda referenser från redan funna artiklar.  

 

Litteraturöversikt beskrivs av Forsberg och Wengström (2008) som en metod för att beskriva 

det aktuella forskningsläget inom ett specifikt område. Enligt Polit & Beck, (2008) innebär 

det att granska och göra en summering av artiklar om ett förbestämt forskningsproblem.  

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) anser att genom utvärdering och analys av fakta, kan 

nya vägar uppstå som kan lösa problem och frågeställningar.  

Arbetet gjordes systematiskt utefter Polit och Becks (2008) flödesschema för litteraturöversikt 

(Figur 1). 

 

Figur 1: Polit & Becks Flödesschema för litteraturöversikt en modifierad version. 
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Inklusionskriterier 
Inklusionskriterier för studien var att artiklarna skulle vara vetenskapliga och vara publicerade 

mellan åren 2000 – 2010. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och inkludera vuxna män 

och kvinnor över 18 år. 

 

 

Exklusionskriterier 
Vetenskapliga artiklar publicerade före år 2000 har exkluderats från litteraturöversikten 

Studier omfattande barn och djur har exkluderats, likaså reviewartiklar och pilotstudier. 

Artiklar om studier inom neuro- och thoraxkirurgi har exkluderats eftersom hypotermi 

används i preventivt syfte under dessa operationer. 

 

 
Tillvägagångssätt 
Examensarbetet genomfördes tillsammans av denna litteraturöversikts författare. Gemensamt 

studerades artiklarnas titel och abstrakt och bedömdes om de var relevanta och svarade till 

syfte och frågeställningar. Vissa artiklar återkom vid flera sökningar och lästes därför endast 

första gången. 

De artiklar som efter granskning bedömdes ha hög och medelhög kvalité lästes av båda 

författarna och text som svarade på syfte markerades. Därefter delades resultatet in i olika 

teman som presenteras i studiens resultatdel. Efter sammanställning och diskussion slutfördes 

examensarbetet gemensamt av uppsatsförfattarna. 
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Analys  
Artiklarnas abstrakt lästes flera gånger av båda uppsatsförfattarna för att få en relevans för om 

innehållet svarade mot syftet i litteraturöversikten. Därefter valdes tjugosex artiklar ut som 

granskades i sin helhet inklusive de fem manuellt sökta artiklar som hittades via referenslistor. 

Dessa kvalitetgranskades utifrån granskningsmall för kvalitetsbedömning, en modifierad 

version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008) 

hämtad från Högskolan Dalarna (Bilaga 2). 

Granskningsmallen för kvantitativ bedömning bestod av 29 frågor där alla frågor besvarades 

med ja eller nej. Bedömningen gjordes med hjälp av frågor om studiens syfte och innehåll, 

urvalsmetod och hur datainsamlingen genomfördes och vilket kliniskt värde studien hade. 

Frågor som besvarades med ja fick ett poäng och nej noll poäng. Artiklar som fick > 23 poäng 

bedömdes vara av hög kvalité, artiklar som fick 17,5-22,9 poäng medelhög och artiklar med 

poäng < 17,4 bedömdes ha låg kvalité.  Artiklar med hög och medelhög poäng lästes av båda 

uppsatsförfattarna och inkluderades i resultatet. 

 

 
Forskningsetiska överväganden 
Eftersom detta var en litteraturöversikt som grundades på artiklar som har godkänts av etiska 

råd, ses inte några etiska problem att genomföra denna litteraturöversikt. Uppsatsförfattarna 

har granskat artiklarna objektivt och efter bästa förmåga beskrivit och återgett resultatet 

sanningsenligt (Polit & Beck, 2008). 

Vid citat har kursiv text använts. 
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Resultat 
I föreliggande litteraturöversikt användes sjutton vetenskapliga artiklar, samtliga med 

kvantitativ ansats (bilaga 3). Artiklarna var publicerade mellan 2000 och 2010. Artiklarna 

kom från Brasilien (n=2), England (n=1), Egypten (n=1), Grekland(n=1), Iran(n=1), 

Storbritannien(n=1), Sverige(n=1), Tyskland (n=1), USA (n=7) och Österrike(n=1). Därmed 

belyste studiens resultat kunskaper från flera olika delar av världen. Resultatet har beskrivits i 

löpande text. Efter artikelanalysen framkom följande huvudteman fysiologiska effekter, 

komplikationer, perioperativa teamet, aktiv uppvärmning, administrering av intravenösa 

vätskor, miljön i operationssalen samt riktlinjer för bibehållande av normotermi. 

 

  

Effekter av ofrivillig hypotermi i den perioperativa vården 
Fysiologiska effekter 
Ofrivillig perioperativ hypotermi påverkade flera olika organsystem inklusive respiratoriska, 

kardiovaskulära, adrenerga system och immunförsvar. Hypotermi kunde orsaka hjärtarytmier 

och påverka behovet av mekanisk ventilation vilket ökade risken för patientens liv. 

 En temperaturminskning kunde öka effekten av läkemedel exempelvis effekten av 

muskelavslappande läkemedel. Behovet av röda blodkroppar, plasma och trombocyter ökade 

liksom blodförlusten som kunde öka med upp till 500 ml vid vissa operationer. Vården på 

uppvakningsenheten förlängdes vid hypotermi. 

 Dessa faktorer kunde förlänga sjukhusvistelsen och även öka incidensen av postoperativa 

infektioner (Andrzejowski, Hoyle, Eapen & Turnbull, 2008; Lynch, Dixon & Leary 2010; 

Persson & Lundberg, 2001). Cirkulatoriskt sågs också en höjning av medelartärtrycket 

(genomsnittligt blodtryck) vid hypotermi. Denna effekt kvarstod även postoperativt 

(Hasankhani, Mohammedi, Moazzani, Mokhtari & Naghgizadh, 2007; Kiekkas, Poulopoulou, 

Papahatzi, & Souleles, 2005). 

 Postoperativ hypotermi gav stresspåslag och påverkade hemodynamiken med bland annat 

högt blodtryck och ökad pulsfrekvens (Hasankhani et al., 2007; Kiekkas et al., 2005). 
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Komplikationer 
Ofrivillig lindrig hypotermi i samband med ett kirurgiskt ingrepp ökade risken för  

komplikationer i form av ökad infektionsrisk, påverkan på koagulationen, hjärtpåverkan med 

risk för myocardischemi och förändrad läkemedelseffekt (Hasankhani et al, 2007; Kiekkas et 

al., 2005; Smith, Sidhu, Lucas, Mehta & Pinchak, 2007; Wong, Kumar, Bohra, Wetter & 

Leaper, 2007). De oftast förekommande icke önskvärda komplikationerna som sågs vid 

hypotermi, var postoperativ sårinfektion, följt av luftvägsinfektioner (Wong et al, 2007). I 

Wongs studie (2007) framkom att de patienter som blev aktivt uppvärmda under operationen 

generellt sett utvecklade färre komplikationer. Den största värmeförlusten hos patienten 

inträffade inom den första timmen efter inledningen av anestesin. På grund av omfördelning 

av perifert kallare blod sänktes kärntemperaturen med upp till 1 grad Celsius. Patienten var i 

riskzonen för ytterligare värmeförluster under de närmaste två till tre timmarna under anestesi 

(Lynch et al., 2010). 

Om operationstiden översteg två timmar så var detta i sig själv en ökad risk för hypotermi 

(Hasankhani et al., 2007; Kiekkas et al., 2005).  

Shivering 

Shivering och känslan av frusenhet kunde upplevas extremt obehagligt för patienten (Smith et 

al., 2007). Det fanns ett samband mellan sänkt kroppstemperatur och shivering (Hasankhani et 

al., 2007; Kiekkas et al., 2005; Smith et al., 2007). 

Shivering var vanligare efter generell anestesi än vid regional anestesi. Hjärtfrekvensen ökade 

vid shivering och det framkom ett samband mellan shivering och patientens ålder. Unga 

människor drabbades i större utsträckning av shivering och hypotermi gav fler fall av allvarlig 

shivering där det krävdes medicinska åtgärder (Kiekkas et al., 2005; Smith et al., 2007). 

Vanligtvis utvecklades shivering som en följd av postoperativ hypotermi så dess primära 

behandling bör omfatta uppvärmning. Men eftersom andra faktorer bidrog till uppkomst av 

frossa, bör uppvärmningen kombineras med intravenösa läkemedel. Använda läkemedel var 

syntetiskt framställda opioider, som motverkade uppkomsten av shivering (Kiekkas et al., 

2005).  

I en studie undersöktes fyrtio patienter, hälften var mellan 20-40 år och hälften 60-75 år. 

Fyrtio procent bland yngre patienter och tio procent av äldre upplevde shivering postoperativt. 

Författarna testade hypotesen att hypotermi sällan inträffade under generell anestesi, oavsett 
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ålder, om omgivande temperatur var cirka 26°C. (El Gamal, El Kassabany, Frank, Amar, 

Abukhabar, El Rahmany et al., 2000). 

I en randomiserad studie omfattande 1340 patienter kunde postoperativ frossa förutses genom 

att identifiera riskfaktorer som ålder, kärntemperatur och typ av kirurgi och dessa faktorer 

användes som riktlinjer vid läkemedelsbehandling av shivering (Leopold, Döderlein, 

Eisenhardt, Kranke & Sessler, 2005). 

 

Blodförlust 

Uppvärmning med hjälp av olika värmesystem gav mindre blodförlust och mindre 

postoperativa komplikationer och påvisade att uppvärmd intravenös vätska minskade risken 

för blodförlust (Wong et al., 2007; Rajagopalan, Mascha & Sessler, 2007; Winkler et al., 

2000; Hasankhani et al., 2007). Bibehållandet av perioperativ normotemperatur minskade 

blodförlust och transfusionskrav (Poveda, Galvao & Santos, 2009). 

Winkler et al. (2000) studerade under två år 150 patienter under två år vilka genomgick en 

höftledsplastik. Slutsatsen blev att forcerad uppvärmning intraoperativt minskade 

blodförlusten under operationerna. Om temperaturen minskade med 0,5 grad Celsius så ökade 

blödningen med 200 ml. Wong et al. (2007) påvisade att blodförlusten var dubbelt så stor hos 

icke uppvärmda patienter. I en svensk studie var syftet att studera skillnader mellan 

normotermi och hypotermi avseende behovet av smärtstillande läkemedel. Som ett bifynd 

framkom det att de aktivt uppvärmda patienterna hade en lägre blodförlust än hypotermi 

gruppen (Persson & Lundberg, 2001). Vilket andra studier också stödjer (Hasankhani et al., 

2007; Rajagopalan et al., 2007; Wong et al., 2007; Winkler et al., 2000). 
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Anestesisjuksköterskans förebyggande omvårdnadsåtgärder för bibehållande 
av normotermi i den perioperativa vården 
Perioperativa teamet 
Lynch et al., (2010) ansåg att normotermi var centralt för patientsäkerheten, 

patienttillfredsställelse och positiva kirurgiska resultat. Normotermi visade sig minska tiden 

på sjukhus med så mycket som 40 % och minska riskerna för infektion med 64 %. 

Uppskattningsvis 50-90 % av opererade patienter (14 miljoner patienter) har erfarenhet av 

ofrivillig kirurgisk hypotermi varje år.  

Bad eller dusch före operation samt användningen av tunna operationskläder med endast tunn 

filt på sig under transport till operationsavdelningen ökade också risken för hypotermi och 

behov av extra uppvärmning för att bibehålla normotermi var viktigt. 

(Tramontini & Graziano, 2007). 

Perioperativa sjuksköterskor ansvarade för att förhindra hypotermi och därigenom undvika 

kirurgiska komplikationer. Utvärderingen innebär att bedöma hud, kardiovaskulär status, 

andningsorgan och nutritionsstatus. Utifrån detta planeras omvårdnaden tillsammans med 

övriga i perioperativa teamet och genomförs omvårdnadsåtgärder som bibehåller patientens 

kroppstemperatur och förhindrar perioperativ hypotermi.  

Före det operativa ingreppet skall patienten ges passiv värme i form av mössa och strumpor 

för att undvika att kroppen kyls ned i onödan av omgivande temperatur. De delar av kroppen 

som inte omfattas av det kirurgiska ingreppet skall vara täckta för att undvika hypotermi. 

Kontinuerlig temperaturövervakning som bygger på patientens individuella behov skall 

användas (Lynch et al, 2010; Burn, Piotrowsk, Caraffa & Wojnakowski, 2010; Poveda, 

Galvao & Santos, 2009). 

 

Aktiv uppvärmning  
Aktiv uppvärmning i form av forcerad uppvärmning, vätskevärmare och förhöjd 

rumstemperatur är omvårdnadsåtgärder som anestesisjuksköterskan skall använda sig av 

enligt Association of perioperative Registered Nurses (AORN´s) rekommendationer ( Lynch 

et al. 2010). 

Ett flertal granskade studier visade på samma resultat att aktiv forcerad uppvärmning under 

den perioperativa fasen var framgångsrik när det gällde att bibehålla normotermi (Lynch et 

al., 2010; Andrezejowski et al, 2008; Wong et al., 2007; Smith et al., 2007; Taguchi, 2004) . 
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Aktiv uppvärmning som påbörjats två timmar innan operationen hade positiva effekter med 

minimalt extra kostnad och minimalt obehag för patienten. I studien ingick 103 patienter som 

skulle genomgå omfattande elektiv bukkirurgi. Syftet med studien var att undersöka om 

preoperativ uppvärmning hade effekt på förekomsten av postoperativa komplikationer. 

Resultatet visade att patienter i uppvärmda gruppen hade lägre blodförlust och mindre 

postoperativa komplikationer (Wong et al., 2007).  

Lynch et al., (2010) undersökte om införandet av optimala rutiner kunde förhindra 

perioperativ hypotermi och om rutinerna svarade upp till rekommendationerna.  

Studien inkluderade 28 slumpvis utvalda män och kvinnor som skulle genomgå laparoskopisk 

kolecystektomi. Av dessa patienter hade 54 % en kroppstemperatur på 36 grader Celsius eller 

högre efter operation och de hade enbart fått en varm filt som aktiv uppvärmning. Ett annat 

test var att ge varm dräneringsvätska som enda medel för uppvärmning. Resultatet visade att 

68 % av patienterna hade 36 grader Celsius eller högre efter att ha lämnat 

operationsavdelningen. I ett tredje test fick patienterna forcerad uppvärmning preoperativt och 

även per- och postoperativt, hos dessa patienter hade 75 % 36 grader Celsius eller högre efter 

att ha lämnat operationsavdelningen. 

Sex månader efter denna studie gjordes en uppföljning med 28 slumpvis utvalda 

kirurgpatienter som fick forcerad uppvärmning under den perioperativa fasen. Resultatet 

visade att forcerad uppvärmning som påbörjades innan operationen var bästa metoden att 

upprätthålla normotermi. Då hade 100 % av patienterna 36 grader Celsius eller högre på 

uppvakningsavdelningen. Som ett resultat av ovanstående projekt används nu forcerad 

uppvärmning till samtliga kirurgpatienter. Ett utbildningsprogram för perioperativa 

sjuksköterskor i evidensbaserad praxis för att förhindra oplanerad perioperativ hypotermi har 

genomförts (Lynch et al., 2010). 

Endast värmetäcke under patienten förhindrade inte hypotermi hos patienter som genomgick 

kejsarsnitt i spinalanestesi. Förekomst och svårighetsgrad av frossa skilde sig inte signifikant 

mellan grupperna som bestod av 30 friska gravida kvinnor mellan 18 - 40 år (Butwick, 

Lipman & Carvalho, 2007). 
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Administrering av intravenösa uppvärmda vätskor 
Hasankhani et al., (2007) undersökte varma intravenösa vätskors effekt på hemodynamiken. 

Sextio patienter som genomgick ortopedisk kirurgi deltog. Patienterna randomiserades i två 

grupper. En hypotermigrupp där all vätska var rumstempererad och en normotermigrupp som 

fick intravenösa vätskor via en vätskevärmare. Ingen annan typ av värme gavs till patienterna. 

Resultatet visade att de patienter som fått varma vätskor hade högre kroppstemperatur och 

lägre medelartärtryck under den postoperativa tiden. Hos de patienter som fått intraoperativ 

vätskevärmare för intravenösa vätskor minskade perioperativa hemodynamiska förändringar 

som kunde uppstå tillexempel postoperativ frossa som i sin tur kunde förlänga patientens 

återhämtnings tid.  Däremot förekom ingen skillnad i pulsfrekvens mellan grupperna. 

Återhämtningstiden var kortare, och frekvensen av postoperativ shivering var signifikant lägre 

i patientgruppen som fått varma vätskor (Hasankhani et al., 2007).  

 

Miljön i operationssalen 
Konsekvenser genom att öka operationssalens temperatur till 26 grader Celsius minskade 

dramatiskt förekomst av hypotermi i både yngre o äldre grupper. Omgivningstemperatur är en 

välkänd prediktor för hypotermi hos nedsövda patienter ( El-Gamal et al., 2000 ). 

Enligt American Socity of Perianthestesia Nurses (ASPAN)´s riktlinjer bör temperaturen i 

operationssalen ligga mellan 22,4- 24,1 grader Celsius. Då skall värmeförlusten minska via 

strålning från patientens hud till kall operationsmiljö (Poveda, Galvao & Santos, 2007).   

Ofrivillig hypotermi kunde utvecklas som en följd av att anestesi minskade den metaboliska 

värmeproduktionen och de värmeförlusterna som skedde i en kall operations miljö 

(Andrzejowski et al., 2008).   

Rumstemperatur, ålder och typ av smärtstillande kunde påverka kroppstemperaturen under 

allmän anestesi. Det visade sig att hypotermi kunde uppkomma trots den omgivande 

operationssalstemperaturen på 23 grader Celsius, om inte patienterna var aktivt uppvärmda. 

Rumstemperaturen skall vara betydligt högre än 23 grader Celsius för att bibehålla patienterna 

normoterma under anestesi (Persson & Lundberg, 2001; El-Gamal et al., 2000 ). 
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Riktlinjer för att bibehålla normotermi. 
Enligt AORNA´s rekommenderade metoder beskrivs hur optimal patientvård tillhandahålls 

för att vägleda den perioperativa sjuksköterskan att upprätthålla normotermi och förhindra 

ofrivillig hypotermi (Lynch et al., 2010).  

Insatser för att bibehålla normotermi var perioperativateamets ansvar. Riktlinjer enligt 

ASPAN bidrog till att förstärka kunskapen om behovet av vaksamhet avseende perioperativ 

temperaturreglering. Riktlinjer tillhandahåller grunden för att styra vården för att undvika 

hypotermi (Burns et al., 2010). Även Berrys (2008) resultat av en studie omfattande 334 

patienter stödjer genomförandet av ASPAN´s riktlinjer beträffande hypotermi, som en 

effektiv och ändamålsenlig strategi för att bibehålla normotermi. 

I en brasiliansk studie observerades sjuttio patienter som skulle genomgå elektiv kirurgi. I 

resultatet ansåg studiens författare att sjuksköterskorna var ansvariga för planering och 

genomförande av effektiva åtgärder som kunde bidra till minimering av kostnader och 

minskade komplikationer på grund av ofrivillig hypotermi. Studien visade också att typ och 

längd av operation var riskfaktorer för ofrivillig hypotermi. Vikten att följa riktlinjer från de 

Nationella Institut för Klinisk Spetskompetens (NICE) betonades av att upprätthålla 

normotermi även för kortare operationer. Även förvärmning rekommenderades till alla 

patienter som var kalla redan vid ankomst till operation (Poveda et al., 2007). 

Ofrivillig hypotermi minskade genom utbildning av perioperativa sjuksköterskor kring 

evidensbaserad praxis. Denna utbildning genomfördes i Pennsylvania. Målet var att 

identifiera förekomsten av perioperativ hypotermi och skaffa kunskap om hur 

kroppstemperaturen regleras. Mätning av kroppstemperatur, orsaker, effekter och åtgärder till 

ofrivillig hypotermi ingick i fortbildningsprogrammet (Lynch et al., 2010; Andrzejowski et 

al., 2008). 
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Diskussion 
Sammanfattning av huvudresultatet   
Syftet med denna studie var att påvisa effekter av hypotermi samt beskriva 

anestesisjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att belysa vilka förebyggande faktorer som 

bibehåller normotermi i den perioperativa vården.  

Beträffande effekter av ofrivillig hypotermi så visade studien att ofrivillig hypotermi i 

samband med ett kirurgiskt ingrepp ökade risken för komplikationer i form av ökad 

infektionsbenägenhet, påverkan på koagulationen med ökad blödningsrisk, hjärtpåverkan med 

risk för myocardischemi.  

Shivering och känslan av frusenhet kunde upplevas som extremt obehagligt för patienten 

Vanligtvis utvecklas shivering som en följd av postoperativ hypotermi (Smith et al., 2007 ). 

Rajagopalan et al., (2007) rapporterade att även lindrig hypotermi ökade blodförlusten med 22 

%. Bibehållandet av perioperativ normotermi minskade blodförlust och transfusionskrav 

(Poveda, Galvao & Santos, 2009). 

I anestesisjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att bibehålla normotermi i den perioperativa 

vården skulle han/hon utveckla tillsammans med övriga i teamet genomföra en 

omvårdnadsplan för att minska ofrivillig hypotermi hos patienter under operation och 

därigenom undvika kirurgiska komplikationer. (Burns et al., 2010; Devon et al., 2008; 

Eberhart et al., 2005; Lynch et al., 2010; Poveda et al., 2007). 

Flera studier visade på samma resultat att aktiv forcerad uppvärmning under den perioperativa 

fasen var framgångsrik när det gällde att bibehålla normotermi (Andrezejowski et al., 2008; 

Berry et al., 2008; Lynch et al., 2010; Smith et al., 2007; Wong et al., 2007). 

Positiva effekter påvisades även av varma vätskor perioperativt ( Hasankhani et al., 2007; 

Tramontini & Graziano, 2007). 

Temperaturen i operationssalen borde ligga mellan 22,4- 24,1 grader Celsius därigenom 

minskade värmeförlusten via strålning från patientens hud till omgivande miljö 

(Andrzejowski et al., 2008; El Gamal et al., 2000; Persson & Lundberg, 2001; Poveda et al., 

2007).   

Effekter av ofrivillig hypotermi under den perioperativavården orsakade patienten onödigt 

lidande, förlängd sjukhusvistelse och ökade kostnader för samhället (Andrzejowski et al., 

2008; Lynch et al., 2010; Hasankhani et al., 2007; Kiekkas et al., 2005; Persson & Lundberg  

2001; Rajagopalan et al., 2007; Winkler et al., 2000; Wong et al., 2007). 
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Resultatdiskussion  
 
Uppsatsförfattarnas erfarenheter är att det i den perioperativa vården förekommer patienter 

som är ofrivilligt hypoterma. Kunskapen om effekter av hypotermi är inte ny, men trots 

vidtagna åtgärder för att förebygga ofrivillig hypotermi förekommer detta dagligen.  

Ett flertal studier visade att ofrivillig perioperativ hypotermi påverkade flera olika 

organsystem. Hypotermi kunde orsaka hjärtarytmier och påverka behovet av mekanisk 

ventilation vilket ökade risken för patientens liv.  En temperaturminskning kunde öka effekten 

av läkemedel, blodförlusten kunde öka, och vården på uppvakningsenheten förlängdes. Dessa 

faktorer kunde även förlänga den totala sjukhusvistelsen och öka incidensen av postoperativa 

infektioner.(Lynch et al., 2010; Andrzejowski et al., 2008; Wong et al., 2007; Kurz 2008 ). 

 

Det bör poängteras att samarbetet inom det perioperativa teamet är centralt och mycket viktig 

funktion för att undvika ofrivillig hypotermi. Komplikationer som kan leda till förlängd 

sjukhusvistelse, orsakar onödigt lidande för patienten och ökar samhällets kostnader. Detta 

bör kanske al personal i sjukvården bli informerade om och gemensamt arbeta aktivt för att 

förhindra. Även Sveriges Kommuner och Landsting (2008) påtalade detta i sitt åtgärdspaket 

för patientsäkerhet. 

Det beskrivs enligt Sessler (2008) att patienters erfarenheter under sin vårdtid, upplevde 

känslan av att frysa som den mest negativa upplevelsen under vistelsen på sjukhus, ofta till 

och med värre än smärta. Detta anses stämma överrens med erfarenheten från dagens 

verksamhet. Vidare anses att det behövs mer information och kunskap till vårdavdelningarna, 

att de har en viktig uppgift att ansvara för att patienten är normoterma. När patienten anländer 

till operationsavdelningen bör de ansvara för att patienten är klädd med ordentlig skjorta, 

strumpor och har ett täcke i sängen. Patienterna kan vara frusna när de kommer till operation 

och detta kan leda till ökad risk för hypotermi i samband med det kirurgiska ingreppet. 

Även en studie av Tramontini och Graziano (2007) konstaterade detta, att dusch före 

operation och användning av tunna operationskläder samt endast en tunn filt på sig under 

transport till operationsavdelningen ökar risken för hypotermi. 

Genom att känna igen riskfaktorer som ålder, kärntemperatur och typ och längd av operation 

ansåg Leopold et al., (2005) att postoperativ shivering kunde förutses. 
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En intressant reflektion som resultatet påvisat var att forcerad uppvärmning intraoperativt 

minskade blodförlusten under operationerna. Om temperaturen minskade med 0,5 grad så 

ökade blödningen med 200 ml visade Wong ( 2007). Enligt Rajagopalan et al., (2007); 

Poveda et al, (2007); Winkler et al, (2000) var blodförlusten dubbelt så stor hos icke 

uppvärmda patienter. Detta anses också styrka vikten av att sådan komplikation kräver ofta 

flera åtgärder i den perioperativa vården. Det är vidare viktigt att tillgodose patienternas 

behov av värme, vätska och blodtransfusioner. I en svensk studie framkom som ett bifynd att 

de aktivt uppvärmda patienterna hade en lägre blodförlust än hypotermi gruppen (Persson & 

Lundberg, 2001). Dessa resultat borde intressera operatörer och få operationsteamet att 

ytterligare samarbeta för att undvika hypotermi. Vidare bör beaktas hur viktig 

evidensbaserade omvårdnagsåtgärder är i den perioperativa vården, för att kravet av 

professionell vård ska uppfyllas vilket styrks av Lindwall och von Post (2000). 

Patienter som är sövda kan inte själva upprätthålla normotermi. Därför är det 

anestesisjuksköterskans viktigaste uppgift att sörja för patientens behov och agera 

ställföreträdare för denne när han/hon inte kan upprätthålla normotermi själva. Genom sina 

omvårdnadsåtgärder bör anestesisjuksköterskan se till att patienten bibehåller normotermi, 

med hjälp av temperatur på operationssalen, värmetäcke och varma vätskor och undvika 

onödig exponering av patientens kropps yta (Lindwall och von Post 2000; Kurz 2008). 

 

Att mäta temperaturen före, under och efter operationen anses i sig själv vara en ganska liten 

omvårdnadsåtgärd, men kan vara både effektiv och preventiv mot att utveckla ofrivillig 

hypotermi under operationen. Detta bör gälla patienter som får generell och/eller regional 

anestesi, och det bör poängteras vikten av att medvetande göra perioperativa teamet omkring 

patienten om att använda temperaturmätning under operationen. En annan åtgärd skulle kunna 

var att metodanvisning inom detta område bör följa och använda sig av riktlinjer från 

AORNA, ASPAN och NICE och på så sätt ges lika omvårdnad till alla oavsett var man blir 

opererad och vårdad. Att förbättra tillgängligheten av till exempel öron termometer, aktiv 

uppvärmning och vätskevärmare så att det finnas på varje operationssal och då anses det 

lättare att bli påmind att använda dessa hjälpmedel och bör vara rutin idag.  

Enligt Butwick`s et al., (2007) studie som gjordes med gravida kvinnor som skulle genomgå 

kejsarsnitt i spinalblockad framkom att värmetäcke inte enbart kunde hålla patienterna 

normoterma. Det bör beaktas att patienter bör få aktiv värme direkt de anländer till 
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operationssalen och vidare bör påpekas för alla i perioperativa teamet att ytterligare åtgärder 

behövs för att komplettera värmetäcket som inte enbart kan värma patienten.  

I en annan studie visade det att värmetäcken hade flera fördelar, förhindrar värmeförlust via 

strålning genom att minska värmestrålningen från patientens hud till omgivande miljö 

(Andrzejowski et al., 2008; Taguchi). Vidare anses att värmetäcken också kan effektivt värma 

stora delar av patientens kropp oberoende av vilket läge som patienten ligger i eller vilken typ 

av operation som denne ska genomgå. Det bör poängteras vikten av att individ anpassa och 

använda sig av de många olika typer av engångstäcken som finns i dag på marknaden. Detta 

kan i sin tur förhindra risken för uppkomsten av ofrivillig hypotermi och det till en obetydlig 

kostnadsökning i den stora allmänna sjukvårdskostnaden. Det bör också påpekas vikten av att 

använda vätskevärmare till komplement till övriga omvårdnadsåtgärder. Det styrks av 

Hasankhanis studie (2007) som visade resultatet att patienter som hade fått förvärmda vätskor 

via vätskevärmare hade högre kroppstemperatur postoperativt. 

 I den första timmen av anestesins inledning då patienten kan utsättas för störst risk att bli 

hypoterma, anses det vara viktigt att denne får ett så optimalt omhändertagande som möjligt. 

Målet för omvårdnaden bör i första hand vara att förebygga hypotermi och bespara patienten 

obehag och lidande. Om detta inte är möjligt bör arbetet främst inriktas på att lindra och 

behandla uppkommen ofrivillig hypotermi   

 

Temperaturen i operationssalen var en viktig faktor för att upprätthålla normotermi eftersom 

låga rumstemperaturer kan leda till ökad värmeförlust (Poveda et al, 2007; El-Gamal et al., 

2000). Hypotermi kunde uppkomma trots en omgivande operationssalstemperatur på 23 

grader, om inte patienterna var aktivt uppvärmda. Denna slutsats stämmer överens med att 

rumstemperaturen skall vara betydligt högre än 23 grader för att hålla patienterna normoterma 

under operation (Persson & Lundberg, 2001). Av erfarenheter är det inte helt enkelt eftersom 

operationspersonal är varmt klädda och står under varm belysning. Detta är också ett 

arbetsmiljöproblem som bör beaktas. I dag är det vanligt att temperaturen är omkring 21 

grader i operationssalen för att arbetsmiljön för personalen skall vara så komfortabel och 

behaglig att arbeta i som möjligt. I sin tur kan detta bli negativt för patienten och det är då 

viktigt att ha i åtanke att incidensen ökar av hypotermi. Det bör poängteras att bedöma vad 

som ska främjas, patientens hälsa eller personalens arbetsmiljö. I El-Gamal`s et al., (2000) 

studie där operationssalstemperaturen var betydligt högre var endast 10 % av patienterna 

hypoterma vid ankomst till uppvakningsavdelningen. Vidare bör det påpekas att det är av vikt 



21 

 

att hitta metoder som är tillfredställande för både patient och personal hur temperatur på sal 

och arbetsmiljö ska samverka.  

 

I AORNA´s och ASPAN´s rekommenderade riktlinjer, om hur metoder kan användas för att 

förstärka, beskriva och utforma kunskapen om hur optimal patientvård bör ges. Vidare bör det 

även påpekas att om all tillgänglig teknologi används inom operation för att optimal 

patientvård skall ges, är det viktigt att veta att planering och utförande  av god omvårdnad till 

patienten är minst lika viktig för att förebygga hypotermi. Detta styrks även av Poveda et al, 

(2007); Smith et al., (2007) i sina studier. Enligt uppsatsförfattarna är riktlinjerna grunden för 

hur vården ska styras och bedrivas och de ska vägleda den perioperativa sjuksköterskan att 

upprätthålla och ansvara för normotermi och förhindra hypotermi och undvika kirurgiska 

komplikationer, detta stryks också av Hälso och sjukvårdslagen. I kompetensbeskrivningen 

för anestesisjuksköterskor ingår det i professionen att planera och arbeta med förebyggande 

åtgärder, som exempelvis här gäller att bibehålla normotermi hos patienten 

(Kompetensbeskrivning för anestesisjukvård 2008). Nationella Institut för Klinisk 

Spetskompetens betonar också vikten av att upprätthålla normotermi, de rekommenderar även 

förvärmning till alla patienter vid ankomst till operation (Lynch et al., 2010; Burns et al., 

2010). Det bör vidare påpekas att i Sverige idag, är inte detta så utvidgat och enligt erfarenhet 

därför viktigt att poängtera riktlinjernas betydelse. Att arbeta efter dessa ger evidens åt 

omvårdnadsåtgärderna och stärker patientsäkerheten. 

 

Enligt Leopold et al., (2005) fanns det anledning att redan preoperativt arbeta med att aktivt 

värma patienterna, framförallt de äldre som löper störst risk att utveckla hypotermi. 

Normotermi är centralt för patientsäkerheten, patienttillfredsställelsen och positiva kirurgiska 

resultat visar sig minska tiden på sjukhus och minska risken för infektion. Det bör beaktas att 

detta synliggörs i vården idag. Det är alla tillsammans i det perioperativa vård teamet som ska 

planera och ansvara för perioperativ omvårdnad vilket också innebär en utvärdering av risken 

för hypotermi.  
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Genom att arbeta förebyggande och ta ansvar för patientsäkerheten kommer detta att bidra till 

minskat lidande för patienterna och minskade kostnader för sjukvården. 

Vidare anses att behovet av fortbildning för att hålla sig uppdaterad med nya riktlinjer och 

aktuell teknologi vara av vikt. För att minska risken för ofrivillig hypotermi och skydda 

patienten, detta bör vara målet för optimal omvårdnad och hälsa till patienten. Ett 

utbildningsprogram för perioperativa sjuksköterskor i evidensbaserad praxis för att förhindra 

ofrivillig hypotermi som förekommer i USA kan vara något att införa även på sjukhus i 

Sverige. 

 

Metoddiskussion  
  
Studien är genomförd som en litteraturöversikt enligt Polit & Beck (2008). Detta innebär att 

göra en sammanställning av redan utförda studier i ett ämne. Föreliggande studiens resultat 

svarar väl på dess syfte och frågeställning vilket stärker studiens interna validitet, enligt 

uppsatsförfattarna. Artiklar som är kvalitetsgranskade har sökts via Medline och Cinahl och 

även via manuell sökning. Medline och Cinahl är välkända databaser inom 

omvårdnadsforskningen (Forsberg & Wengström 2008). De innehåller relevant 

omvårdnadsforskning och finns rekommenderade i metodlitteraturen (Polit & Beck, 2008). 

Sökorden som användes kombinerades i olika varianter. De flesta artiklarna som använts 

återfanns i bägge databaserna och under de flesta sökorden. Genom att studera referenslistan 

till föreliggande litteraturöversikt har fem artiklar inkluderats vilka uppsatsförfattarna anser ha 

betydelse för studiens resultat. 

I resultatet presenterade artiklar var kvantitativa. Inga kvalitativa artiklar, som svarade mot 

frågeställningen och syftet hittades. Kvantitativ analys metod är enligt Kvale (1997) att 

bestämma mängden av något och är ett verktyg som kan användas beroende på vilka 

forskningsfrågor som ställs. Uppsatsförfattarna har uppmärksammat att det finns lite forskat 

inom nämnda ämne i dag av kvalitativ natur trots att problemet var belyst sedan lång tid 

tillbaka. Det hade varit önskvärt att få med artiklar med kvalitativ ansats som kunde ha tillfört 

en större bredd till ämnet och resultatet. Av tjugosex granskade artiklar så har 17 stycken 

inkluderats som svarade mot syfte och frågeställning i litteraturöversikten. Artiklarna var 

skrivna på engelska och kommer från olika länder. Uppsatsförfattarna fann att resultaten inte 

skiljde sig nämnvärt beroende på nationalitet och kultur. Artiklarnas vetenskapliga kvalité 

bedömdes av uppsatsförfattarna var för sig utifrån en modifierad granskningsmall (Forsberg 
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& Wengström, 2008; Willman et al., 2006). Genom att använda denna mall och därefter 

diskutera dess resultat blev bedömningen objektiv och alla artiklar bedömdes lika. Artiklarna 

har granskats efter bästa förmåga av uppsatsförfattarna som anser att feltolkning har 

undvikits. De artiklar som valdes bort hade låga kvalitetspoäng eller svarade inte mot 

litteraturöversiktens syfte. Den interna validiteten i granskade studier har i de flesta fall inte 

diskuterats vilket kan ses som en brist anser uppsatsförfattarna. 

En svaghet som kan ses i denna litteraturöversikt är att vissa artiklar är närmare tio år gamla, 

vilket uppsatsförfattarna var medvetna om. Enligt Forsberg & Wengström ska inte åldern på 

artiklar överstiga fem år för att en litteraturöversikt bygger på så ny forskning som möjligt. 

Resultatet ska sammanställas för att nya metoder ska kunna tillämpas. Uppsatsförfattarna 

inkluderade artiklar från år 2000 och framåt för att få ett tillräckligt material till 

litteraturöversikten. Studier på barn och djur har exkluderats likaså reviewartiklar och 

pilotstudier. Även artiklar om neuro- och thoraxkirurgi exkluderades eftersom hypotermi 

används i preventivt syfte under dessa operationer. 

 

Slutsats 
Förekomsten av ofrivillig hypotermi är fortfarande hög. Hypotermi börjar vid 36 grader 

Celsius när det gäller allvarliga komplikationer (ökad infektionsrisk, hjärtpåverkan, 

koagulationsrubbningar, förlängd sjukhusvård och ökade kostnader). För att bibehålla 

patienten normoterm har anestesisjuksköterskan med sin profession och kunskap en viktig roll 

genom sina omvårdnadsåtgärder i den perioperativa vården. Uppvärmning 20 min före 

anestesistart och uppvärmning intraoperativt minskar risken för hypotermi, likaså 

kompletterande terapi i form av ökad temperatur på operationssalen och varma intravenösa 

vätskor och spolvätskor. Tiden för preoparativ tvättning bör effektiviseras och patienten bör få 

aktiv värme direkt patienten anländer till operationssalen eftersom tvätt ytterligare kan bidra 

till hypotermi hos patienten. Dessa omvårdnadsåtgärder förutsätter gott samarbete och ska 

vara självklara i det perioperativa teamet. 

Patientens temperatur bör vara 36 grader Celsius före anestesi induktionen och bör mätas 

kontinuerligt under hela operationen. Postoperativ temperatur och resultat bör utvärderas. 

Genom kunskap och medvetenhet om hypotermi och dess risker kan ett aktivt 

omvårdnadsarbete förebygga perioperativ hypotermi och de negativa konsekvenser som det 

medför patienten. Normotermi under den perioperativa vården ökar patientens välbefinnande, 

minskar kirurgiska komplikationer och är samhällsekonomiskt lönande. 
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Klinisk betydelse 
Det är av stor vikt att anestesisjuksköterskan i sin profession och med sina 

omvårdnadsåtgärder delger sina erfarenheter, kunskaper och olika metoder för att bibehålla 

patienten normoterm. Faktum är att trots att det finns många bra metoder och tekniker för att 

bibehålla patienten normotermi så blir patienterna nerkylda under kirurgi. Genom 

föreliggande litteraturöversikt anser sig uppsatsförfattarna kunna belysa effekter av hypotermi 

och vikten av anestesisjuksköterskans omvårdnadsåtgärder. Tillsammans med det 

perioperativa teamet ska planering och utförande av omvårdnadsåtgärder genomföras, för att 

bibehålla patienten normoterm och därmed undvika onödiga komplikationer i den 

perioperativa vården. 

 

Förslag till vidare forskning 
Uppsatsförfattarna anser att det vore intressant att göra en kvalitativ intervju studie där syftet 

är att ta reda på hur patienten upplever anestesisjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att 

undvika hypotermi i den perioperativa vården. En annan intressant studie kan vara att 

genomföra en kvalitativ intervjustudie med anestesisjuksköterskor på olika sjukhus där syftet 

är att beskriva och jämföra hur anestesisjuksköterskan upplever sina erfarenheter kring de 

värmebevarande åtgärder och strategier som används för att minska risken för ofrivillig 

hypotermi. 
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Bilagor  
Bilaga 1. Presentation av databassökning  

 

 

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 
abstrakt 

Antal 
kvalitetsgranskade 
artiklar  

Antal 
identifierade 
artiklar till 
resultat 

CINAHL 
110215 

Perioperative 
Nursing or 
”anesthesiology 
nursing” 

9546 0 0 0 

 Hypothermia 1502 0 0 0 
 Perioperative 

Nursing or 
”anesthesiology 
nursing” AND 
Hypothermia 
 
 

78 10 0 0 

 Perioperative 
Nursing or 
”anesthesiology 
nursing” AND 
Hypothermia 
 
År 2000-2010 

17 17 17 10 

MEDLINE 
110215 

 Perioperative 
Nursing or 
”anesthesiology 
nursing” 

11293 0 0 0 

 Hypothermia 7973 0 0 0 
 Anesthesia 

2000-2010 
3319 0 0 0 

  Perioperative 
Nursing or 
”anesthesiology 
nursing” and 
Hypothermia 

93 10 0 0 

 2000-2010 English 
Language 

49 0 0 0 

  Perioperative 
Nursing or 
”anesthesiology 
nursing AND  

4 4 4 2 



 

 

Bilaga 2. Granskningsmallar för kvalitetsbedömning 

 
 



 

 

Bilaga 3. Sammanställning av artiklar i resultatet 
Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syfte Design Datainsamlingsmetod Resultat Kvalitet 

Andrezejowski J 
Hoyle J 
Eapen G 
Turnbull 
D 
 
2008 
England 
 
 

Effect of pre warming 
on post induction core 
temperature and the 
incidence of 
inadvertent 
perioperative 
hypothermia in 
patients undergoing 
general anaesthesia 

Att utvärdera 
effekten av för 
värmning för att 
undvika oavsiktlig 
perioperative 
hypotermi 

Randomiserad 
studie. 
 Två grupper 
studerades 
1) förvärmd grupp 
2) Icke förvärmd 
grupp 
( kontroll grupp) 

680patienter som skulle 
genomgå rygg kirurgi 
randominiserades i två 
grupper 
 
31 förvärmda och 37 i kontroll 
gruppen 

Preoperative uppvärmning ger 
mindre sänkning av 
kärntemperaturen perioperativt 
och mindre oavsiktlig 
hypotermi hos patienter som 
genomgår rygg kirurgi. 

23/29 
 
Medelhög 

Berry, D Wick C, 
Magons P. 
 
2008 
 
USA 

A clinical Evaluation 
of the Cost and time 
Effectiveness of the 
ASPAN Hypothermia 
Guidline 

Att avgöra om 
genomförandet av 
guidline påverkade 
vistelsens längd, eller 
kostnaden för 
perioperativ vård. 

Kvasi -experimentell Deltagarna i studien bestod av 
334  inlagda patienter 
 

Resultaten från denna studie  
stödjer genomförandet av 
ASPAN hypotermi guidline 
som en effektiv och 
ändamålsenlig strategi för att 
uppnå eller upprätthålla 
normotermi i dag kirurgi. 

24/29 
 
Hög 

BurnsS 
Piotrowski, K 
Guy, G, 
Woingkowski, M 
 
2010 
 
 
USA 
 
 

Incidence of 
postoperative 
hypothermia and the 
relationship to clinical 
variables 

Undersöka 
frekvensen av 
postoperativ 
hypothermi 
Forskarna har 
intresse att uppdatera 
förekomsten av 
hypotermins utv. de 
senaste 20 åren. 

Prospective  
Kvantutative 
Korrelationsstudie 
 
 

287 patienter mellan 16-97 år 
2 kategorier 
1)Stor kirurgi ex. Öppen buk, 
el thorax kir. > 2 t. operations 
tid. 
2) Mindre kirurgi o ex. 
tonsillektomi, arthroskopier 

Insatser för att behålla 
normotermi ligger på anestesi 
teamet.  
Nyligen uppdaterade ASPAN 
riktlinjer är  
grunden för att styra vården för 
att undvika hypotermi.  
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Medelhög 
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Butwick AJ, 
Lipman SS, 
Carvalho B. 
 
2007 
USA 

Intraoperative 
Forcerad Air-
Warming During 
Cesarean delivery 
under Spinal 
Anesthesia does not 
prevent maternal 
Hypothermia 

Hypotesen att 
varmlufts 
uppvärmning 
förhindrar hypotermi 
hos patienter som 
genomgår elektiv 
kjesarsnitt. 

Randomiserad  
Studie.  

30 friska gravida kvinnor Asa 
1-2 mellan 18 -40 år. 
 

Det fanns ingen skillnad mellan 
de båda grupperna. 
Enbart värmetäcke under 
patienten förhindrar inte 
hypotermi på patienter som 
genomgår Kejsarsnitt i spinal 
anestesi. Förekomst och 
svårighetsgrad av frossa skilde 
sig inte signifikant mellan 
grupperna.   

26/29 
 
Hög 

El Gamal N, El 
Kassabany N, 
Frank SM, Amar 
R, AbuKhabar H., 
El Rahmany HK, 
Okasha AS. 
  
Egypten 
 2000 

Age- related 
Thermoregulatory 
Differences in a 
Warm operating 
Room Enviroment 
(Approximately 26 C) 

Hypotes att 
hypotermi inträffar 
sällan under allmän 
anestesi oberoende 
av ålder när 
omgivande 
temperatur hålls vid 
26C  

Randomiserad studie 
 

 40 patienter delades in i två 
grupper.  
Yngre 20- 40 år  20 stycken. 
Äldre 60- 75 år 20 stycken. 

Genom att öka temperatur på 
sal till 26 grader minkar 
dramatiskt förekomst av 
hypotermi hos både den yngre 
och äldre gruppen.  

21/29 
  
Medelhög 

Hasankhani H,  
Mohammadi E,  
Moazzani F,  
Mokhtari M &  
Naghgizadh.M.  
 
2007  
Iran  

The Effects of 
Intravenous Fluids 
Temperature on 
Perioperative on 
Hemodynamic 
Situation, 
Postoperative 
Shivering and 
Recovery in 
Orthpaedic Surgery  

Att undersöka om 
intravenös uppvärmd 
vätska påverkar den 
haemo - 
dynamiska  
situationen, 
förekomst av 
shivering och 
återhämtnings tid  

Kvantitativ 
analysmetod  
Observationer  
Perioperativt mättes 
puls blodtryck och 
temperatur på 
ortopediska 
patienter.  

30 patienter i en kontroll-
grupp och  
30  
patienter  
i en  
interventions  
grupp.  

Uppvärmd intravenös vätska 
minskar förändringar i haemo-  
dynamiken, shivering och 
återhämtnings 
tiden postoperativt.  
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Hög 
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Kiekkas P, 
Poulopoulou M, 
Papahatzi A & 
Souleles P  
2005  
Grekland  

Effects of 
Hypothermia and 
Shivering on Standard 
PACU Monitoring of 
Patients  

Undersöka vilken 
effekt hypotermi och 
shivering har och hur 
det syns vid 
monitorering av 
patienter post-
operativt  

Kvantitativ 
analysmetod  
Observationer  
Jämfört normo-
therma patienter 
med hypoterma  

170 patienter. 
 Ortopedisk  
kirurgi.  

Visar att det finns ett samband 
mellan shivering och 
hypotermi, cirkulationen 
påverkas och att operationstid 
är av betydelse.  
 

24/29 
 
Hög 
 
 

Leopold HJ, 
Eberhart L, 
Döderlein F, 
Eisenhardt G, 
Kranke P, Sessler 
D, Torossian A, 
Wulf H, Morin A  
Tyskland , Usa 
2005 

Independent Risk 
Factors for 
postoperative 
shivering 

Utveckla en modell 
att förutsäga 
postoperative 
shivering 

Randomiserad studie 
 

Studien avsåg således att 
omfatta ca 1300 patienter i 
denna undersökning för att få 
1000  till utvärdering och ca 
300 för validering. 

Postoperative frossa kan 
förutses genom att identifiera 
riskfaktorer. 
En modell kan användas som 
kliniskt verktyg  för att hjälpa 
personal att behandla shivering. 
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Medelhög 

Lynch S, Dixon J, 
Leary D. 
2010 
 
 
USA 

Reducing the Risk of 
Unplanned 
Perioperative 
Hypothermia 

Undersöka och införa 
optimala rutiner för 
att patienterna ska 
var normoterma och 
svara upp mot 
rekommendation  
från  AORNA 

Randomiserad 
studie.   
 

Vuxna över 18 år som skulle 
genomgå Laparoskopisk 
Cholecystektomi. 
Patienterna indelades i tre 
grupper 
Grupp 1   kontroll grupp. 
Grupp 2   fick uppvärmda 
vätskor. 
Grupp 3 
Forcerad uppvärmning  

Visade att forcerad 
uppvärmning är framgångsrik. 
75 %  av de som fått forcerad 
uppvärmning hade uppnått 36.0 
grader efter 15 min på 
uppvakningsavdelningen. 
Uppföljningsstudie efter 6 mån 
visade att 100% av patienterna 
hade uppnått 36.o C efter 15 
min på UVA. 

27/29 
 
Hög 
 

Persson K, 
Lundberg J. 
 
Sverige 
2001 

Perioperative 
hypothermia and 
postoperative opioid 
requirements 

Kliniskt se om 
användandet av 
opioider påverkas om 
patienten har 
hypotermi 

Prospektiv 
randomiserad studie 

59 patienter som skulle 
hysterektomeras delades i två 
grupper. 
En fick varmlufts 
uppvärmning och en 
konventionell kontroll grupp 
som fick filtar  

Ingen postoperativ skillnad i 
krav på smärtstillande mellan 
grupperna 
Patienterna i varmluftsgruppen 
hade högre kärntemp. De aktivt 
värmda hade lägre blodförlust 
än hypotermi. 
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Poveda, B., De 
Brio, V., Galvao, 
CM., Dos Santos, 
CB. 
 
 
2009 
Brasilien  

Factors associated to 
the development of 
hypothermia in the 
intraoperative period. 

 

Denna studie syftade 
till att bedöma 
faktorer som är 
associerade till 
förändringar i 
kroppstemperatur 
intraoperativt hos 
patienter som 
genomgår elektiv 
kirurgi. 

En prospektiv studie  70 patienter ingick i studien 
På ett välgörenhets 
sjukhus 
 
 
 
 
 

Sjuksköterskor är ansvariga för 
planering och genomförande av 
effektiva åtgärder som kan 
bidra till att minimera 
kostnaderna och viktigast 
minska hypotermi 
komplikationer. Hypotermi 
ökar risken för behov av 
blodtransfusion och plasma. 
 

27/29 
 
Hög 

Rajagopalan S, 
Mascha E, Sessler 
D.I,  
2007 
USA 
 

The effect of mild 
perioperative 
hypothermia on blood 
loss and transfusion 
requirement. 

Att utvärdera hypotes 
om mild 
perioperative 
hypotermi ökar 
kirurgisk blodförlust 
och transfusionskrav 

Metaanalys 
systematisk 
genomgång  sökning 
av randomiserade 
studier. 

14 studier i analysen av 
blodförlust och 10 i 
transfusions analysen. 
Totalt 1800 artiklar varav 18 
svarade på studiens kriterier 

Normothermi minskade 
transfusionskrav Även lindrig 
hypotermi ökar blodförlust med 
22%. 

23/29 
  
Medelhög 
 
 

Smith C.E, 
Sidhu,R.S, Lucas 
L,D Mehta D, 
Pinchak A.C 
  
2007  
 
USA  
 

Should Patients 
Undergoing 
Ambulatory Surgery 
with General 
Anesthesia Be 
Actively Warmed?  

Att  
undersöka  
frekvensen,  
hur  
allvarlig, kostnader 
och komplikationer  
i samband med 
hypotermi på 
patienter som  
opererades 
polikliniskt i generell 
anestesi.  

Kvantitativ 
analysmetod  
Observationer  
Kontrollgrupp  
med sedvanliga 
rutiner (RTC) och 
Interventions-grupp 
som värmdes aktivt  

383 patienter 
191  
patienter  
slumpmässigt och rutin  
metoder  
192 patienter  
i en inter-ventionsgrupp.  

Högre frekvens av hypotermi 
och shivering i den grupp som 
ej värmdes. Fler åtgärder 
krävdes i den gruppen. Ingen 
skillnad i tiden till hemgång. 
Kostnaderna var högre i 
uppvärmningsgruppen.  
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Hög 



 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syfte Design Datainsamlingsmetod Resultat Kvalitet 

Taguchi A, 
Ratnanarja J, 
Kabon B, Sharma 
N, Lenhardt R, 
Sessler D 
2004  
USA  

Effects of a 
Circulating –water 
Garment and Forced 
–air Warmning on 
Body Heat Content 
and Core 
Temperature 

Se effekter av en 
cirkulerande vatten 
element och forcerad 
uppvärmning på 
kropp och 
kärntemperatur. 

Randomiserad studie 
med kliniska försök. 

9 frivilliga friska patienter, 5 
män och 4 kvinnor 

Kärntemperatur ökade såldes 
snabbare med cirkulerande  
vatten i madrassen än varmlufts 
täcke.  
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Medehög 

Tramontini CC, 
Graziano, KU. 
 
2007 
 
Brasilien 
 
 

Hypothermia controll 
in Elderly Surgical 
patients in the 
intraoperative  period: 
Evalution of two 
nursing interventions 

Att utvärdera 
effekten av två olika 
omvårdnads 
åtgärder. Filtar / 
aktiv värme under 
den intraoperativa 
perioden av äldre 
patienter som 
genomgår kirurgi. 

Detta var en 
experimentell, 
komparativ, 
tillämpade, 
longitudinell 
prospektiv studie 
med en kvantitativ 
ansats. 

81 äldre patienter som 
genomgår elektiv kirurgi. 
Två försök och en 
kontrollgrupp.  
 

Resultaten visar behov av extra 
uppvärmning för att behålla 
normotermi. 

24/29 
 
Medelhög 

Winkler M, 
Birkenberg B, 
Hetz H, Schek T, 
Arkelic C, Kabon 
B, Marker E, 
Grubl A, Czepan R 
Greher M, Goll V, 
Wolf F, Kurz A 
Sessler D 
Österrike 
2000 

Aggressive warming 
reduces blood loss 
during hip 
arthroplasty. 
 

Att utvärdera 
effekten av aggressiv 
uppvärmning och 
bibehålla normotermi 
förebygga och 
blodförlust. 
 

Randomiserad 
studie. Prospektiv 
Delades in i två 
grupper. 
Aggressiv 
uppvärmning  
Jämfört med 
konventionell 
uppvärmning 
 
 

150 patienter som genomgick 
total höftleds plastik med 
spinal anestesi. 
ASA 1-3 
Ålder 40-80  

Aggressiv intraoperative 
uppvärmning minskar 
blodförlust under 
höftledsplastik. En temperatur 
minskning med 0,5 grad visade 
sig öka blödningen med 200ml. 

20 
Medel 
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Wong P.F, 
Kumar S, 
Bohra A, 
Wetter D & 
Leaper D.J. 
 
2007 
Storbritannien 

Randomized clinical 
trial of perioperative 
systemic warming in 
the major abdominal 
surgery 

Undersöka effekten 
av olika 
värmesystem 
perioperativt för att 
minska postoperativa 
komplikationer. 

Randomiserad  
observationer  
En Kontrollgrupp 
och en Interventions 
grupp 
och 
Kvantitativ analys 
metod  

 103 patienter som skulle 
genomgå stor buk kirurgi 

Uppvärmning ger mindre 
blodförlust och mindre 
komplikationer 
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Hög 
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	Inledning
	I sitt omvårdnadsarbete ställs anestesisjuksköterskan ofta inför problem med patienter som har nedsatt kroppstemperatur, de har drabbats av ofrivillig hypotermi under den perioperativa vården. Det upplevs av många patienter som obehagligt både psykisk...
	När patienten ligger på operationsbordet förloras värme via olika faktorer. Det kan ske genom strålning från den varma hudytan till omgivningen Förlust av värme sker från hud, luftvägar och operations sår (Nunney, 2008; Halldin & Lindahl, 2008).
	I en studie av Sessler (2001) beskrev patienter att känslan av att frysa är den mest negativa upplevelsen under vistelsen på sjukhus, ofta till och med värre än smärta.
	Enligt Hovind, (2005) hade många patienter låg kroppstemperatur redan vid ankomsten till operationsavdelningen. Detta berodde på en kombination av faktorer som perioperativ förberedelse med dusch, kall operationsskjorta, tunna sängkläder och premedici...
	Hypotermi leder till en ökad risk för sårinfektioner, längre tid för återhämtning och förlängd sjukhusvistelse. Detta kan leda till en påverkan på ekonomin både för patienten och för samhället enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (2008). I Häl...
	Normotermi, den normala termoregulationen

	Med normotermi avses att upprätthålla normal kroppstemperatur, normotermi över 36 grader Celsius (C).
	Normotermi innebär en variation mellan temperaturgränser på 36-38 grader Celsius. Kroppstemperaturen varierar med endast 0,2 grader Celsius, den så kallade termoneutrala zonen, innan kompensationsmekanismer inträder. Den termoneutrala zonen påverkas a...
	Kroppstemperaturen regleras i huvudsak reflexmässigt. Temperaturcentrum i hypotalamus är vår kropps termostat. Om en ändring sker av kroppstemperaturen registreras det i hypothalamus. Då aktiveras värmeavgivande respektive värmeproducerande mekanismer...
	Patienten blir under operation beroende av omgivningens temperatur. Den fysiologiska vasokonstriktionen i periferin slås ut och värme avgivningen ökar. Det sker en farmakologisk vasodilatation samt en sänkt metabolisk värmeproduktion eftersom patiente...
	Faktorer som påverkar termoregulationen

	Förlust av strålningsvärme svarar för stora delar av patientens värmeförluster. Genom avdunstning från till exempel hud, luftvägar och operationssår sker ytterligare förluster.  Konvektionsvärme förlust såsom luftströmmar över huden står för 15 % och ...
	Shivering, är en spontan, ofrivillig och oförutsägbar muskelaktivitet. Den ökar kroppens syrgasbehov med upptill 200 %. Shivering upplevs som synnerligen obehagligt. Redan vid en sänkning av kroppstemperaturen med 1,5 grad ökar risken för hypotermi un...
	Hypotermi

	Hypotermi innebär att patientens kroppstemperatur är under 36 grader Celsius (Holm & Hansen, 2000).  Hypotermi i samband med kirurgiska ingrepp ökar risken för komplikationer (Bernthal 1999; Kurz 2008). Det är inte samma temperatur överallt i kroppen....
	Hypotermi definieras med utgångspunkt från kroppens kärntemperatur och indelas i olika
	svårighetsgrader: mild (34-36 grader Celsius), måttlig (30-34 grader Celsius) och svår (< 30 grader Celsius) (Bellamy, 2007).
	”Accidentell hypotermi definieras som en oplanerad sänkning av kroppstemperaturen
	till under 35 grader Celsius. Accidentell hypotermi är ett potentiellt livshotande tillstånd
	och skall skiljas från planerad hypotermi.” (Socialstyrelsen, 2003 s. 8).
	Hypotermi under anestesi

	Samtliga anestesiläkemedel har en dämpande effekt på temperaturregleringen i hjärnan och minskar kroppens förmåga att producera värme. Förmågan till huttring från skelettmuskulatur elimineras av muskelblockad. Små barn är en riskgrupp för hypotermi. D...
	Risk för postoperativ hypoventilation och aspiration kan ske på grund av andningsdepression och minskad hjärtminutvolym som är en följd av hypotermi och läkemedelspåverkan
	( Halldin & Lindahl, 2008).
	Perioperativ omvårdnad

	Perioperativ vård beskrivs av Lindwall och von Post, (2006) som omvårdnadsåtgärder vilka utförs av anestesisjuksköterska eller operationssjuksköterska inom operationsavdelningens verksamhetsområde. Den perioperativa vårdprocessen ska innehålla profess...
	Utvecklingen visar att teorierna är nödvändiga verktyg som sjuksköterskan ska använda för att kunna möta alla krav som ställs på professionen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006).
	Om patienter får en godperioperativ omvårdnad kan negativa upplevelser minskas och då får patienten bästa möjliga utgångsläge för operation (Holm & Hansen, 2000).
	”Ett perioperativt arbetssätt kräver att anestesi- och operationssjuksköterskor skapar kontinutet i vårdandet för de patienter som skall opereras och att det är sjuksköterskan som är kontinuteten. Genom ett perioperativt vårdtänkande får anestesi- och...
	Svensk förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) har utformat riktlinjer för perioperativt anestesiarbete. I samband med operation bedömer anestesisjuksköterskan patientens omvårdnadsbehov och kontaktar läkare vid avvikande anestesiförlopp samt be...
	Anestesisjuksköterskans omvårdnadsansvar

	Med anestesisjuksköterska menas legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterske- examen med inriktning mot anestesisjukvård (Kompetensbeskrivning för anestesisjukvård, 2008).
	God och säker vård måste uppnås för att få bedrivas enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Hälso- o sjukvården skall tillgodose hög patientsäkerhet och god kvalité av sjukvården (SOSFS 2005:12).
	Den vård som ges skall vara byggd på vetenskap och beprövad erfarenhet (Polit & Beck, 2008). I kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor (2008) och International Council of Nurses. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2002) samt Lindwall och v...
	Anestesisjuksköterskan skall arbeta för att säkerställa patientsäkerheten, handla etiskt och visa respekt och omsorg för patientens integritet och värdighet. Genom att vara uppmärksam och tillvarata patientens rättigheter, samt kontinuerligt utvärdera...
	Anestesisjuksköterskans omvårdnadsarbete perioperativt utgår ifrån den enskilda patientens resurser och behov. Under det korta mötet före operationen skall anestesisjuksköterskan
	bidra till att patienten känner lugn, trygghet och upplever att den får en säker och professionell omvårdnad (Kompetensbeskrivning för anestesisjukvård, 2008).
	Anestesisjuksköterskan har ett unikt arbete eftersom han/hon finns vid patientens sida under hela operationen och kan ge patienten den omvårdnad han/hon behöver, vara tillmötesgående och ge närhet. Detta förhållningssätt blir allt viktigare i framtide...
	Problembeskrivning

	I den perioperativa omvårdnadsprocessen är det viktigt att bibehålla normal kroppstemperatur för att minska risken för komplikationer som leder till onödigt lidande fysiskt, psykiskt och ekonomiskt för patienten.
	Welch (2002) och Hovind (2005) betonar vikten av aktiv prevention av ofrivillig hypotermi, som är mycket frekvent förekommande under den perioperativa vården. Enligt Halldin & Lindahl (2008) så har patienter som utvecklar mild hypotermi efter generell...
	SKL (2008) genomförde en nationell satsning med inriktning på patientsäkerhet, genom att öka riskmedvetenheten och därigenom minska några av de mest förekommande vårdskadorna som till exempel vårdrelaterande infektioner. Ett annat åtgärdspaket syftade...
	Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska sjukvården vara organiserad så att vårdskador förhindras genom ett förebyggande arbete.
	Föreliggande litteraturstudies författare anser att ytterligare kunskap om ofrivillig hypotermi under den perioperativa vården kan bidra till att patienterna får en säker och professionell anestesiologisk omvårdnad med minskade komplikationer och snab...
	Syfte

	Syftet med denna studie var att påvisa effekter av ofrivillig hypotermi samt beskriva anestesisjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att belysa vilka förebyggande faktorer som bibehåller normotermi i den perioperativa vården.
	Frågeställning

	Vilka effekter av ofrivillig hypotermi förekom i den perioperativa vården?
	Vilka förebyggande omvårdnadsåtgärder kunde anestesisjuksköterskan vidta för att bibehålla normotermi i den perioperativa vården?
	Metod
	Design

	Examensarbetet har genomförts som en litteraturöversikt.
	Urval av litteratur

	Uppsatsförfattarna har tillsammans sökt vetenskapliga artiklar i databaserna CINAHL och MEDLINE (Bilaga 1).
	Använda sökord var perioperativ nursing, anesthesiology nursing och hypothermia.
	Sökorden har använts var för sig och tillsammans och i olika kombinationer samt tillsammans med Booleska sökoperator AND, för att finna relevant litteratur. Vidare har fem artiklar sökts manuellt genom att använda referenser från redan funna artiklar.
	Litteraturöversikt beskrivs av Forsberg och Wengström (2008) som en metod för att beskriva det aktuella forskningsläget inom ett specifikt område. Enligt Polit & Beck, (2008) innebär det att granska och göra en summering av artiklar om ett förbestämt ...
	Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) anser att genom utvärdering och analys av fakta, kan nya vägar uppstå som kan lösa problem och frågeställningar.
	Arbetet gjordes systematiskt utefter Polit och Becks (2008) flödesschema för litteraturöversikt (Figur 1).
	Figur 1: Polit & Becks Flödesschema för litteraturöversikt en modifierad version.
	Inklusionskriterier

	Inklusionskriterier för studien var att artiklarna skulle vara vetenskapliga och vara publicerade mellan åren 2000 – 2010. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och inkludera vuxna män och kvinnor över 18 år.
	Exklusionskriterier

	Vetenskapliga artiklar publicerade före år 2000 har exkluderats från litteraturöversikten
	Studier omfattande barn och djur har exkluderats, likaså reviewartiklar och pilotstudier.
	Artiklar om studier inom neuro- och thoraxkirurgi har exkluderats eftersom hypotermi används i preventivt syfte under dessa operationer.
	Tillvägagångssätt

	Examensarbetet genomfördes tillsammans av denna litteraturöversikts författare. Gemensamt studerades artiklarnas titel och abstrakt och bedömdes om de var relevanta och svarade till syfte och frågeställningar. Vissa artiklar återkom vid flera sökninga...
	De artiklar som efter granskning bedömdes ha hög och medelhög kvalité lästes av båda författarna och text som svarade på syfte markerades. Därefter delades resultatet in i olika teman som presenteras i studiens resultatdel. Efter sammanställning och d...
	Analys

	Artiklarnas abstrakt lästes flera gånger av båda uppsatsförfattarna för att få en relevans för om innehållet svarade mot syftet i litteraturöversikten. Därefter valdes tjugosex artiklar ut som granskades i sin helhet inklusive de fem manuellt sökta ar...
	Granskningsmallen för kvantitativ bedömning bestod av 29 frågor där alla frågor besvarades med ja eller nej. Bedömningen gjordes med hjälp av frågor om studiens syfte och innehåll, urvalsmetod och hur datainsamlingen genomfördes och vilket kliniskt vä...
	Forskningsetiska överväganden

	Eftersom detta var en litteraturöversikt som grundades på artiklar som har godkänts av etiska råd, ses inte några etiska problem att genomföra denna litteraturöversikt. Uppsatsförfattarna har granskat artiklarna objektivt och efter bästa förmåga beskr...
	Vid citat har kursiv text använts.
	Resultat
	I föreliggande litteraturöversikt användes sjutton vetenskapliga artiklar, samtliga med kvantitativ ansats (bilaga 3). Artiklarna var publicerade mellan 2000 och 2010. Artiklarna kom från Brasilien (n=2), England (n=1), Egypten (n=1), Grekland(n=1), I...
	Effekter av ofrivillig hypotermi i den perioperativa vården
	Fysiologiska effekter


	Ofrivillig perioperativ hypotermi påverkade flera olika organsystem inklusive respiratoriska, kardiovaskulära, adrenerga system och immunförsvar. Hypotermi kunde orsaka hjärtarytmier och påverka behovet av mekanisk ventilation vilket ökade risken för ...
	En temperaturminskning kunde öka effekten av läkemedel exempelvis effekten av muskelavslappande läkemedel. Behovet av röda blodkroppar, plasma och trombocyter ökade liksom blodförlusten som kunde öka med upp till 500 ml vid vissa operationer. Vården ...
	Dessa faktorer kunde förlänga sjukhusvistelsen och även öka incidensen av postoperativa infektioner (Andrzejowski, Hoyle, Eapen & Turnbull, 2008; Lynch, Dixon & Leary 2010; Persson & Lundberg, 2001). Cirkulatoriskt sågs också en höjning av medelartär...
	Postoperativ hypotermi gav stresspåslag och påverkade hemodynamiken med bland annat högt blodtryck och ökad pulsfrekvens (Hasankhani et al., 2007; Kiekkas et al., 2005).
	Komplikationer

	Ofrivillig lindrig hypotermi i samband med ett kirurgiskt ingrepp ökade risken för
	komplikationer i form av ökad infektionsrisk, påverkan på koagulationen, hjärtpåverkan med risk för myocardischemi och förändrad läkemedelseffekt (Hasankhani et al, 2007; Kiekkas et al., 2005; Smith, Sidhu, Lucas, Mehta & Pinchak, 2007; Wong, Kumar, B...
	Om operationstiden översteg två timmar så var detta i sig själv en ökad risk för hypotermi (Hasankhani et al., 2007; Kiekkas et al., 2005).
	Shivering
	Shivering och känslan av frusenhet kunde upplevas extremt obehagligt för patienten (Smith et al., 2007). Det fanns ett samband mellan sänkt kroppstemperatur och shivering (Hasankhani et al., 2007; Kiekkas et al., 2005; Smith et al., 2007).
	Shivering var vanligare efter generell anestesi än vid regional anestesi. Hjärtfrekvensen ökade vid shivering och det framkom ett samband mellan shivering och patientens ålder. Unga människor drabbades i större utsträckning av shivering och hypotermi ...
	I en studie undersöktes fyrtio patienter, hälften var mellan 20-40 år och hälften 60-75 år. Fyrtio procent bland yngre patienter och tio procent av äldre upplevde shivering postoperativt. Författarna testade hypotesen att hypotermi sällan inträffade u...
	I en randomiserad studie omfattande 1340 patienter kunde postoperativ frossa förutses genom att identifiera riskfaktorer som ålder, kärntemperatur och typ av kirurgi och dessa faktorer användes som riktlinjer vid läkemedelsbehandling av shivering (Leo...
	Blodförlust
	Uppvärmning med hjälp av olika värmesystem gav mindre blodförlust och mindre postoperativa komplikationer och påvisade att uppvärmd intravenös vätska minskade risken för blodförlust (Wong et al., 2007; Rajagopalan, Mascha & Sessler, 2007; Winkler et a...
	Winkler et al. (2000) studerade under två år 150 patienter under två år vilka genomgick en höftledsplastik. Slutsatsen blev att forcerad uppvärmning intraoperativt minskade blodförlusten under operationerna. Om temperaturen minskade med 0,5 grad Celsi...
	Anestesisjuksköterskans förebyggande omvårdnadsåtgärder för bibehållande av normotermi i den perioperativa vården
	Perioperativa teamet


	Lynch et al., (2010) ansåg att normotermi var centralt för patientsäkerheten, patienttillfredsställelse och positiva kirurgiska resultat. Normotermi visade sig minska tiden på sjukhus med så mycket som 40 % och minska riskerna för infektion med 64 %. ...
	Bad eller dusch före operation samt användningen av tunna operationskläder med endast tunn filt på sig under transport till operationsavdelningen ökade också risken för hypotermi och behov av extra uppvärmning för att bibehålla normotermi var viktigt.
	(Tramontini & Graziano, 2007).
	Perioperativa sjuksköterskor ansvarade för att förhindra hypotermi och därigenom undvika kirurgiska komplikationer. Utvärderingen innebär att bedöma hud, kardiovaskulär status, andningsorgan och nutritionsstatus. Utifrån detta planeras omvårdnaden til...
	Före det operativa ingreppet skall patienten ges passiv värme i form av mössa och strumpor för att undvika att kroppen kyls ned i onödan av omgivande temperatur. De delar av kroppen som inte omfattas av det kirurgiska ingreppet skall vara täckta för a...
	Aktiv uppvärmning

	Aktiv uppvärmning i form av forcerad uppvärmning, vätskevärmare och förhöjd rumstemperatur är omvårdnadsåtgärder som anestesisjuksköterskan skall använda sig av enligt Association of perioperative Registered Nurses (AORN´s) rekommendationer ( Lynch et...
	Ett flertal granskade studier visade på samma resultat att aktiv forcerad uppvärmning under den perioperativa fasen var framgångsrik när det gällde att bibehålla normotermi (Lynch et al., 2010; Andrezejowski et al, 2008; Wong et al., 2007; Smith et al...
	Aktiv uppvärmning som påbörjats två timmar innan operationen hade positiva effekter med minimalt extra kostnad och minimalt obehag för patienten. I studien ingick 103 patienter som skulle genomgå omfattande elektiv bukkirurgi. Syftet med studien var a...
	Lynch et al., (2010) undersökte om införandet av optimala rutiner kunde förhindra perioperativ hypotermi och om rutinerna svarade upp till rekommendationerna.
	Studien inkluderade 28 slumpvis utvalda män och kvinnor som skulle genomgå laparoskopisk kolecystektomi. Av dessa patienter hade 54 % en kroppstemperatur på 36 grader Celsius eller högre efter operation och de hade enbart fått en varm filt som aktiv u...
	Sex månader efter denna studie gjordes en uppföljning med 28 slumpvis utvalda kirurgpatienter som fick forcerad uppvärmning under den perioperativa fasen. Resultatet visade att forcerad uppvärmning som påbörjades innan operationen var bästa metoden at...
	Endast värmetäcke under patienten förhindrade inte hypotermi hos patienter som genomgick kejsarsnitt i spinalanestesi. Förekomst och svårighetsgrad av frossa skilde sig inte signifikant mellan grupperna som bestod av 30 friska gravida kvinnor mellan 1...
	Administrering av intravenösa uppvärmda vätskor

	Hasankhani et al., (2007) undersökte varma intravenösa vätskors effekt på hemodynamiken. Sextio patienter som genomgick ortopedisk kirurgi deltog. Patienterna randomiserades i två grupper. En hypotermigrupp där all vätska var rumstempererad och en nor...
	Miljön i operationssalen

	Konsekvenser genom att öka operationssalens temperatur till 26 grader Celsius minskade dramatiskt förekomst av hypotermi i både yngre o äldre grupper. Omgivningstemperatur är en välkänd prediktor för hypotermi hos nedsövda patienter ( El-Gamal et al.,...
	Enligt American Socity of Perianthestesia Nurses (ASPAN)´s riktlinjer bör temperaturen i operationssalen ligga mellan 22,4- 24,1 grader Celsius. Då skall värmeförlusten minska via strålning från patientens hud till kall operationsmiljö (Poveda, Galvao...
	Ofrivillig hypotermi kunde utvecklas som en följd av att anestesi minskade den metaboliska värmeproduktionen och de värmeförlusterna som skedde i en kall operations miljö (Andrzejowski et al., 2008).
	Rumstemperatur, ålder och typ av smärtstillande kunde påverka kroppstemperaturen under allmän anestesi. Det visade sig att hypotermi kunde uppkomma trots den omgivande
	operationssalstemperaturen på 23 grader Celsius, om inte patienterna var aktivt uppvärmda. Rumstemperaturen skall vara betydligt högre än 23 grader Celsius för att bibehålla patienterna normoterma under anestesi (Persson & Lundberg, 2001; El-Gamal et ...
	Riktlinjer för att bibehålla normotermi.
	Enligt AORNA´s rekommenderade metoder beskrivs hur optimal patientvård tillhandahålls för att vägleda den perioperativa sjuksköterskan att upprätthålla normotermi och förhindra ofrivillig hypotermi (Lynch et al., 2010).

	Insatser för att bibehålla normotermi var perioperativateamets ansvar. Riktlinjer enligt ASPAN bidrog till att förstärka kunskapen om behovet av vaksamhet avseende perioperativ temperaturreglering. Riktlinjer tillhandahåller grunden för att styra vård...
	I en brasiliansk studie observerades sjuttio patienter som skulle genomgå elektiv kirurgi. I resultatet ansåg studiens författare att sjuksköterskorna var ansvariga för planering och genomförande av effektiva åtgärder som kunde bidra till minimering a...
	Ofrivillig hypotermi minskade genom utbildning av perioperativa sjuksköterskor kring evidensbaserad praxis. Denna utbildning genomfördes i Pennsylvania. Målet var att identifiera förekomsten av perioperativ hypotermi och skaffa kunskap om hur kroppste...
	Diskussion
	Sammanfattning av huvudresultatet

	Syftet med denna studie var att påvisa effekter av hypotermi samt beskriva anestesisjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att belysa vilka förebyggande faktorer som bibehåller normotermi i den perioperativa vården.
	Beträffande effekter av ofrivillig hypotermi så visade studien att ofrivillig hypotermi i samband med ett kirurgiskt ingrepp ökade risken för komplikationer i form av ökad infektionsbenägenhet, påverkan på koagulationen med ökad blödningsrisk, hjärtpå...
	Shivering och känslan av frusenhet kunde upplevas som extremt obehagligt för patienten Vanligtvis utvecklas shivering som en följd av postoperativ hypotermi (Smith et al., 2007 ).
	Rajagopalan et al., (2007) rapporterade att även lindrig hypotermi ökade blodförlusten med 22 %. Bibehållandet av perioperativ normotermi minskade blodförlust och transfusionskrav (Poveda, Galvao & Santos, 2009).
	I anestesisjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att bibehålla normotermi i den perioperativa vården skulle han/hon utveckla tillsammans med övriga i teamet genomföra en omvårdnadsplan för att minska ofrivillig hypotermi hos patienter under operation ...
	Flera studier visade på samma resultat att aktiv forcerad uppvärmning under den perioperativa fasen var framgångsrik när det gällde att bibehålla normotermi (Andrezejowski et al., 2008; Berry et al., 2008; Lynch et al., 2010; Smith et al., 2007; Wong ...
	Positiva effekter påvisades även av varma vätskor perioperativt ( Hasankhani et al., 2007; Tramontini & Graziano, 2007).
	Temperaturen i operationssalen borde ligga mellan 22,4- 24,1 grader Celsius därigenom minskade värmeförlusten via strålning från patientens hud till omgivande miljö (Andrzejowski et al., 2008; El Gamal et al., 2000; Persson & Lundberg, 2001; Poveda et...
	Effekter av ofrivillig hypotermi under den perioperativavården orsakade patienten onödigt lidande, förlängd sjukhusvistelse och ökade kostnader för samhället (Andrzejowski et al., 2008; Lynch et al., 2010; Hasankhani et al., 2007; Kiekkas et al., 2005...
	Resultatdiskussion

	Uppsatsförfattarnas erfarenheter är att det i den perioperativa vården förekommer patienter som är ofrivilligt hypoterma. Kunskapen om effekter av hypotermi är inte ny, men trots vidtagna åtgärder för att förebygga ofrivillig hypotermi förekommer dett...
	Ett flertal studier visade att ofrivillig perioperativ hypotermi påverkade flera olika organsystem. Hypotermi kunde orsaka hjärtarytmier och påverka behovet av mekanisk ventilation vilket ökade risken för patientens liv.  En temperaturminskning kunde ...
	Det bör poängteras att samarbetet inom det perioperativa teamet är centralt och mycket viktig funktion för att undvika ofrivillig hypotermi. Komplikationer som kan leda till förlängd sjukhusvistelse, orsakar onödigt lidande för patienten och ökar samh...
	Det beskrivs enligt Sessler (2008) att patienters erfarenheter under sin vårdtid, upplevde känslan av att frysa som den mest negativa upplevelsen under vistelsen på sjukhus, ofta till och med värre än smärta. Detta anses stämma överrens med erfarenhet...
	att de har en viktig uppgift att ansvara för att patienten är normoterma. När patienten anländer till operationsavdelningen bör de ansvara för att patienten är klädd med ordentlig skjorta, strumpor och har ett täcke i sängen. Patienterna kan vara frus...
	Även en studie av Tramontini och Graziano (2007) konstaterade detta, att dusch före operation och användning av tunna operationskläder samt endast en tunn filt på sig under transport till operationsavdelningen ökar risken för hypotermi.
	Genom att känna igen riskfaktorer som ålder, kärntemperatur och typ och längd av operation ansåg Leopold et al., (2005) att postoperativ shivering kunde förutses.
	En intressant reflektion som resultatet påvisat var att forcerad uppvärmning intraoperativt minskade blodförlusten under operationerna. Om temperaturen minskade med 0,5 grad så ökade blödningen med 200 ml visade Wong ( 2007). Enligt Rajagopalan et al....
	Patienter som är sövda kan inte själva upprätthålla normotermi. Därför är det anestesisjuksköterskans viktigaste uppgift att sörja för patientens behov och agera ställföreträdare för denne när han/hon inte kan upprätthålla normotermi själva. Genom sin...
	Att mäta temperaturen före, under och efter operationen anses i sig själv vara en ganska liten omvårdnadsåtgärd, men kan vara både effektiv och preventiv mot att utveckla ofrivillig hypotermi under operationen. Detta bör gälla patienter som får genere...
	Enligt Butwick`s et al., (2007) studie som gjordes med gravida kvinnor som skulle genomgå kejsarsnitt i spinalblockad framkom att värmetäcke inte enbart kunde hålla patienterna normoterma. Det bör beaktas att patienter bör få aktiv värme direkt de anl...
	I en annan studie visade det att värmetäcken hade flera fördelar, förhindrar värmeförlust via strålning genom att minska värmestrålningen från patientens hud till omgivande miljö (Andrzejowski et al., 2008; Taguchi). Vidare anses att värmetäcken också...
	I den första timmen av anestesins inledning då patienten kan utsättas för störst risk att bli hypoterma, anses det vara viktigt att denne får ett så optimalt omhändertagande som möjligt. Målet för omvårdnaden bör i första hand vara att förebygga hypo...
	Temperaturen i operationssalen var en viktig faktor för att upprätthålla normotermi eftersom låga rumstemperaturer kan leda till ökad värmeförlust (Poveda et al, 2007; El-Gamal et al., 2000). Hypotermi kunde uppkomma trots en omgivande operationssalst...
	I AORNA´s och ASPAN´s rekommenderade riktlinjer, om hur metoder kan användas för att förstärka, beskriva och utforma kunskapen om hur optimal patientvård bör ges. Vidare bör det även påpekas att om all tillgänglig teknologi används inom operation för ...
	Enligt Leopold et al., (2005) fanns det anledning att redan preoperativt arbeta med att aktivt värma patienterna, framförallt de äldre som löper störst risk att utveckla hypotermi.
	Normotermi är centralt för patientsäkerheten, patienttillfredsställelsen och positiva kirurgiska resultat visar sig minska tiden på sjukhus och minska risken för infektion. Det bör beaktas att detta synliggörs i vården idag. Det är alla tillsammans i ...
	Genom att arbeta förebyggande och ta ansvar för patientsäkerheten kommer detta att bidra till minskat lidande för patienterna och minskade kostnader för sjukvården.
	Vidare anses att behovet av fortbildning för att hålla sig uppdaterad med nya riktlinjer och aktuell teknologi vara av vikt. För att minska risken för ofrivillig hypotermi och skydda patienten, detta bör vara målet för optimal omvårdnad och hälsa till...
	Metoddiskussion

	Studien är genomförd som en litteraturöversikt enligt Polit & Beck (2008). Detta innebär att göra en sammanställning av redan utförda studier i ett ämne. Föreliggande studiens resultat svarar väl på dess syfte och frågeställning vilket stärker studien...
	I resultatet presenterade artiklar var kvantitativa. Inga kvalitativa artiklar, som svarade mot frågeställningen och syftet hittades. Kvantitativ analys metod är enligt Kvale (1997) att bestämma mängden av något och är ett verktyg som kan användas ber...
	En svaghet som kan ses i denna litteraturöversikt är att vissa artiklar är närmare tio år gamla, vilket uppsatsförfattarna var medvetna om. Enligt Forsberg & Wengström ska inte åldern på artiklar överstiga fem år för att en litteraturöversikt bygger p...
	Slutsats

	Förekomsten av ofrivillig hypotermi är fortfarande hög. Hypotermi börjar vid 36 grader Celsius när det gäller allvarliga komplikationer (ökad infektionsrisk, hjärtpåverkan, koagulationsrubbningar, förlängd sjukhusvård och ökade kostnader). För att bib...
	Patientens temperatur bör vara 36 grader Celsius före anestesi induktionen och bör mätas kontinuerligt under hela operationen. Postoperativ temperatur och resultat bör utvärderas. Genom kunskap och medvetenhet om hypotermi och dess risker kan ett akti...
	Klinisk betydelse

	Det är av stor vikt att anestesisjuksköterskan i sin profession och med sina omvårdnadsåtgärder delger sina erfarenheter, kunskaper och olika metoder för att bibehålla patienten normoterm. Faktum är att trots att det finns många bra metoder och teknik...
	Förslag till vidare forskning

	Uppsatsförfattarna anser att det vore intressant att göra en kvalitativ intervju studie där syftet är att ta reda på hur patienten upplever anestesisjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att undvika hypotermi i den perioperativa vården. En annan intre...
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