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Sammanfattning 

Bakgrund: Hypotermi definieras som kärntemperatur under 36,0°C. Vid anestesi 
störs den fysiologiska regleringen av temperatur vilket är en av orsakerna till att 
risken för hypotermi under operation är stor. Peroperativt sker 90 % av 
värmeförlusterna från huden. Patientens riskfaktorer, anestesins längd och 
operationstid har betydelse i utveckling av hypotermi. Patienter som genomgår 
öppna bukoperationer som varar länge har hög risk för att utveckla hypotermi, 
bland annat på grund av stor exponerad kroppsyta. 
Syfte: Att utvärdera olika metoder för att förebygga peroperativ hypotermi hos 
sövda patienter som genomgår bukkirurgi.  
Metod: Systematisk litteraturstudie med metaanalys. Sökningar har gjorts i 
databaserna PubMed, CINAHL och SCOPUS. 
Resultat: Totalt 21 studier har inkluderats. Alla studier hade hypoterma patienter 
någon gång under det peroperativa förloppet, oavsett uppvärmningsmetod. Vid 
jämförelse av temperatur vid operationsslut uppvisades positivt resultat för både 
uppvärmd koldioxid och varmluftstäcke. 
Konklusion: Aktiv uppvärmning med varmluftstäcke tycks vara mest effektivt 
och är gold standard men trots aktiv uppvärmning blir många patienter hypoterma 
peroperativt. Det finns flera alternativ som visat sig vara lika effektiva som 
varmluftstäcke, så som värmelampor, eldriven värmemadrass och aktiv värmning 
med varmvatten. Troligen behövs en kombination av värmande metoder för att 
undvika hypotermi.  
 
Nyckelord: hypotermi, prevention, bukkirurgi, generell anestesi 
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Inledning 
Ända sedan 50-talet har det funnits kännedom om att patienter som genomgår 
operationer drabbas av hypotermi (1). Trots att det finns rikligt med studier (2-8) 
om att hypotermi har negativa konsekvenser för patienten har hälso- och 
sjukvården ännu inte kommit tillrätta med problemet. En anledning kan vara att 
det inte funnits kännedom om att det var möjligt att förebygga peroperativ 
hypotermi förrän på 2000-talet (9). 

Bakgrund  

Fysiologisk reglering av temperatur 

Reglering av kroppstemperatur sker via hypotalamus, vilken fungerar som 
biologisk termostat med syfte att bibehålla normotermi. Hypotalamus får signaler 
från såväl perifera termoreceptorer (a-deltafibrer för köld och c-fibrer för värme) 
som centrala (belägna bland annat i ryggmärgen) och reglerar därefter 
temperaturen. Kärntemperaturen, det vill säga den temperatur som blodet och inre 
organ har, regleras att hållas runt 37°C. Vid stigande kroppstemperatur sker en 
vasodilatation perifert, ökad svettning samt ökat andningsarbete. Vid sjunkande 
kroppstemperatur sker en vasokonstriktion och stimulering till ökad metabolism 
genom aktivering av binjuremärgen som frisätter katekolaminer. Genom 
aktivering av sympatiska nervsystemet ökas skelettmuskeltonus och människan 
drabbas av frossa/shivering (5, 10-13). Hypotalamus skickar även signaler till 
cortex så att individen blir medveten om att det är kallt och börjar röra på sig eller 
sätter på sig varmare kläder, och vice versa om det blir för varmt (12). Hos friska 
individer varierar den normala kroppstemperaturen mellan 36,1-37,7°C (5, 10-
12). Alla delar av kroppen har dock inte samma kroppstemperatur, utan perifert är 
temperaturen 0,5°C - 6°C lägre än kärntemperaturen (12-14). Vasodilatation leder 
till redistribution av värmen centralt till perifert och därmed kan 
kärntemperaturen sänkas. Däremot kan förhöjd perifer temperatur inte leda till en 
höjning av kärntemperaturen (14).  De små temperaturförändringar som sker i 
kroppen beror på metabolismen vilket i sin tur påverkas av fysisk aktivitet och 
hormoner (1, 12). Ytterligare faktorer som påverkar är omgivningens temperatur 
och skillnader i dygnsrytm (12). 

Värmeförluster 

Människan förlorar värme på fyra olika sätt. 
- Konvektion, värme leds bort genom luftströmmar mot huden.  
- Konduktion, en kallare temperatur leds genom direktkontakt med ett kallt föremål 

eller vätska, t ex operationsbord eller kalla intravenösa vätskor.   
- Radiation, genom strålning från hudytan, denna värmeförlust är normalt minimal 

då välisolerande kläder används.  
- Evaportation, dvs avdunstning, genom perspiratio insensibilis och svett. 

För att minska värmeförlusterna reagerar kroppen med vasokonstriktion vilket 
främst påverkar händer och fötter. Stora värmeförluster kan ske genom huvudet 
eftersom blodkärlen till huvudet saknar förmåga att reagera med vasokonstriktion 
vid kyla (1, 11, 13). 
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Mätning av kroppstemperatur 

Kärntemperaturen mäts i vävnader med hög perfusion. Val av mätmetod kan 
påverka resultatet. Vid jämförelse mellan temperaturmätning i distala esofagus 
och nasofarynx är medeltemperaturen 0,2°C högre i nasofarynx. 
Temperaturmätning genom esofagus är känsligare och reagerar snabbare på 
minskad kärntemperatur jämfört med mätning i nasofarynx (15). 
Temperaturmätning genom huden är upp till två grader lägre än kärntemperaturen 
(16). Mätning rektalt eller i urinblåsa visar kärntemperaturen, men är inte känslig 
för snabba temperaturförändringar (13, 14). Andra studier visar att 
temperaturmätning i urinblåsan är den mätning som följer temperaturen i 
lungartären bäst (17, 18) följt av temperaturmätning i distala esofagus (18). 
Temperaturmätning sublingualt och av temporalartären (via pannan) har visat sig 
ge något högre mätvärden jämfört med esofagus. Dock ej högre än 0,4°C varför 
det anses kliniskt acceptabelt (19). Områden som visat sig vara reliabla 
mätningsområden för kärntemperatur är lungartärer, distala esofagus, trumhinnan 
och nasofarynx (8, 16, 20). Enligt guidelines från National Institute for Health 
and Clinical Excellence (NICE) (21) ska mätning göras på områden som antingen 
mäter kärntemperaturen direkt, dvs ovan nämnda områden, eller på ett område 
som mäter kärntemperaturen med en felmarginal på maximalt 0,5°C, såsom 
urinblåsa, sublingualt, i axill eller i rektum.  

Definition av hypotermi 

Hypotermi definieras som en kärntemperatur under 36°C (1, 3, 5, 14, 20, 21). 
Hypotermi kan delas in i svårighetsgraderna mild, medel och svår. Dock saknas 
entydiga definitioner. Flera studier definierar mild hypotermi som en temperatur 
mellan 34-36°C (6, 22, 23). Svårighetsgraden medel kan definieras som 
temperaturer mellan 30-34°C och svår som temperatur <30°C (24).  
 
Användandet av hypotermi i terapeutiskt syfte, så kallad avsiktlig hypotermi, 
förekommer vid vissa ingrepp eller i speciella situationer, såsom neurokirurgi, 
hjärtkirurgi, vid hjärtinfarkt eller trauma, eftersom det tros kunna påverka 
efterförloppet positivt (25). Dess effekt är dock inte helt klarlagd, och en 
Cochrane-review av Galvin et al. (26) kunde inte påvisa någon minskning av 
exempelvis mortalitet vid neurokirurgi.  
 
Den form som förekommer i samband med operation och anestesi på grund av 
förändrade fysiologiska förutsättningar kallas oavsiktlig hypotermi (13, 21). 
Oavsiktlig mild hypotermi är alltså den form som är vanligast under operation (6, 
22), och är även det som avses i denna studie. 

Epidemiologi 

Om inga preventiva åtgärder sätts in för att undvika hypotermi drabbas upp till 90 
% av mild hypotermi peroperativt (14). Trots aktiv uppvärmning drabbas mer än 
hälften av patienterna av hypotermi (3, 7, 23). Enligt Sun et al. (7) sjunker 
patienternas kärntemperatur som mest under den första peroperativa timmen. 
Trots att temperaturen därefter börjar stiga något har 20 % av patienterna 
kvarvarande hypotermi efter att operationen pågått i sex timmar. Majoriteten av 



 

3 
 

patienterna i studien (>90 %) hade dock en temperatur över 36°C i samband med 
väckning (7).   

Anestesins inverkan på temperaturreglering 

En vaken person aktiverar kompensationsmekanismer för att höja eller sänka 
temperaturen om kärntemperaturen förändras mer än 0,2°C, medan en sövd 
person kan ha en sänkning av kärntemperaturen på upp till 4°C innan kroppen 
försöker kompensera för värmeförlusterna (14). Hur påverkad 
temperaturregleringen är under anestesin beror på sederings- eller narkosdjup 
(13). Peroperativt sker 90 % av värmeförlusterna genom radiation och 
konvektion, det vill säga genom värmeförluster från huden (5, 10). Peroperativ 
hypotermi utvecklas i tre faser; redistributionsfas, linjär fas och platåfas (5, 9 10, 
13, 14). Redistributionsfasen sker genom redistribution av värme centralt till 
perifert. Orsaken är att de flesta anestesiläkemedel och opioider påverkar central- 
och perifer temperaturreglering, främst genom minskad vasokonstriktion (5, 10, 
13). Vasokonstriktion på grund av hypotermi sker långsammare hos en sövd 
person och inträffar inte förrän kärntemperaturen är under 35°C (27). Den av 
anestesin orsakade vasodilatationen, kirurgin i sig och miljön (operationssal) 
bidrar till hypotermi (5). Redistributionen av värme sänker temperaturen mellan 
0,5-1,5°C under de första 30-60 minuterna av anestesin (9, 10, 13, 14, 16, 24). 
Den linjära fasen sker 1-3 timmar efter induktionen och innebär en långsammare 
linjär minskning av kroppstemperaturen, som främst beror på minskad 
metabolism. Slutligen inträffar platåfasen vilket leder till att sänkningen av 
kärntemperaturen upphör efter att anestesin pågått i cirka 3-4 timmar (10, 13, 14).  

Konsekvenser av hypotermi 

Hypotermi är en riskfaktor för mortalitet (2, 3) och andra komplikationer, såsom 
sepsis, multiorgansvikt och påverkad hjärt-kärlfunktion med ökad risk för 
hjärtinfarkt som följd (2). Vid hypotermi ökar risken för shivering vilket ökar 
metabolismen och därmed syrebehovet. Detta kan leda till ökat intrakraniellt 
tryck och ökar även risken för syrebrist i myokardiet. Vid hypotermi ökar även 
frisättningen av adrenalin och noradrenalin vilket kan leda till takykardi och 
hypertoni hos äldre patienter (6).  
 
Många av människokroppens enzymer är temperaturkänsliga, däribland de 
enzymer som deltar i nedbrytningen av läkemedel. Detta gör att de läkemedel 
som används i samband med anestesi bryts ner långsammare hos en hypoterm 
patient (6, 28). Hypotermin påverkar även enzymer som deltar i koagulationen, 
hämmar trombocyternas funktion och aggregation och påverkar det fibrinolytiska 
systemet (5, 6, 8, 28). Detta leder till en ökad blödningsrisk, och kan därmed även 
öka behovet av blodtransfusion (3-8).  
 
Hypotermi ökar risken för sårinfektioner och fördröjer sårläkningen (3, 5, 6, 8, 
16, 23, 28, 29), dels genom vasokonstriktion och minskad syretillförsel till 
vävnaderna, dels genom minskad aktivitet i immunsystemet (6, 8). Brown et al. 
(30) har dock inte sett något samband mellan hypotermi och sårinfektioner i rena, 
icke-kontaminerade sår. 
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Patienter som är hypoterma under operationen vistas längre på 
uppvakningsavdelningen (31, 32) men även på sjukhus överlag (6, 29). Utöver 
redan nämnda negativa konsekvenser orsakar det dessutom ett stort obehag hos 
patienterna (8, 22). 

Riskfaktorer för att utveckla hypotermi 

Patienter som är mer känsliga för värmeförlust, och därmed mer utsatta för 
hypotermi, är de som har högre ASA-klass (American Society of 
Anesthesiologists) (III-IV), är kakektiska, brännskadade, har endokrina 
sjukdomar (5), ryggmärgssjukdomar eller traumapatienter (33). Även hög ålder är 
en riskfaktor för att utveckla hypotermi (1, 3, 5, 15, 23, 34). Äldre människor har 
sämre förmåga att kompensera för en låg temperatur i omgivningen, bland annat 
genom minskad perception av värme och kyla (12), men även på grund av 
minskad kärltonus och därmed minskad förmåga till vasokonstriktion (33). Äldre 
personer har dessutom ofta minskad muskelmassa och en försämrad 
neuromuskulär koordination vilket tillsammans leder till sämre huttringsförmåga 
(11). Vidare har äldre personer ofta minskad mängd subkutant fett, lägre 
metabolism samt större kroppsyta jämfört med vikt, vilket leder till större 
värmeförluster och mindre värmeproduktion (34). Anestesins negativa inverkan 
på temperaturreglerande mekanismer påverkar dessutom äldre personer i större 
utsträckning än yngre (33).  
 
Kroppstemperaturen vid operationsstart har betydelse vid utveckling av 
hypotermi. Mehta och Barclay (23) har sett att patienter med låg 
kroppstemperatur (<36,5°C) vid operationsstart har högre risk att utveckla 
hypotermi peroperativt.  
 
Såväl anestesins längd (35) som operationstid har betydelse för att utveckla 
hypotermi (7, 34, 35). Enligt Yang et al. (34) löper patienter som genomgår 
öppna bukoperationer som varar länge (timmar) hög risk för att utveckla 
hypotermi, bland annat på grund av stor exponerad kroppsyta. Detta sågs även av 
Mehta och Barclay (23) där 74% av patienterna blev hypoterma trots aktiv 
uppvärmning peroperativt.  
 
Precis som vid generell anestesi sker en vasodilatation även vid regional anestesi 
(10). Den centrala temperaturregleringen påverkas dock i mindre grad. Däremot 
påverkas kompensationsmekanismer som vasokonstriktion och huttring i högre 
grad ju högre blockaden är. Patienter som får både generell och regional anestesi 
har därför störst risk att utveckla hypotermi peroperativt eftersom effekterna 
adderas. Detta gäller dock inte vid sedering eller perifera blockader (8).  

Faktorer som skyddar mot hypotermi 

Ett högre body mass index (BMI) och högre andel kroppsfett har en skyddande 
effekt mot utveckling av peroperativ hypotermi (15, 32, 35). En annan skyddande 
faktor är en kärntemperatur >36,5°C innan induktion (1, 23, 35). 
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Metoder för att förebygga hypotermi  

Eftersom hypotermi innebär en svår påfrestning för patienten, förlänger tiden för 
postoperativ återhämtning och ökar risken för infektion ska temperaturmätning 
utföras vid ingrepp som varar i mer än en timme (16, 36) eller vid operationer 
som medför stora öppna sårytor eller stora vätskeförluster (36). 
 
Under anestesi och kirurgi är målet att bevara patientens kroppstemperatur genom 
att minimera värmeförluster, dels via radiation och konvektion från huden, men 
även genom avdunstning från exponerade kirurgiska områden och kylning 
orsakad av konduktion genom kalla intravenösa vätskor (5). Det är lättare att 
förebygga hypotermi än att värma en hypoterm patient. Varken aktiva eller 
passiva interventioner är särskilt effektiva i platåfasen, varför värmning bör 
påbörjas innan och fortgå under hela operationen för att upprätthålla normotermi 
(14). 

Passiv uppvärmning 

Passiv uppvärmning innebär att bibehålla kärntemperaturen genom att reducera 
värmeförlusterna, och på så sätt minska risken för hypotermi. I detta ingår 
reglering av temperatur i omgivningen (operationssalen), passiv isolering genom 
att minimera exponerade hudytor med till exempel en filt samt användning av 
slutet cirkelsystem med lågflödesanestesi (5).  
 
Traditionell passiv uppvärmning kan reducera värmeförlusterna, men kan ej 
värma upp en redan hypoterm patient (14) och har visat sig ge ca 0,5°C lägre 
kärntemperatur än patienter som är aktivt uppvärmda (37). Att värma 
inandningsgasen påverkar inte kärntemperaturen i någon större utsträckning då 
det sker en mycket liten värmeförlust via respirationen (14, 38). Mycket värme 
förloras vid redistributionen strax efter induktionen. Det finns teorier om att 
nedkylning av huden genom desinfektionsmedel skulle bidra till hypotermi, 
varför det vore gynnsamt att värma denna innan hudtvätt utförs på den sövda 
patienten (14). Enligt Young och Watson (14) finns ingen signifikant skillnad 
mellan varmt och kallt desinfektionsmedel vad gäller hypotermi under generell 
anestesi.  

Aktiv uppvärmning 

Aktiv uppvärmning innebär att överföra värme till patienten (5). Det finns olika 
metoder för aktiv uppvärmning; elektriskt uppvärmda filtar och elektriskt 
uppvärmda madrasser, filtar eller madrasser med cirkulerande varmvatten, 
varmluftstäcken, värmetak/värmelampor, värmning av intravenösa vätskor (14, 
38), samt uppvärmning av koldioxid vid laparoskopisk kirurgi (39). En annan 
intervention är att använda infusioner med parenterala näringsämnen för att 
minska värmeförlusterna. Detta sker genom en ökning av metabolismen och 
energiproduktionen och därmed även värmeproduktionen (14, 40). En Cochrane-
review av Warttig et al. (40) visar dock att resultaten är tvetydiga och att effekten 
av intravenösa aminosyror behöver undersökas mer. 
 
Under anestesi försvinner endast en liten andel värme via huvudet jämfört med 
den som förloras från extremiteter. Därför är det viktigt att fokusera på aktiv 
uppvärmning perifert (13). Det är av vikt att så stor kroppsyta som möjligt täcks 
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(1, 38). Aktiv uppvärmning med varmluftstäcke är den vanligast använda 
metoden (8) och är också den intervention som haft mest uppmärksamhet i aktuell 
forskning (5). 
 
Flera studier har undersökt om aktiv uppvärmning ökar risken för sårinfektion 
postoperativt, men någon evidens för detta har inte påvisats (14, 20, 41, 42). Inte 
heller andra negativa konsekvenser för patienterna har setts, som exempelvis 
brännskador på huden, under förutsättning att metoden används enligt 
bruksanvisningen (5, 20). Aktiv uppvärmning påverkar däremot ventilationen i 
operationssalen, dels genom att direkt påverka luftflödet över operationssåret, 
men även genom att sprida partiklar från ej sterilklädd personal (43). Personalen 
på operationssalen och deras rörelser har därför troligen större betydelse för 
infektionsrisken än själva apparaturen för aktiv uppvärmning (41).  
 
En annan negativ aspekt med aktiv uppvärmning jämfört med passiv är en ökad 
kostnad (20, 38). Dock betonas vikten av att sätta kostnaden i relation till 
kostnaden för att värma upp en hypoterm patient (20), men även hypotermins 
negativa effekter generellt och obehaget hos patienterna (1, 14). Utifrån dessa 
aspekter har det visat sig att aktiv uppvärmning är det mest kostnadseffektiva 
sättet att förebygga hypotermi genom minskning av värmeförluster både via 
radiation och konvektion (14).  
 
Jämfört med passiv uppvärmning är aktiv uppvärmning före induktion mer 
effektivt för att förebygga peroperativ hypotermi (44). Vid aktiv uppvärmning 
före induktion minskar redistributionen av värme (1, 8, 38) och leder till högre 
temperatur peroperativt (8, 15, 35, 38, 45). Aktiv uppvärmning ökar dessutom 
patienternas känsla av värme och välbehag (46). Aktiv uppvärmning bör 
användas peroperativt om ingreppet beräknas vara längre än 30 minuter (1).  

Anestesisjuksköterskans roll och ansvar 

Det är viktigt att anestesisjuksköterskan är medveten om vilka riskfaktorer som 
finns för att patienten ska utveckla oplanerad hypotermi peroperativt och 
därigenom kunna förebygga att det inträffar. Anestesisjuksköterskan ska 
utvärdera patientens eventuella riskfaktorer, sätta in åtgärder och följa upp 
kontinuerligt under det peroperativa förloppet (24). Enligt NICE (21) ska 
patientens temperatur mätas före induktion, var 30:e minut peroperativt samt vid 
anestesislut. Hegarty et al. (33) har uppmärksammat brister i sjuksköterskors 
kunskap kring hypotermi avseende riskfaktorer, prevention och behandling, och 
påtalar därför behovet av riktlinjer. Enligt kompetensbeskrivningen (47) har 
anestesisjuksköterskan ansvar både vad gäller att övervaka, observera, 
dokumentera och följa upp patientens vitala parametrar, men även att arbeta 
förebyggande. Trots att kroppstemperaturen är ett av anestesisjuksköterskans 
ansvarsområden och att hypotermi är ett stort problem med kända konsekvenser, 
saknas tydliga och samstämmiga riktlinjer för hur det ska förebyggas på ett bra 
sätt. 
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Syfte 
Att utvärdera olika metoder för att förebygga peroperativ hypotermi hos sövda 
patienter som genomgår bukkirurgi.  

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie och metaanalys. 
En systematisk litteraturstudie innebär att en kritisk granskning görs av alla 
studier som finns inom området. Genom ett systematiskt tillvägagångssätt 
avseende litteratursökning, urval och kritisk granskning av studierna minskar 
risken för bias. För att ytterligare minska risken för bias är det viktigt att göra en 
omfattande sökning utifrån flera databaser samt att utföra sökningen på ett 
reproducerbart sätt (48, 49). Processens olika faser ska vara redovisade på ett 
tydligt sätt (50). Arbetet med aktuell studie har genomförts systematiskt med stöd 
av checklista av AMSTAR (Assessing the methodological quality of systematic 
reviews), vilket är ett reliabilitets- och validitetstestat instrument (51, 52). 
AMSTAR är ett instrument för att bedöma hur den systematiska översikten 
genomförts (50, 51). Systematiska litteraturstudier anses vara en hörnsten för 
evidensbaserad vård då syntesen bygger på evidensbaserad forskning. 
Systematiska litteraturstudier som bygger på kvantitativa studier, speciellt där 
studierna undersökt effekter av en intervention, använder sig ofta av metaanalys. 
Utifrån en metaanalys används information från flera studier för att se om det 
finns gemensamma faktorer mellan variabler och även påvisa styrkan och 
effektiviteten av olika interventioner (49).  

Urval 

Urval av studier har gjorts utifrån PICO, det vill säga population, intervention, 
controll och outcome (50). Population: Personer som genomgår bukkirurgiska 
ingrepp. Intervention och kontroll: Olika värmningsmetoder jämfört med 
kontrollgrupp. Outcome: Temperaturskillnad.  
Inklusionskriterier för studien var: hypotermi i operationsmiljö, generell anestesi 
eller generell anestesi kombinerat med regional anestesi, bukkirurgiska ingrepp, 
artiklarna ska vara skrivna på engelska, ej äldre än 15 år, innefatta gruppvisa 
jämförelser, ha etiskt godkännande, vara publicerade i vetenskaplig tidskrift 
granskad enligt Ulrichs web och studera vuxna människor. 
Exklusionskriterier för studien var: studier som rör trauma, review-artiklar och 
studier som sponsrats av aktörer med egenintressen.   

Datainsamling 

Litteratursökning 

Sökningar efter artiklar gjordes i databaserna PubMed, CINAHL och SCOPUS, 
se Tabell 1-3. Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 
(SBU) (50) bör sökningar ske i flera databaser för att få en så bred sökning som 
möjligt och fånga all relevant litteratur. 
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 Tabell 1. Sökningar i PubMed 

Sökningar genomförda 170103. Begränsningar: Engelska, 15 år. 1 = MeSHterm 

 

Tabell 2. Sökningar i CINAHL 

 Sökningar genomförda 170103. Begränsningar: Engelska, 15år 

 

 

Sökord Träffar Lästa 
abstract 

Antal utvalda 
till relevans-
bedömning i 
fulltext 

Antal 
exkluderade 
efter 
relevans-
bedömning 

Antal 
utvalda till 
kvalitets-
granskning 

Antal 
exkluderade 
vid 
kvalitets-
granskning 

Inkluderade 
artiklar efter 
kvalitets- 
granskning 

Hypothermia1 14 712 - - - - - - 

Hypothermia1 AND 
prevention 

2692 - - - - - - 

Hypothermia1 AND 
prevention AND 
abdominal surgery 

98 - - - - - - 

Hypothermia1 AND 
prevention AND 
general surgery1 

163 - - - - - - 

Hypothermia1 AND 
prevention AND 
(general surgery1 OR 
abdominal surgery) 

237 - - - - - - 

Hypothermia1 AND 
prevention AND 
(general surgery1 OR 
abdominal surgery) -
reviews 

163 46 
 

25 11 14 3 11 

Manuell sökning - 2 2 1 1 0 1 

Totalt   48 27 12 15 3 12 

Sökord Träffar Lästa 
abstract 

Dubletter 
mellan 
databaser 

Antal 
utvalda till 
relevans-
bedömning 
i fulltext 

Antal 
exkluderade 
efter 
relevans-
bedömning 

Antal 
utvalda till 
kvalitets-
granskning 

Antal 
exkluderade 
vid 
kvalitets-
granskning 

Inkluderade 
artiklar 
efter 
kvalitets- 
granskning 

Hypothermia 18 754 - - - - - - - 

Hypothermia AND 
prevention 

1060 - - - - - - - 

Hypothermia AND 
abdominal surgery 

382 25  9  6 2 4 0 4 

Hypothermia AND 
prevention AND 
“abdominal surgery” 

6 3  1 0 - - - - 

hypothermia AND 
prevention AND 
abdominal surgery 

22 0 1 - - - - - 

Hypothermia AND 
prevention AND 
“general surgery” 

5 1 - 0 - - - - 

Hypothermia AND 
prevention AND 
general surgery AND 
NOT pediatric AND 
NOT spinal AND NOT 
cardiac AND NOT 
brain 

30 5  7 0 - - - - 

Totalt   34 18 6 2 4 0 4 
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Tabell 3. Sökningar i SCOPUS 

 Sökningar genomförda 170104. Begränsningar: Engelska, 15 år. 

Sökstrategi 

Sökningarna gjordes med såväl indexeringssökord (MeSHtermer) som fritextord. 
Sökningar har gjorts med hjälp av bibliotekarie på Medicinska biblioteket på 
Linköpings universitet för att optimera sökstrategin. Sökord som användes var 
hypothermia, abdominal surgery, general surgery, prevention och nursing.  
Begränsningar som användes var publiceringsår och språk. För att inte få med 
reviews i träfflistan i PubMed gjordes även en sökning efter enbart reviews, som 
därefter kombinerades med den första sökningen ihop med termen “NOT”. I 
CINAHL och SCOPUS var en sådan sökning ej möjlig varför reviews sorterades 
bort manuellt av författarna.  
Tidigare nämnda sökord användes i olika kombinationer samt ihop med Booleska 
operatorer, dvs AND och OR. I CINAHL gjordes även sökningar på surg* enligt 
rekommendation från bibliotekarie, detta för att få med så många relevanta 
artiklar som möjligt.  
För att inte missa någon relevant studie granskades även referenslistor i de 
inkluderade artiklarna samt i reviews, vilka benämns manuella sökningar. De 
manuella sökningarna genererade tre artiklar. 

Relevansbedömning och kvalitetsgranskning 
Urvalsprocessen skedde i enlighet med SBU:s rekommendationer där 
relevansbedömning är det första steget. Relevansbedömning sker i två steg (50). 
Vid samtliga sökningar i respektive databas lästes samtliga titlar i träfflistan. Om 
titeln upplevdes relevant i förhållande till syfte lästes abstract. De artiklar som, 
utifrån abstract, ansågs relevant utifrån studiens inklusionskriterier laddades ner i 
fulltext (steg 1). Abstract exkluderades när de ej uppfyllde inklusionskriterierna. 
Flera studier var utförda på djur eller handlade om avsiktlig hypotermi och 
exkluderades av den anledningen. Vid nästa steg lästes de utvalda artiklarna i 

Sökord Träffar Lästa 
abstract 

Dubletter 
mellan 
databaser 

Antal utvalda 
till relevans-
bedömning i 
fulltext 

Antal 
exkluderade 
efter 
relevans-
bedömning 

Antal 
utvalda till 
kvalitets-
granskning 

Antal 
exkluderade 
vid 
kvalitets-
granskning 

Inkluderade 
artiklar 
efter 
kvalitets- 
granskning 

Hypothermia 3553 -  - - - - - 

Hypothermia AND 
prevention 

1011 -  - - - - - 

Hypothermia AND 
prevention AND 
abdominal surgery OR 
general surgery 

32 7 4 0 - - - - 

Hypothermia AND 
nursing AND 
abdominal surgery OR 
general surgery 

11 1 1 0 - - - - 

Hypothermia AND 
prevention AND surg* 

311 61 4  4 1 3 0 3 

Hypothermia AND 
prevention AND 
nursing AND surg* 

72 40 2 4 1 3 2 1 

Manuell sökning - 1 - 1 0 1 0 1 

Totalt   110 11 9 2 7 2 5 
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fulltext enskilt av respektive författare, för att bedöma om de skulle gå vidare till 
kvalitetsgranskning, eller exkluderas (steg 2). De studier som av respektive 
författare bedömts relevanta jämfördes och diskuterades sedan författarna 
sinsemellan. De artiklar som författarna var överens om motsvarade studiens 
syfte, gick vidare till kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen gjordes enskilt 
utav respektive författare utifrån Linköpings universitets omarbetning av SBU:s 
granskningsmallar (53, 54). Granskningsmallarna rör områden som är viktiga i 
bedömningen av studiernas tillförlitlighet, exempelvis analys, bortfall, etik och 
urval. Mallarna är olika utformade beroende på om studien som granskas är en 
randomiserad kontrollerad studie eller inte. Författarnas respektive granskningar 
jämfördes och diskuterades. Utifrån kvalitetsgranskningen bestämde författarna 
kvaliteten på studien; låg, medelhög eller hög kvalitet. Om författarna inte var 
överens diskuterades kvaliteten med en tredje person (handledaren). Endast 
artiklar med medelhög och hög kvalitet inkluderades i studien enligt 
rekommendationer från SBU (50).  
Urvalsprocessen i sin helhet redovisas i Figur 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Flödesschema urvalsprocessen 
 

Artikelabstract från 
databassökning och 
andra källor: 
  1034 

Exkluderade 
utifrån titel: 
 842 

Artiklar beställda i 
fulltext: 

42 

Exkluderade artiklar 
efter relevansbed.: 
  16 

Artiklar till 
granskning: 
 26 

Hög studiekvalitet: 
 10 

Medelhög studiekvalitet: 
 11 

Låg studiekvalitet: 
 5 

Lästa abstract utifrån 
titel: 
  192 

13 st exkluderades pga annan 
kirurgi utöver bukkirurgi 
3 st exkluderades pga att de 
inte motsvarade syftet 
 



 

11 
 

Analys 
Resultaten från studierna har sammanställts genom enbart en deskriptiv analys 
eller en kombination av deskriptiv analys och metaanalys. En deskriptiv analys 
har genomförts för att åskådliggöra huvuddragen i studierna under det 
peroperativa förloppet. Metaanalysen har baserats på medeltemperaturen i slutet 
av operationen. Två studier var skrivna av samma författare. För att skilja 
studierna åt i den statistiska analysen har den ena artikeln benämnts Frey et al. 
2012a (55) och den andra Frey et al. 2012b (56). 
De inkluderade studierna har analyserats enligt SBU:s rekommendationer (50), 
och en skriftlig beskrivning av studiernas interventioner och resultat har 
sammanställts.  
Studierna undersöktes och jämfördes för att identifiera gemensamma och 
avvikande faktorer som skulle kunna förklara skillnader i studiernas resultat.  
Statistiska beräkningar baserades på publicerade data från studierna och gjordes i 
programmet Review Manager (RevMan) 5.3 (57). Samvarians mellan två grupper 
har utförts genom beräkning av Hedges G. Kontinuerligt utfallsmått i form av 
medelvärden på sluttemperaturen av operationerna matades in i 
statistikprogrammet och presenteras i form av en forest plot för inkluderade 
studier. Mittstrecket (siffran 0), indikerar att det inte finns någon 
temperaturskillnad mellan kontrollgrupp och interventionsgrupp. Ett positivt 
värde indikerar att interventionen hade effekt och ett negativt värde indikerar 
motsatsen, dvs att kontrollgruppen hade högre temperatur än 
interventionsgruppen. När konfidensintervallet (det streck som omger resultatet) 
korsar mittlinjen finns ingen statistisk signifikant temperaturskillnad mellan 
grupperna (50, 58). Temperaturen vid operationsstart har redovisats separat i 
resultatet under respektive grupp. Konfidensintervall på 95 % räknades ut med 
hjälp av statistikprogrammet. 
Enstaka artiklar redovisar standard error istället för standardavvikelse och median 
istället för medelvärde. För att få enhetliga data räknades dessa om enligt Hozo, 
Djulbegovic och Hozo (59), vilket är en vedertagen metod som använts i andra 
studier (60). Denna visar att det är möjligt att uppskatta medianen som detsamma 
som medelvärdet. Standardavvikelsen på populationer under 70 personer kan 
beräknas utifrån variationsbredden dividerat med fyra (59). 
För att beräkna heterogeniteten har I2 beräknats, vilket anger graden av 
heterogenitet i procent. Studier som hade I2 på 0,25 eller under ansågs ha låg 
heterogenitet, studier som hade I2 runt 0,5 ansågs ha måttlig heterogenitet medan 
studier som hade I2 på över 0,75 ansågs ha hög heterogenitet (61).  

Etiska överväganden 
Enligt Helsingforsdeklarationen bör all forskning på människor granskas av en 
forskningsetisk kommitté och resultatet ska vara oberoende av forskarnas åsikter 
eller förförståelse (62). Inkluderade studier är granskade av en 
etikprövningsnämnd. Författarna har varit noggranna med att kontrollera att de 
inkluderade studierna har etiskt tillstånd samt att patienterna har fått lämna etiskt 
godkännande. Eventuella etiska tveksamheter har tagits i beaktning av författarna. 
I en artikel, som bedömdes ha låg kvalitet, noterades eventuellt jävsförhållande. 
De artiklar som framkom vid sökning och som var relevanta för resultatet har 
tagits med. Samtliga resultat redovisas precis så som det är oberoende av 
författarnas eventuella förförståelse eller åsikt.  
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Resultat 
Resultatet har baserats på 21 inkluderade studier med hög till medelhög kvalitet. 
Den sammanlagda studiepopulationen var 1296 personer med en medelålder på 
52 år, varav 528 var män och 795 var kvinnor. Sju av studierna var gjorda i USA, 
två i Brasilien, en i Belgien, en i Iran, två i Sverige, tre i Kina, två i Sydkorea, en i 
Storbritannien, en i Australien och en i Japan.  
Nitton av studierna var randomiserade kontrollerade studier (RCT). En studie var 
en kontrollerad klinisk studie (CCT) och en var en retrospektiv kohortstudie. 
Studierna har undersökt olika metoder för att förebygga hypotermi. De studier 
som undersökt liknande värmemetoder har av författarna delats in i åtta olika 
grupper och redovisas i Tabell 4. Studierna sammanfattas i sin helhet i Bilaga 1. 

 

Tabell 4. Gruppindelning 

Grupper Intervention Artiklar Antal 

deltagare 

Antal 

artiklar 

Grupp 1 Jämförelse av förvärmning med 
varmluftstäcke vs värmning med filt 
(aktiv värmning vs passiv 
värmning) 

Pu et al. 2014 (66) 110 1 

Grupp 2 Jämförelse mellan två passiva 
metoder  

Bender et al. 2015 (64) 65 1 

Grupp 3 Jämförelse mellan alternativa 
värmemetoder (passiva och aktiva) 

Shao et al. 2015 (70) 160 1 

Grupp 4 Läkemedels förbyggande effekt Kim et al. 2014 (67) 
Kwak et al. 2011 (63) 

50 
50 

2 

Grupp 5 Effekten av värmda vätskor Hong-xia et al. 2010 (69) 
De Mattia et al. 2013 (65) 
Oshivandi et al. 2014 (68) 

30 
60 
62 

3 

Grupp 6 Effekt av uppvärmd, befuktad CO2 Frey et al. 2012b (55) 
Frey et al. 2012a (56) 
Hamza et al. 2005 (71) 
Nguyen et al. 2002 (72) 

74 
79 
44 
20 

4 

Grupp 7 Varmluftstäcke jämfört med andra 
aktiva värmemetoder 

Reutzler et al. 2011 (76) 
Egan et al. 2011 (73) 
Kadam et al. 2009 (74) 
Hasegawa et al. 2012 (75) 

71 
70 
29 
36 

4 

Grupp 8 Jämförelse av förvärmning med 
olika aktiva metoder 

Vanni et al. 2003 (77) 
De Witte et al. 2010 (78) 
Adriani & Moriber, 2013 (81) 
Nicholson, 2013 (80) 
Wong et al. 2007 (79) 

30 
27 
60 
66 
103 

5 

Totalt   1296 21 

Grupp 1-5 
Enligt Kwak et al. (63) fanns det ingen påverkan på graden av hypotermi och val 
av anestesimetod (totalintravenöst kontra inhalationsanestesi). Enligt Bender et al. 
(64) och De Mattia et al. (65) var passiv uppvärmning aktuellt för att förebygga 
peroperativ hypotermi. Bender et al (64) påvisade att nyare teknologi av passiv 
uppvärmning var effektivare (p < 0,001) än traditionell passiv uppvärmning (p = 
0,66) för att förebygga hypotermi. Traditionell passiv uppvärmning innefattar 
geldynor och uppvärmda sängkläder som täcker patientens extremiteter. Den nya 
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teknologin innefattar sammankopplade filtar som består av dubbla lager av nylon 
och polypropylenmaterial som kan läggas runt varje arm och ben samt under 
kroppen och huvudet. De Mattia (65) påvisade att rumstemperatur (p = 0,023) och 
patientens temperatur vid ankomst till operation (p = 0,025) var de faktorer som 
signifikant påverkade kärntemperaturen peroperativt. Enligt De Mattia (65) kunde 
infusion av varma vätskor som ensam åtgärd inte förebygga hypotermi (p = 
0,7113). Enligt övriga studier var aktiv uppvärmning effektivare än passiv 
uppvärmning. Aktiv uppvärmning med positivt resultat har genomförts genom 
varmluftstäcke till undersidan av kroppen (p < 0,001) (66), infusion av 
aminofyllin (p < 0,05) (67) uppvärmda vätskor (p < 0,05) (68, 69) och alternativa 
värmningsmetoder (70). De mest effektiva alternativa värmningsmetoderna 
visade sig vara användning av elektriskt uppvärmd filt och inlindade armar och 
ben (p < 0,05). Även nacke och axlar var lindade med kuddar som inte var 
föruppvärmda (70). 

Grupp 6 - Uppvärmd koldioxid 

Fyra av de inkluderade studierna undersökte effekten av inblåsning av uppvärmd, 
befuktad koldioxid, både vid laparoskopisk och öppen kirurgi (55, 56, 71, 72). 

Vid laparoskopisk kirurgi 
Enligt de två studier som studerat uppvärmd koldioxid vid laparoskopisk kirurgi 
jämfört med rumstempererad koldioxid sågs inga signifikanta skillnader vad 
gäller kärntemperatur mellan grupperna (71, 72).  

Vid öppen kirurgi 

Två studier (55, 56) har undersökt effekten av inblåsning av uppvärmd, befuktad 
koldioxid vid öppen kirurgi. I dessa studier gavs varm, fuktig koldioxid i den 
öppna sårhålan medan tarmanastomosen syddes via rektum. Båda studierna såg 
en signifikant högre kärntemperatur vid slutet av operationen hos 
interventionsgrupperna. Se Figur 3. 
 

 

Figur 2. Temperatur före operation för grupp 6 
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Figur 3. Forest plot för grupp 6 

Grupp 7 - Jämförelse mellan varmluftstäcke och andra aktiva 
värmemetoder 

Fyra inkluderade studier undersökte och jämförde olika typer av aktiv 
uppvärmning (73-76). Samtliga studier använde varmluftstäcke (kontrollgrupp) 
och jämförde dessa med andra aktiva värmningsmetoder (interventionsgrupp). 
Hasegawa et al. (75) påvisade att varmvattenmadrass i kombination med 
varmvattenlindor runt benen var effektivare än varmluftstäcke. Studier som 
jämförde elektriskt uppvärmda filtar (75) och varmvattenärm (76), kunde inte 
påvisa vilken aktiv värmemetod som var mest effektiv. I slutet av operationen 
sågs en signifikant skillnad som visade att varmluftstäcke var effektivare än 
värmelampa (74) och eldriven värmemadrass (73) Se figur 5.  
 

Figur 4. Temperatur före operation för grupp 7 

Figur 5. Forest plot för grupp 7 

Grupp 8 - Aktiv Förvärmning 
Tre av artiklarna påvisade signifikant högre kärntemperaturer peroperativt vid 
aktiv förvärmning jämfört med passiv förvärmning (p < 0,05) (77-79). Däremot 
sågs ingen signifikant skillnad vad gäller hypoterma patienter i två studier som 
använt sig av förvärmning (p > 0,12) (80, 81).  
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Enligt tre av studierna (78 - 80) påvisades inga signifikanta skillnader vad gäller 
temperaturen vid operationens slut mellan kontroll och interventionsgrupp. Se 
figur 7. 
 

 

Figur 6. Temperatur före operation för grupp 8  

Figur 7. Forest plot för grupp 8 

Diskussion 

Resultatdiskussion  
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att utvärdera olika metoder 
som förebygger peroperativ hypotermi hos sövda patienter som genomgår 
bukkirurgi. Resultaten av de olika interventionerna har varit motstridiga inom 
flera av de indelade grupperna. Avseende aktiva värmemetoder talar resultaten 
för att varmluftstäcke är mest effektivt. Resultaten ger även positiva indikationer 
avseende förvärmning. Dock var de flesta patienterna hypoterma någon gång 
under förloppet oavsett värmningsmetod.  

Riskfaktorer  
Som tidigare nämnts har forskning visat att ett högre BMI och högre andel 
kroppsfett kan skydda mot hypotermi (15, 32, 35). Tio av studierna i resultatet 
redovisar ett medelvärde för BMI som är ≥25, vilket klassas som övervikt (55-56, 
76-81). I dessa studier har hypotermi förekommit i lika hög grad som i de studier 
som inkluderat normalviktiga enligt BMI. Risken för hypotermi bör därför inte 
underskattas hos personer med högre BMI. Annan forskning har däremot visat att 
obesa patienter har högre tröskel för vasokonstriktion och därför inte blir 
hypoterma i lika hög grad som patienter med lägre BMI (<30) (82). 
Värmeförlusterna efter redistributionsfasen påverkas dock inte av ett högt BMI 

36 35
,9

36
,7

6

36
,4

35
,9

36
,8

35
,9

W O N G  E T  A L .  2 0 0 7 D E  W I T T E  E T  A L .  2 0 1 0 N I C H O L S O N  2 0 1 3

TEMPERATUR FÖRE OPERATION
Kontroll Interventiongsgrupp 1 Interventionsgrupp 2



 

16 
 

och den skyddande effekten gäller därför endast den första timmen (14). De 
inkluderade studier som redovisat operationstid har alla pågått i minst 90 minuter, 
vilket möjligen skulle kunna förklara att ingen skillnad sågs mellan grupperna. 
 
Vad gäller operationsmetod har öppen bukkirurgi visats vara en riskfaktor för 
hypotermi (34). Hypotermi drabbade patienter i lika hög grad oavsett 
operationsmetod. Att laparoskopisk kirurgi inte är en skyddande faktor vad gäller 
hypotermi styrks av annan forskning (23). Två studier i resultatet undersökte 
effekten av uppvärmd, befuktad koldioxid vid laparoskopisk kirurgi, utan att hitta 
signifikant höjning av kärntemperaturen (71, 72). Detta överensstämmer med 
resultaten av en Cochrane-review från 2016 där evidens för att uppvärmd 
koldioxid skulle bidra till högre kärntemperatur inte kunnat påvisas (83).  
 
ASA-klass >II är en riskfaktor för utveckling av hypotermi (5), ju högre ASA-
klass, desto högre risk (21). Endast 13 av studierna redovisar ASA-klass på de 
inkluderade patienterna, sju av dessa inkluderade patienter med ASA-klass III-IV, 
de andra sex hade patienter med ASA-klass I-II. Åtta stycken redovisar inte ASA-
klass överhuvudtaget, vilket är anmärkningsvärt. Att inkludera patienter som har 
högre risk att utveckla hypotermi skulle kunna påverka resultaten så att en 
värmningsmetod får sämre resultat än vad den egentligen har. 
 
Avseende rumstemperatur är rekommendationen att den inte bör understiga 21°C 
(21). Rumstemperaturen varierade mycket i de inkluderade studierna (mellan 19-
25°C), men får inte mycket uppmärksamhet i studierna, trots att det skulle kunna 
påverka resultatet. Rowley et al. (84) kunde dock inte påvisa någon signifikant 
höjning av kärntemperaturen när operationssalens temperatur höjdes till 21,1°C. 
Att rumstemperaturen skulle påverka kärntemperaturen har heller inte kunnat 
påvisas vid trauma eller akuta operationer (85). 
 
Några studier i resultatet har varit ensamma om studieupplägg eller undersökt 
metod och har därför varit svåra att jämföra med andra. En av studierna 
undersökte olika passiva metoder (64), en annan jämförde aktiv uppvärmning 
med passiv uppvärmning (69). Orsaken till att just dessa två studier var ensamma 
om sitt studieupplägg kan vara för att det finns tydlig evidens för att aktiv 
uppvärmning är bättre än passiv uppvärmning (86-88). Då endast passiv 
uppvärmning har använts har medeltemperaturen sjunkit vartefter operationen 
pågått (66, 69, 70). Lägst temperaturer har nåtts efter tre timmar, därefter har 
temperaturen stabiliserat sig (69). Aktiv uppvärmning jämförs däremot i de flesta 
fall med traditionell passiv uppvärmning. Bender et al. (64) visade att ny 
teknologi för passiv uppvärmning bibehåller normotermi i högre grad jämfört 
med traditionell passiv uppvärmning, men för att dra några slutsatser kring detta 
behövs ytterligare forskning. Frey et al. (55, 56) var ensamma om att undersöka 
insufflation av uppvärmd koldioxid vid öppen kirurgi. Det är något förvånande att 
uppvärmd koldioxid påvisat god effekt vid öppna operationer, men däremot 
tvetydigt vid laparoskopiska operationer (Figur 3). Detta är dock en ny 
uppvärmningsmetod där fler studier behöver genomföras för att kunna dra några 
slutsatser. Kim et al. (67) undersökte effekten av Aminofyllin, något som tidigare 
endast undersökts på djur. Aminofyllin har visats öka köldtoleransen och 
framkalla värmeproduktion. Resultatet i studien tyder på att Aminofyllin är 
effektivt för att bibehålla normotermi genom en värmealstrande effekt trots 
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reducerad termoregulatorisk vasokonstriktion. Då detta är den första studien som 
genomförts på människor, är det svårt att dra några slutsatser, möjligen är det 
dock något som kommer undersökas mer i framtiden. 

Uppvärmda vätskor  
Uppvärmda vätskor som intervention undersöktes i tre studier, där två studier 
ansåg att det hade effekt (68, 69) och en studie inte (65). Samtliga studier har 
dock jämfört aktivt uppvärmda vätskor och rumstempererade vätskor och således 
kan inga slutsatser dras kring infusioner förvarade i värmeskåp. Detta har 
undersökts i en annan studie där rumstempererade vätskor jämfördes med aktivt 
uppvärmda vätskor via vätskevärmare och förvärmda vätskor från värmeskåp. 
Patienterna som fick rumstempererade vätskor var hypoterma postoperativt i 
högre grad jämfört med grupperna som fått värmda vätskor, oavsett 
uppvärmningsmetod. Mellan de två värmingsmetoderna sågs däremot ingen 
skillnad (89). Enligt en Cochrane-review kan uppvärmda vätskor upprätthålla 
normotermi hos patienten, och kalla vätskor kan kyla ner. Vilken effekt 
uppvärmda vätskor har på de negativa komplikationerna av hypotermi (blödning, 
infektion etc) är dock oklar (90). Det finns olika rekommendationer kring hur 
mycket vätska som kan ges till patienten innan den behöver värmas; 0,5 liter (1), 
1 liter (8) och 2 liter (14). Rekommendationerna enligt NICE är dock att alla 
vätskor ska värmas (21). Eftersom mängden given vätska tycks vara av betydelse 
är det anmärkningsvärt att en av de inkluderade studier inte redovisar total mängd 
given vätska (65). 
Guidelines från American Society of PeriAnesthesia Nurses (ASPAN) 
förespråkar att uppvärmda vätskor ges som komplement till annan aktiv 
uppvärmningsmetod (91), även om evidensen för effekten av detta är oklar (90). 
Det är ändå värt att notera att två av studierna (65, 69) endast använder passiv 
värmning peroperativt, vilket även det går emot guidelines (21). Det är därför 
möjligt att resultatet varit annorlunda om aktiv uppvärmning med exempelvis 
varmluftstäcke använts peroperativt.  

Aktiv uppvärmning 
Flera studier i resultaten har undersökt olika aktiva värmemetoder. Gemensamt 
för samtliga studier är att varmluftstäcke alltid ingår i någon av de undersökta 
grupperna. Detta kan vara för att varmluftstäcke är gold standard enligt guidelines 
(21, 91). Möjligen har metoden blivit gold standard för att risken för biverkningar 
är liten. Några av de inkluderade studierna angav biverkningar som brännskador 
och huvudvärk för andra aktiva värmemetoder (56, 74, 76), men enligt en 
Cochrane-review (5) är biverkningar av aktiv värmeutrustning inte beskrivet i 
någon större omfattning och några slutsatser kan därför inte dras. Förutom liten 
risk för biverkningar har varmluftstäcke också fördelen att det uppvisat god effekt 
(86, 92), oavsett om det är placerat på överkroppen eller underkroppen (93). 
Enligt Figur 5 påvisade endast två av de inkluderade studierna att det fanns andra 
metoder som var lika effektiva som varmluftstäcke, men däremot inte bättre (75, 
76). Detta är något som styrks av annan forskning som visat att det inte finns 
några signifikanta skillnader mellan eldrivna filtar, värmetak/lampor, 
cirkulerande ”varmvattenplagg” och varmluftstäcken (88). Varmluftstäcken har 
dock visat sig signifikant bättre än både varmvattenmadrass (88) och eldrivna 
värmemadrasser (94). En stor fördel med värmemadrass är dock att den kan 
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kopplas på mycket tidigare än varmluftstäcket som måste kopplas först efter 
induktion och steriltvätt.  
Trots att aktiv uppvärmning onekligen uppvisat goda resultat var medelvärdet 
någon gång under 36°C peroperativt (56, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 81). Även 
vid ankomst till uppvakningsavdelningen förekommer hypotermi i stor 
utsträckning (95). Det är därför av största vikt att utvärdera patientens riskfaktorer 
preoperativt. 

Aktiv förvärmning  
De artiklar som undersökte förvärmning i denna studie visade motstridiga 
resultat, även om en positiv trend sågs med mindre andel hypoterma patienter i de 
grupper som blivit aktivt uppvärmda preoperativt (Figur 7). I de studier som inte 
påvisade signifikant skillnad (81, 82) undersöktes ett mindre antal patienter 
jämfört med övriga studier. Möjligen hade resultatet blivit mer signifikant med en 
större population. Samtliga studier använde sig av förvärmning under minst 30 
minuter. Resultaten i tidigare studier tyder på att aktiv förvärmning med 
varmluftstäcke under 30-60 minuter effektivt kan reducera risken att utveckla 
hypotermi (96). Andra studier har dock inte påvisat signifikanta skillnader på 
kärntemperaturen vid värmning längre än 10 minuter (84, 97), varför även kortare 
förvärmning anses effektivt (97). Troligen är det dessutom svårt, av 
organisatoriska skäl, att implementera förvärmning under så lång tid som 60 
minuter. Rekommendationen enligt guidelines är dock förvärmning i minst 30 
minuter före anestesistart, och endast om patientens temperatur understiger 36°C 
(21, 91). Enligt resultatet i denna studie överlag var många patienter hypoterma 
direkt efter induktion, vilket talar för att förvärmning har stora fördelar då 
redistributionen av värme kan undvikas. 

Metoddiskussion 

Metod och genomförande 
Oavsiktlig hypotermi är ett välstuderat område, dock saknas en översikt över 
värmeåtgärder vid just bukkirurgi. Därför ansågs en systematisk litteraturöversikt 
med metaanalys vara en lämplig metod i aktuell studie. Syftet med studien hade 
varit svårt att uppnå med exempelvis en kvantitativ metod eftersom det då blivit 
svårt att få en överblick över vilka värmningsmetoder som finns och deras 
effektivitet. 
 
Vid en första testsökning i PubMed noterades ett mycket stort antal träffar 
gällande hypotermi, se Tabell 1. Försök gjordes att begränsa sökningen till 
oavsiktlig hypotermi, men det försvårades av att det saknas ett enhetligt sökord 
för detta. I samråd med bibliotekarie på Medicinska biblioteket, Linköpings 
universitet, beslutades att inte genomföra sökningen med MeSHtermer eftersom 
detta ökar risken att missa nya studier som ännu inte indexerats (50). Av samma 
anledning användes endast publiceringsår och språk som begränsning i PubMed, 
eftersom de andra begränsningarna är MeSHtermer (50). I CINAHL fanns 
problem att hitta ett generellt sökord för kirurgi, och därför gjordes sökningar 
med surg*. 
På grund av svårigheterna att hitta ett enhetligt sökord för just oavsiktlig 
hypotermi beslutades att göra en bred sökning och manuellt sortera ut det som 
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verkade relevant istället för att göra en smal sökning och riskera att missa 
relevant litteratur, vilket även rekommenderas av SBU (50). Risken att missa 
relevant litteratur kan öka när en stor mängd sökträffar hanteras, för att minimera 
denna risk har båda författarna gått igenom titlarna. 
SBU (50) rekommenderar minimal användning av NOT vid sökningar. Detta har 
endast använts i PubMed vid sökningar för att sortera bort reviews, för att 
undvika användning av begränsningen “studietyp”, vilken klassas som 
MeSHterm. 
 
Vad gäller hypotermi vid bukkirurgi var antalet studier dock få. Av den 
anledningen ändrades tiden för inklusion från 10 år till 15 år, vilket gav fler 
sökträffar. De äldre studier som inkluderades studerades avseende kontext för att 
de skulle vara aktuella och applicerbara i nutid. Studier rörande trauma 
exkluderades på grund av risk för störd temperaturreglering samt att det ibland 
förekommer avsiktlig hypotermi i terapeutiskt syfte. 

 
Vid systematiska litteraturöversikter är målet att få med all relevant litteratur 
inom området (50). I denna studie valde författarna att endast inkludera granskade 
artiklar då dessa har ett bra evidensvärde. Av denna anledning finns dock en risk 
att alla relevanta studier inte inkluderats. Författarna valde att inkludera två 
studier som inte är RCT-studier, trots att RCT-studier har högst evidensvärde. 
Eftersom majoriteten av de inkluderade studierna är RCT:er leder det till en 
begränsning av effekterna av urvalsbias i resultatet. 
 
Två studier (55, 56) var gjorda av samma författare och studierna var utförda på 
samma sjukhus. De jämförde samma värmningsmetoder och fick liknande 
resultat. Populationen var olika stor i de båda studierna, men för att försäkra sig 
om att samma patienter inte var inkluderade i båda studierna fördes personlig 
kommunikation med studiens huvudförfattare (Joana Frey) som försäkrade om att 
olika personer hade använts i båda studierna. 

Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet menas att likvärdiga resultat uppnås vid upprepade mätningar och 
validitet innebär kort sagt att det som avses att mätas mäts (49). Intern validitet 
rör resultatens tillförlitlighet. Här innefattas exempelvis en icke-snedfördelad 
gruppindelning samt hur urvalet gjorts. Ett randomiserat urval är det som ger bäst 
intern validitet. Begreppet extern validitet innebär i vilken utsträckning studiens 
resultat kan generaliseras, det vill säga från det studerade urvalet till populationen 
i stort (98). 
 
Reliabiliteten i studien anses ha stärkts på flera sätt, dels genom ett systematiskt 
arbetssätt samt genom tydlig problemformulering och tydliga inklusions- och 
exklusionskriterier. Författarna har följt checklistan av AMSTAR (51) och 
samtliga studier har granskats utefter rekommenderade granskningsmallar. Då 
granskningen skett enligt mallar säkerställs att samtliga studier bedöms utefter 
samma områden. Att granskningarna gjordes enskilt och därefter diskuterades 
gemensamt kan också anses öka tillförlitligheten. 
 
Litteratursökningen genomfördes i flera databaser vilket ökar sannolikheten att 
alla studier som finns inom området inkluderats. Litteratursökningen har dock 
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inte genomförts på andra ställen än i databaserna och studier som publicerats i 
icke-granskade tidsskrifter har exkluderats. Författarna anser dock inte att detta 
påverkat resultatet eftersom denna studie stämmer överens med övrig forskning 
inom området. För att minska risken för språkbias har endast studier på engelska 
inkluderats. Majoriteten av studierna har använt randomiserat urval och 
temperaturen i inkluderade studier har mätts med valida mätinstrument. 
 
Vad gäller generaliserbarhet anser författarna att den studerade patientgruppen i 
studierna är representativ för populationen i stort, vilket är positivt. Vissa av de 
undersökta metoderna används, såvitt författarna känner till, inte alls eller i 
begränsad omfattning, något som skulle kunna påverka generaliserbarheten i 
studien.  
 
Risken för publikationsbias kan öka om underlaget baseras på små studier av nya 
metoder (50), vilket förekommer i aktuell studie. Detta beror troligen på att det är 
relativt tidiga utvärderingar av nya metoder som inkluderats i studien. 
Publikationsbias har ej utvärderats genom till exempel funnel plot, eftersom 
rekommendationerna är att antalet studier ej bör understiga fem för att ge ett 
meningsfullt resultat (50). Risken för publikationsbias i studien hade även 
minskat om rådata samlats in. Detta hade möjliggjort en re-analys med ett resultat 
som inkluderar ej publicerad data, en så kallad Individual patient data (IPD) 
meta-analysis (58). I denna studie har rådata dock inte analyserats på grund av att 
det inte funnits tillräckligt med resurser för att lokalisera och utföra ytterligare 
analys. 

 
Studier som sponsrats av aktörer med egenintressen överskattar ofta effekterna av 
sina produkter (50), därför valde författarna att exkludera en studie där detta ej 
kunde uteslutas. 

Sensitivitet och specificitet  

Hur stor andel som blev hypoterma enligt denna studies resultat är inte möjligt att 
redovisa då endast sex av 21 inkluderade studier redovisar antal hypoterma 
personer. Däremot visar de flesta studier en medeltemperatur som någon gång i 
det peroperativa förloppet understigit 36°C. Studierna har valt att redovisa 
temperaturer på olika sätt, men det vanligaste var en redovisad medeltemperatur 
före och i slutet av operationen. Av denna anledning har statistiska beräkningar 
enbart gjorts på sluttemperaturen med komplettering av en deskriptiv analys för 
att förbättra sensitiviteten i studien. De studier som inte har redovisat exakta 
sluttemperaturer har inte utgjort underlag för statistisk beräkning (71, 77). Tre 
studier (63, 78, 80) har endast redovisat medeltemperaturen efter väckning. 
Temperaturen i dessa studier har dock ändå slagits ihop i den statistiska 
beräkningen med resterande studier som redovisat medeltemperaturen i slutet av 
operationen, då författarna anser att temperaturerna trots allt var 
överensstämmande. Detta kan dock påverka specificiteten i studien.  
Vad gäller mätning av peroperativ kroppstemperatur i de inkluderade studierna 
har majoriteten använt mätning via esofagus (63, 67, 71-74, 76, 78, 80, 81). 
Övriga studier har mätt temperaturen genom nasofarynx (64, 66, 70, 79), 
trumhinna (68, 69, 55, 56, 75, 77) och axillärt (65). Skillnaden i mätmetod mellan 
olika studier leder till att specificiteten inte är optimal. Men eftersom alla använda 
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mätinstrument är reliabla enligt guidelines från NICE (21) har författarna valt att 
acceptera denna felmarginal på maximalt 0,5°C.  
 
Den statistiska beräkningen har valts att göra med random effect då inkluderade 
studier var relativt små och inte identiskt jämförbara. Random effect leder till 
bredare konfidensintervall än fixed effect vilket ökar sensitiviteten. 
Subgruppsanalyser bör göras för att finna faktorer som påverkar heterogeniteten 
(49). Grupp 5 hade mycket hög heterogenitet (I2 på 99%). Eftersom den endast 
innehöll tre studier var det ej möjligt att göra subgruppsanalyser för att få fram ett 
mer homogent resultat. Därför valde författarna att inte redovisa resultaten i en 
forest plot utan att istället göra en deskriptiv analys för denna grupp.  

Kliniska implikationer och fortsatt forskning 
Endast ett fåtal studier undersöker andra värmningsmetoder än varmluftstäcken. 
Detta gör att effekten hos dessa metoder blir svårvärderade utan fler studier som 
undersöker samma metod.  
Än så länge är varmluftstäcken gold standard enligt guidelines och därför den 
metod som bör användas i det förebyggande arbetet mot hypotermi. Författarnas 
erfarenhet är däremot att förvärmning inte är särskilt etablerat på sjukhusen i 
Sverige, och att det skulle kunna vara en effektiv åtgärd för att fortsätta det 
preventiva arbetet. Möjligen är det även viktigt att arbeta multimodalt, det vill 
säga att använda sig av flera interventioner, för att förebygga hypotermi. Mer 
forskning inom detta område vore önskvärt. 
Anestesisjuksköterskan har en viktig roll i att bedöma riskfaktorer hos patienter, 
övervaka kroppstemperatur, sätta in adekvata åtgärder samt utvärdera dessa. 

Konklusion 
Aktiv uppvärmning med varmluftstäcke är gold standard, men trots aktiv 
uppvärmning blir många patienter hypoterma peroperativt. Det finns flera 
alternativ som visat sig vara lika effektiva som varmluftstäcke så som 
värmelampor, eldriven värmemadrass och aktiv värmning med varmvatten, men 
inte bättre. Troligen är en kombination av värmemetoder, så som till exempel 
förvärmning, användning av varmluftstäcke och värmning av intravenösa vätskor, 
det bästa sättet att hålla patienten varm peroperativt. Det är av största vikt att 
beakta patientens riskfaktorer innan operation för att kunna sätta in rätt insatser.  
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Bilaga 1. Översikt inkluderade artiklar 

Författare, år 
Land 
Titel 
Tidsskrift 

Syfte Metod 
Intervention 

Urval 
Antal deltagare 
Medelålder 
 

Huvudsakliga resultat Kvalitet 

Adriani & Moriber, 2013 
USA 
 
“Preoperative Forced-Air Warming 
combined with intraoperative warming 
versus intraoperative warming alone in 
the prevention of hypothermia during 
gynecologic surgery” 
 
AANA journal 

1. Att jämföra om förvärmning 
av patienter med varmluftstäcke 
(Bair Paws) kan förebygga 
hypotermi på ett bättre sätt än 
enbart peroperativ värmning. 
2. Att se om 
kroppstemperaturen skiljde sig 
mellan öppen och laparaskopisk 
kirurgi. 
 

Controlled clinical trial. 
Kvasiexperimentell design 
Ej randomiserad,  
 
SSK på preop och anestesipersonal fick 
individuell information om hur 
värmetäcket skulle placeras och hur data 
skulle samlas innan studien påbörjades. 
Forskningsansvarig lade protokoll för 
datainsamling i patientens journal på 
operationsdagens morgon. 
 
Ena gruppen fick förvärmning i minst 30 
minuter. Andra gruppen fick endast 
peroperativ värmning. 

Patienter som genomgick 
planerade öppna och 
laparaskopiska gynekologiska 
operationer. 
N=60 
Medelålder  
49,43 (preop+perop) 
46,67 (perop värmning) 

Inga signifikanta skillnader i 
kärntemperatur mellan de två 
grupperna. Inte heller någon 
signifikant skillnad mellan 
laparaskopisk och öppen 
operation. 

Medel 

Bender et al. 2015 
USA 
 
“Comparing New-Technology Passive 
Warming Versus Traditional Passive 
Warming Methods for Optimizing 
Perioperative Body Core Temperature” 
 
AORN Journal 
 

Att jämföra traditionell passiv 
uppvärmning med uppvärmda 
geldynor och sängkläder med en 
ny teknologi med isolerande 
och vindtätt material. 

Retrospektiv, observation, cohort-studie. 
Patienterna hittades via diagnoskoder i 
journalsystemet. Ansvarig läkare gick 
igenom journalerna för att identifiera 
vilken passiv värmningsmetod som 
användes.  
 
Ena gruppen fick den nya metoden (kan 
lindas runt armar och ben), den andra 
gruppen fick den vanliga metoden med 
filtar och geldynor. 

Patienter som genomgick 
robotassisterad prostatektomi 
eller hysterektomi. 
N=65 
Medelålder 
54 (kontroll) 
58 (intervention) 
 
 

Interventionsgruppen hade 
signifikant högre 
kroppstemperatur vid slutet av 
operationen jämfört med 
kontrollgruppen. 

Hög 

de Mattia et al. 2013 
Brasilien 
 
”Warmed intravenous infusion for 
controlling intraoperative hypothermia” 
 
Rev. Latino-Am. Enfermagem 
 

Att se hur effektivt det är att 
värma intravenösa infusioner 
för att förebygga hypotermi 
peroperativt.  

RCT 
Randomiserat urval. Första patienten 
lottades till interventionsgrupp eller 
kontrollgrupp, därefter valdes nästa patient 
till den andra gruppen fram tills 30 
patienter valts i vardera grupp. 
 
Ena gruppen erhöll värmda intravenösa 
vätskor under hela anestesin/kirurgin 
medan den andra gruppen inte erhöll något 
speciellt för att förebygga hypotermi. Alla 

Patienter som genomgick 
planerad laparoskopisk 
bukkirurgi på två i förväg 
valda operationssalar. 
N=60 
Medelålder 
45,4 (kontroll) 
49,6 (intervention) 

Värmda dropp förebygger inte 
hypotermi på egen hand. De 
signifikanta variablerna som 
påverkade kärntemperaturen var 
temperaturen i operationssalen 
och patientens temperatur vid 
ankomst till operationssalen. 

Medel 
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patienter erhöll passiv värmning genom 
täcken. 

de Witte et al. 2010 
Belgien 
 
”Resistive-Heating or Forced-Air 
Warming for the Prevention of 
Redistribution Hypothermia” 
 
Anesthesia-Analgesia 
 

Att jämföra effekten av 30 
minuters förvärmning med 
resistive heating eller forced air 
med ingen förvärmning som 
förebyggande för hypotermi. 

RCT. 
Randomiserat urval. Slutna kuvert, 
lottades av en slumpmässigt utvald person. 
 
Ena gruppen värmdes med forced air, den 
andra med resistive heating. 
Peroperativt hade alla patienter forced-air, 
när svettning observerades sänktes 
temperaturen till 38°. 

Patienter som genomgick 
planerad laparoskopisk 
kolorektal kirurgi. 
N=26 
Medelålder 
59 (kontroll) 
66 (forced-air) 
64 (resistive heating) 

Efter 40-90 minuters anestesi 
skiljde sig temperaturen avsevärt 
mellan kontrollgrupp och 
resistive-heating-gruppen. Ingen 
signifikant skillnad sågs mellan 
kontrollgrupp och forced-air-
gruppen. 

Hög 

Egan et al. 2011 
USA 
 
“A Randomized comparison of 
intraoperative perfecTemp and Forced-
Air warming during open abdominal  
Surgery” 
 
Anesthesia-Analgesia 
 

Att undersöka om peroperativ 
esofagal kärntemperatur kan 
bibehållas lika bra med 
värmemadrass (PerfecTemp) 
som med varmluftstäcke på 
överkroppen (Bair Hugger) hos 
patienter som genomgår 
Större bukkirurgi.   
 

RCT 
Randomiserat urval. Slutna kuvert som 
öppnades innan patienten kom till 
operationssalen.  
 
Ena gruppen fick värmning peroperativt 
via värmemadrass och även en filt över 
övre delen av kroppen. Värmemadrassen 
var varm redan då patienten kom in i 
operationssalen, således fick patienten 
värmning innan induktion. Andra gruppen 
fick ett varmluftstäcke som täckte 
överkroppen och armar efter induktion. 

Patienter som genomgick 
stor, planerad, öppen 
bukkirurgi (lever, pankreas, 
gyn och kolorektalkirurgi), 
med förväntad operationstid 
över två timmar.  
N=70 
Medelålder 
51 (forced-air) 
51 (PerfecTemp) 

Ingen signifikant skillnad mellan 
de båda grupperna. 
Värmemadrassen är inte sämre än 
varmluftstäcket och kan därför 
vara ett lika bra alternativ. 

Medel 

Frey et al. 2012a 
Sverige 
 
“Local insufflation of warm humidified 
CO2 increases open wound and core 
temperature during open colon surgery: 
a randomized clinical trial” 
 
Anesthesia-Analgesia 
 

Att undersöka effekten på 
kärntemperatur och 
temperaturen i sårhåla av lokal 
uppvärmd och befuktad CO2 vid 
kirurgi. 
 

RCT. 
Slutna kuvert som öppnades när patienten 
transporterades till operationssalen. 
 
Ena gruppen fick värmd, befuktad CO2 i 
sårhålan medan den andra gruppen inte 
fick det. 
Alla patienter fick varma filtar preoperativt 
och varmluftstäcke (forced-air) på 
överkroppen och (om möjlighet fanns) 
överkroppen efter induktion. 

Patienter som genomgick 
planerad öppen kolonkirurgi. 
N=83 
Medelålder 
63,5 (kontroll) 
63,5 (intervention) 

Inblåsning av uppvärmd, fuktig 
CO2 i sårhålan bevarar både  
temperaturen i såret och 
patientens kärntemperatur. 
 

Medel 

Frey et al. 2012b 
Sverige 
 
“Intraoperative Local Insufflation of 
Warmed Humidified CO2 increases Open 
Wound and Core Termperatures: A 
Randomized Controlled Trial” 
 

Att undersöka om yttemperatur 
och kärntemperatur i öppna 
kirurgiska sår påverkas av lokal 
inblåsning av uppvärmd, fuktig 
CO2. 

RCT.  
Slutna kuvert som öppnades när patienten 
transporterades till operationssalen.  
 
Ena gruppen fick uppvärmd, befuktad 
CO2, den andra gruppen fick inte det. Alla 
patienter fick varma filtar preoperativt och 
varmluftstäcke (forced-air) på överkroppen 

Patienter som genomgick 
planerad öppen kolonkirurgi. 
N=74 
Medelålder 
66 (kontroll) 
61 (intervention) 

Patienter i interventionsgruppen 
hade högre temperatur i sårhålan 
samt kärntemperatur jämfört med 
kontrollgruppen, både under 
operationen och i slutet av 
operationen. 

Hög 
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World J Surg. 
 

och (om möjlighet fanns) överkroppen 
efter induktion. 

Hamza et al. 2005 
USA 
 
”Heated and Humidified Insufflation 
During Laparoscopic Gastric Bypass 
Surgery: Effect on Temperature, 
Postoperative Pain, and Recovery 
Outcomes” 
 
Journal of Laparoendoscopic & 
Advanced Surgical Techniques 
 

Att utvärdera effekten av ett 
uppvärmningssystem för CO2 

vid laparoskopisk kirurgi och 
dess effekt på perioperativ 
kroppstemperatur, användande 
av postoperativ 
opioidanvändning och 
postoperativ återhämtning hos 
patienter med morbid obesitas.  

RCT. 
Datorbaserad randomisering. 
 
Ena gruppen fick uppvärmd, befuktad 
CO2, andra fick ouppvärmd, obefuktad 
CO2. 
Alla patienter fick uppvärma filtar, 
uppvärmda vätskor användes inte. Forced-
air kopplades endast peroperativt om 
patientens temperatur blev <34 grader – 
dessa patienter exkluderades ur studien.  

Patienter som genomgick 
planerad laparoskopisk 
gastric bypass.  
N=44 
Medelålder 
45 (kontroll) 
44 (intervention) 

Det sker en reducering av 
värmeförluster samt förekomst av 
postoperativ shivering, smärta 
och opioidanvändning. Vad 
gäller kärntemperatur mellan 
grupperna fanns inga signifikanta 
skillnader.  

Hög 

Hasegawa et al. 2012 
Japan 
 
”Core temperatures during major 
abdominal surgery in patients warmed 
with new circulating-water garment, 
forced-air warming, or carbon-fiber 
resistive-heating system” 
 
J Anesth 
 

Att jämföra effekterna av ett 
varmvattensystem, forced-air 
och carbon-fiber resistive-
heating system vid stor öppen 
bukkirurgi vid generell anestesi 
i kombination med epidural 
analgesi. 

RCT. 
Randomisering med hjälp av 
datorgenererade koder vilka förvarades i 
kuvert.  
 
Ena gruppen fick ligga på 
varmvattenmadrass, ena gruppen fick 
varmluftstäcke på underkroppen (forced-
air), ena gruppen fick en elfilt.  

Patienter som genomgick 
planerad öppen bukkirurgi. 
N=36 
Medelålder 
59 (vattenmadrass) 
64 (elfilt) 
63 (forced-air) 

Patienterna som värmts med 
varmvattenmadrass och 
varmvattenlindor var varmare i 
slutet av operationen jämfört med 
de båda andra värmningssätten. 
Detta system är därför bättre i att 
bibehålla peroperativ 
kärntemperatur. 

Hög 

Hong-xia et al. 2010 
Kina 
 
“Prevention of hypothermia by infusion 
of warm fluid during abdominal surgery” 
 
Journal of PeriAnesthesia Nursing 
 

Att utvärdera hur effektiva 
varma vätskor är för att 
bibehålla normal 
kärntemperatur och förebygga 
postoperativ shivering. 

RCT 
 
I ena gruppen fick patienterna 
rumstempererade vätskor. I den andra 
gruppen var alla intravenösa vätskor 
värmda till 37 grader. 

Patienter som genomgick 
bukkirurgi.  
N=30 
Medelålder 
43 (kontroll) 
45 (intervention) 

Det är ett effektivt sätt att 
bibehålla patienterna näst intill 
normoterma genom att värma 
intravenösa vätskor som 
administreras till patienter. 

Medel 

Kadam et al. 2009 
Australien 
 
“Relative efficiency of two warming 
devices during laparoscopic 
cholecystectomy” 
 
Anesthesia and intensive care 
 

Att jämföra effektiviteten hos 
en värmelampa för ansiktet 
(sun-touch) med varmluftstäcke 
(warm- touch) för att förebygga 
hypotermi hos patienter som 
genomför laparoskopisk 
kolecystektomi som varar i 
minst 1 timme. 

RCT 
Slutna kuvert. 
 
Ena gruppen fick varmluftstäcke på 
överkroppen (46 grader) medan andra 
gruppen fick en värmelampa placerad 40 
cm ovanför huvudet. Båda grupperna 
påbörjade sin aktiva uppvärmning efter 
induktion.  

Patienter som genomgick 
planerad laparaskopisk 
kolecystektomi. 
N=29 
Medelålder 
40,9 (warm-touch) 
39,0 (sun-touch) 

Ingen signifikant skillnad mellan 
interventionsgrupp och 
kontrollgrupp. 
 

Medel 
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Kim et al. 2014 
Sydkorea 
 
”Aminophylline Partially Prevents the 
Decrease of Body Temperature during 
Laparoscopic Abdominal Surgery” 
 
Anesthesiology & Pain 
 

Att testa hypotesen att infusion 
av aminofyllin ger mindre 
sänkning av kärntemperaturen 
vid laparoskopisk vaginal 
hysterektomi.  

RCT. 
Datorbaserad randomisering. 
 
Ena gruppen fick endast NaCl och den 
andra gruppen fick aminofyllin blandat 
med NaCl. 
Inga uppvärmda vätskor eller annan 
uppvärmning peroperativt, gjordes 
däremot postoperativt vid behov. 

Kvinnor som genomgick 
planerad laparoskopisk 
vaginal hysterektomi. 
N=50 
Medelålder 
48,7 (kontroll) 
45,7 (intervention) 

Signifikant mindre sänkning av 
kärntemperatur hos patienterna i 
interventionsgruppen jämfört 
med kontrollgruppen. 
Aminofyllin kan vara ett 
komplement att använda när det 
finns begränsad tillgång till 
annan aktiv uppvärmning. 

Hög 

Kwak et al. 2011 
Sydkorea 
 
”Comparison of the effects of 
sevoflurane and propofol on core body 
temperature during laparoscopic 
abdominal surgery” 
 
Korean J Anesthesiol 
 

Att undersöka hur sevoflurane 
och propofol påverkar 
kärntemperaturen vid 
laparoskopisk bukkirurgi som 
kräver pneumoperitoneum i mer 
än 90 minuter. 

RCT. 
Datorbaserad randomisering.  
 
Anestesin underhölls med sevoflurane i 
ena gruppen och med propofol (TCI) i den 
andra. 
Alla fick filt på överkroppen. Om temp 
sjönk <35 grader startades forced-air och 
värmemadrass med cirkulerande vatten. 
Inga vätskor värmdes. 

Patienter som genomgick stor 
laparoskopisk kirurgi.  
N=50  
Medelålder 
56,3 (sevoflurane) 
59,5 (propofol) 

Ingen skillnad mellan grupperna. 
Båda grupperna sjönk i 
kärntemperatur. Det fanns heller 
ingen skillnad gällande 
incidiensen av hypotermi. 

Hög 

Nguyen et al. 2002 
USA 
 
“Effect of heated and humidified carbon 
dioxide gas on core temperature and 
postoperative pain” 
 
Surg Endosc 
 

Att undersöka om uppvärmd 
CO2 som blåses in vid 
laparoskopi är effektivt för att 
bibehålla patienten normoterm. 
Samt även att se om 
interventionsgruppen får mindre 
smärta postoperativt. 
 

RCT 
Slutna kuvert som öppnades peroperativt. 
 
Ena gruppen fick uppvärmd CO2 inblåst 
under laparoskopin medan andra gruppen 
fick ”standard” ej uppvärmd CO2. 
Alla patienter fick övre värmeluftstäcke 
(Bair Hugger) peroperativt. 

Patienter som genomgick 
laparaskopiska fundoplicatio-
operationer. 
N=20 
Medelålder 
45 (kontroll) 
43 (intervention) 

Ingen signifikant skillnad kunde 
ses vad gäller uppvärmd CO2 mot 
icke uppvärmd. Varmluftstäcke 
räcker för att förebygga 
peroperativ hypotermi. 

Medel 

Nicholson, 2013 
USA 
 
“A Comparison of Warming 
Interventions on the Temperatures of 
Inpatients Undergoing Colorectal 
Surgery” 
 
AORN Journal 
 

Att jämföra två värmemetoder 
för att undersöka om 
förvärmning kan förebygga 
uppkomsten av hypotermi. 

RCT. 
Datorbaserad randomisering. 
 
Ena gruppen fick 30 min förvärmning med 
forced air, andra gruppen endast filt. 
 
Alla patienter fick forced-air peroperativt, 
samt många andra värmande åtgärder så 
som värmda vätskor osv. 

Patienter som genomgick 
planerad, öppen eller 
laparoskopisk kolonkirurgi. 
N=66 
Åldersintervall  
18-89 

Någon signifikant skillnad kunde 
inte påvisas mellan grupperna. 
Däremot var det större andel 
hypoterma patienter i 
kontrollgruppen. Resultaten 
indikerar därför att förvärmning 
kan bidra till att bibehålla 
normotermi. 

Hög 

Oshivandi et al. 2014 
Iran 
 

Att tillämpa en adekvat, 
kostnadseffektiv, 
komplikationsfri och tillgänglig 
metod för värmning av  

RCT. 
Kvasiexperimentell design  
 

Patienter som genomgick 
planerat kejsarsnitt under 
generell anestesi. 
N=62 
Medelålder 

Interventionsgruppen hade 
signifikant högre kärntemperatur 
i slutet av operationen jämfört 
med kontrollgruppen. Förvärmda 
vätskor förebygger hypotermi 

Medel 
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”The effect of pre-warmed intravenous 
fluids on prevention of intraoperative 
hypothermia in cesarean section” 
 
Iranian Journal of Nursing and 
Midwifery Research 
 

Intravenösa vätskor, för att 
förebygga hypotermi vid 
kejsarsnitt. 
 

Ena gruppen fick uppvärmda vätskor (37 
grader) medan den andra gruppen fick 
rumstempererade vätskor (25,5grader) 

28,58 (kontroll) 
27,13 (intervention) 

peroperativt hos kvinnor som 
genomgår kejsarsnitt under 
generell anestesi. 

Pu et al. 2014 
Kina 
 
“Warming with an underbody warming 
system reduces intraoperative 
hypothermia in patients undergoing 
laparoscopic gastrointestinal surgery: A 
randomized controlled study” 
 
International Journal of Nursing Studies 
 

Att undersöka möjligheten,  
effektiviteten och säkerheten 
hos ett varmluftstäcke under 
kroppen vid laparoskopisk 
gastrointestinal kirurgi.  

RCT. 
Datorbaserad randomisering. 
 
Ena gruppen värmdes med filt, den andra 
gruppen med varmluftstäcke under 
kroppen. 

Patienter som genomgick 
planerad laparoskopisk 
gastrointestinal kirurgi. 
N=110 
Medelålder 
67 (kontroll) 
68 (intervention) 

Färre patienter i 
interventionsgruppen var 
hypoterma peroperativt.  
Resultatet visar att vid 
operationer som varar längre än 
60 minuter finns det behov av 
aktiv värmning för att förebygga 
hypotermi 

Hög 

Reutzler et al. 2011 
USA 
 
“Forced-Air and a Novel Patient-
Warming System (vitalHEAT vH2) 
Comparably Maintain Normothermia 
During Open Abdominal Surgery” 
 
Anesthesia-Analgesia 
 

Att testa hypotesen att 
kärntemperaturen inte är >0,5 
grader lägre vid stor bukkirurgi 
i generell anestesi hos patienter 
som värms med 
”varmvattenärm” på ena armen 
(warm-water-sleeve) jämfört 
med patienter som värms med 
forced-air på överkroppen. 

RCT. 
Datorbaserad randomisering. 
 
Ena gruppen värmdes med varmluftstäcke 
(bair hugger, upperbody, 43 grader) och 
den andra med vitalHEAT (warm-water-
sleeve).  
 
En patient fick brännskador, protokollet 
ändrades efter det. Om temperaturen sjönk 
<35 grader fick alla patienter forced-air.  

Patienter som genomgick 
planerad, öppen bukkirurgi 
(kolorektal, pankreas och 
lever) i generell anestesi, 
minst 2 timmar. 
N=71 
Medelålder 
50,3 (forced-air) 
48 (vitalHEAT) 

Medelvärdet på kärntemperaturen 
var liknande hos de båda 
grupperna efter 4 timmar, varför 
båda verkar lämpliga för att 
bibehålla normotermi.  

Hög 

Shao et al. 2012 
Kina 
 
“Methods of Patient Warming during 
Abdominal Surgery” 
 
PLoS One 
 

Att utvärdera alternativa 
värmningsmetoder med låga 
kostnader för att bibehålla 
normotermi under bukkirurgi. 

RCT 
Slutna kuvert 
 
Fem grupper studerades i två nivåer, där 
den ena nivån inkluderade värmning 
medan den andra nivån inte gjorde det: 
1.Värmda vätskor/blod eller inte 
2.Insvept kropp eller inte 
3.Fuktiga förband, värmda eller inte 
värmda 
4.Uppvärmt operationsområde (surgical 
filed) eller inte 
5.Värmda filtar, eller inte  

Patienter som genomgick 
planerad abdominell kirurgi 
(oklart om det är öppen 
och/eller laparaskopiskt). 
N=160 
Åldersintervall 
18-60 

En kombination av insvept kropp 
och värmetäcke var det 
effektivaste sättet 
Att bibehålla normotermi 
 

Medel 
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Dessa grupper kombinerades sen i totalt 
32olika kombinationer av värmning och 
icke-värmning. 

Vanni et al. 2003 
Brasilien 
 
“Preoperative combined with 
intraoperative skin-Surface warming 
avoids hypothermia caused by general  
Anesthesia and surgery” 
 
Journal of Clinical Anesthesia 
 
 

Att utvärdera effekten av 
peroperativ värmning med eller 
utan en timme preoperativ 
förvärmning vid bukkirurgi. 

RCT 
Slutna kuvert. 
 
Tre grupper studerades. 
I kontrollgruppen gjordes inget för att 
förebygga hypotermi. I den andra gruppen 
erhöll patienterna preoperativ och 
peroperativ värmning med varmluftstäcke 
(42-46 grader, upp till skuldrorna i 60 min 
före induktion). I den tredje gruppen erhöll 
patienterna peroperativ aktiv värmning 
med varmluftstäcke. De patienter som inte 
erhöll aktiv uppvärmning täcktes med två 
bomullslakan. 

Patienter som genomgick 
elektiv abdominell kirurgi 
som varat i minst två timmar. 
N=30 
Medelålder 
44 (kontroll) 
39 (preop+perop) 
34 (perop) 

Preoperativ värmning 
tillsammans med peroperativ 
värmning ger bäst resultat för att 
motverka hypotermi under de två 
första timmarna vid op. Båda 
metoderna förebygger 
postoperativ hypotermi. Alla 
patienter som ej fått någon 
värmning hade en temperatur 
<36 grader. 
 

Medel 

Wong et al. 2007 
Storbritannien 
 
“Randomized clinical trial of 
perioerative systemic warming in major 
elective abdominal surgery” 
 
British Journal of Surgery 
 

Att studera effekterna av aktiv 
värmning pre- per och 
postoperativt och utvärdera om 
det leder till minskade 
postoperativa komplikationer. 

RCT 
Datorbaserad randomisering och slutna 
kuvert som öppnades dagen innan 
operation. 
 
Alla patienter fick ligga på en 
värmemadrass 2 timmar innan transport till 
operationssalen, under operation och på 
postop. I kontrollgruppen var madrasserna 
avstängda från operationsstart. I 
interventionsgruppen var madrassen på 
under hela det perioperativa förloppet. 
Alla patienterna fick aktiv värmning 
peroperativt med varmluftstäcke och 
vätskevärmare.  

Patienter som genomgick 
stor, öppen bukkirurgi med 
tarmresektion. 
N=103 
Medelålder 
60,5 (kontroll) 
63,0 (intervention) 

Den förvärmda gruppen hade 
signifikant högre kärntemperatur 
än kontrollgruppen under de 
första 90 minuterna av 
operationen. 
Postoperativa infektioner 
minskas med preoperativ 
värmning. Det sågs även minskad 
blodförlust i den förvärmda 
gruppen. 

Medel 


