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Sammanfattning 

Bakgrund: Kroppstemperaturen skall mätas under de flesta generella anestesier för 

att upptäcka hypotermi och hypertermi. Vid anestesi sjunker kroppstemperaturen. 

Peroperativ hypotermi har negativa konsekvenser för patienten. 

Anestesisjuksköterskan ansvarar för att övervaka patientens temperatur under 

anestesi.  

Syftet med studien var att utifrån litteraturen evaluera temperaturskillnader 

peroperativt vid mätning av kroppstemperaturen på olika mätplatser hos patienten. 

Metod: Studien är en litteraturstudie med systematisk ansats. Artikelsökningar 

utfördes i PubMed, Cinahl och Scopus. Temperaturskillnaderna redovisas som 

medelvärde, gräns för överensstämmelse ±1,96 SD och 95 % konfidensintervall.  

Resultat: Efter kvalitetsgranskning inkluderades 23 artiklar. Resultatet är indelat i 

tre kategorier: Temperatur vid bukkirurgi, temperatur vid kardiopulmonell bypass 

samt temperatur vid övrig kirurgi. Alla studier, förutom en som utfördes i 

epiduralanestesi, utfördes i generell anestesi. Antal mätplatser i studierna var 18 

stycken. Det fanns temperaturskillnader mellan mätplatserna. De största 

temperaturskillnaderna sågs vid kardiopulmonell bypass.  

Konklusion: Att vara kritisk vid temperaturmätning vid anestesi är viktigt då 

mätplatsernas temperaturer kan variera mycket. Att mäta patientens 

kroppstemperatur peroperativt är av vikt för att upptäcka hypotermi respektive 

hypertermi, som båda har negativa konsekvenser och kan innebära ett stort lidande 

för patienten. Temperaturmätning bör få större fokus inom anestesin och därmed kan 

patientsäkerheten ökas vid anestesi. 

Nyckelord: Kroppstemperatur, temperaturskillnader, mätplatser, peroperativ, 

anestesi. 
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Inledning 

År 2011 genomfördes 746 585 operationer inom slutenvården i Sverige hos patienter 

i åldrarna 20 år och uppåt (Socialstyrelsen, 2012). Under den pre- och peroperativa 

perioden är det av stor betydelse att bevara patienten normoterm (Fiedler, 2001; 

Hooven, 2011). Det är en signifikant ökning i mortalitet hos patienter som är 

hypoterma under operation (Mahoney & Odom, 1999). 

Vid generell anestesi, vid frånvaro av interventioner för att hålla patienten 

normoterm, sker en sänkning med 1,6 °C av kärntemperaturen (centrala 

kroppstemperaturen) under den första timmen och ytterligare en sänkning med 1,1 

°C uppstår efter två timmar. Av värmeförlusten beror 81 procent på omfördelning i 

perifera och centrala delar av kroppen, mer blod går perifert under anestesi och 

kärntemperaturen i kroppen sjunker därefter (Matsukawa et al., 1995).  

Lindrig hypotermi peroperativt leder till komplikationer om det inte förebyggs 

(Fiedler, 2001; Mahoney & Odom, 1999; Scott & Buckland, 2006). 

Komplikationerna kan vara ökad förekomst av postoperativa infektioner (Mahoney 

& Odom, 1999), sårinfektioner, peroperativ blödning, shivering och smärta hos 

patienterna (Saijid, Shakir, Khatri & Baig, 2009). Konsekvenserna av hypotermi kan 

påverka patienten i veckor postoperativt och förlänga sjukhusvistelsen (Kurz, Sessler 

& Lenhardt, 1996). 

Anestesisjuksköterskan skall ha goda kunskaper om övervakning och observation av 

patienten under anestesi. Mätning av patientens kroppstemperatur ingår i 

övervakningen (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Det är av vikt att beskriva eventuella 

temperaturskillnader vid mätning av kroppstemperaturen peroperativt för att öka 

medvetenheten om att dessa existerar. Därmed kan tillförlitligheten ökas vid mätning 

av patientens kroppstemperatur och erhållen kunskap motverka att hypotermi 

respektive hypertermi uppstår hos patienten peroperativt.  

Syfte 

Syftet med studien var att utifrån litteraturen evaluera temperaturskillnader 

peroperativt vid mätning av kroppstemperaturen på olika mätplatser hos patienten. 

Bakgrund 

Begreppet peroperativ 

När patienten flyttas från sin säng till operationsbordet påbörjas det peroperativa 

(intraoperativa) förloppet, och det kan pågå i minuter till flera timmar. Det 

peroperativa förloppet avslutas när patienten flyttas från operationsbordet till sin 

säng och kommer till en postoperativ avdelning eller likartat (Lindwall, 2004).  

Kroppstemperatur 

Människan har förmåga att hålla en normal kroppstemperatur, vilken är 37 °C ± 

0,5 °C. Det gör att hen klarar att förhålla sig till olika temperaturer, som kan vara 

starkt varierande. När den omgivande temperaturen är mellan 15 till 60 °C kan en 

normal kroppstemperatur hållas om luften är torr och de värmereglerande 
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mekanismerna fungerar som dem skall (Socialstyrelsen, 2003). För var 4:e 

millimeter från hudytan och in i kroppen stiger kroppstemperaturen med 1 °C 

(Hasday, 1997). Kroppstemperaturen delas in i kärntemperatur och perifer 

temperatur (Sessler, 2008). Kärntemperaturen styr temperaturregleringen till 80 % i 

kroppen och den perifera temperaturen styr temperaturregleringen till 20 % (Cheng 

et al., 1995).  

Kärntemperatur 

Kärntemperaturen (central temperatur) definieras som temperaturen i bröstkorg, 

hjärna, större muskler och bukens inre organ. Kärntemperaturen är individuell (Sund-

Levander & Grodzinsky, 2010). Kroppen håller normalt en kärntemperatur inom ett 

relativt smalt referensområde, som varierar i ett spann mellan 0,2-0,4 °C (Lopez, 

Sessler, Walter, Emerick & Ozaki, 1994). Kärntemperaturen skall mätas under de 

flesta generella anestesier för att upptäcka hypotermi och hypertermi, men också 

malign hypertermi. Den skall mätas under generell anestesi som pågår längre än en 

halvtimme, och hos alla patienter där operationstiden överstiger en timme (Sessler, 

2008). 

Perifer temperatur  

Perifer temperatur är temperaturen i hud, fett, subkutan vävnad och perifera 

kroppsdelar. Perifer temperatur skall inte användas vid mätning av kärntemperaturen 

då den varierar kraftigt beroende på omgivningens temperatur (Sessler, 2008).  

Reglering av kroppstemperaturen 

Reglering av kroppstemperaturen sker i hypotalamus via signaler från både perifera 

och centrala termoreceptorer, som finns i till exempel hud, ryggmärg och inre organ 

(Fiedler, 2001). Skador på hypotalamus kan göra att försvaret mot 

temperaturstörningar försämras eller uteblir vilket kan leda till hypertermi och 

hypotermi, som kan vara livshotande (Clar, 1985; Fox, Davies, Marsh & Urich, 

1970). Svåra hjärnskador och anestesiläkemedel kan orsaka centrala 

temperaturregleringsfel. Perifera avvikelser i temperaturregleringen kan orsakas av 

vasodilaterande läkemedel, muskelrelaxantia och antikolinergika, vilka då förhindrar 

vasokonstriktion, svettning och shivering (Sessler, 2008). Kroppstemperaturen 

regleras bland annat genom svettning vid högre kroppstemperatur. Sjunker 

kroppstemperaturen uppstår perifer vasokonstriktion, som kan orsaka shivering och 

frossa (Lopez et al., 1994).  

Shivering och frossa ökar produktionen av värme (van Ooijen, van Marken 

Lichtenbelt, van Steenhoven & Westerterp, 2005). Samtidigt ökar behovet av syre. 

Genom shivering kan produktionen av värme öka med 500 % (Fiedler, 2001). Det är 

större sannolikhet att en yngre person shivrar än en äldre person (Carli, Gabrielczyk, 

Clark & Aber, 1986; Vaughan, Vaughan & Cork, 1981). Tröskeln för shivering är 

reducerad med 1 °C efter åttio års ålder (Vassilieff, Rosencher, Sessler & Conseiller, 

1995).   

Setpoint är den eftersträvade temperaturen i kroppen och varierar individuellt. 

Setpoint fastställs av hypotalamus. Det blod som passerar hypotalamus jämförs med 

setpoint. Det är balans när blodet är i referensområdet för setpoint, och då känner sig 

inte individerna för varma eller fryser (Guyton, 1991).  
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Variationer i kroppstemperaturen 

Kroppstemperaturen är lägre på morgonen och högre på eftermiddagen och kvällen. 

Kvinnor har en signifikant högre kroppstemperatur än män, men efter att kvinnor har 

kommit in menopausen ses ingen skillnad i kroppstemperaturen mellan könen. 

Gravida har en förhöjd kroppstemperatur (Sund-Levander, Grodzinsky, Loyd & 

Wahren, 2004).  

Temperaturskalor 

I dag används huvudsakligen tre olika temperaturskalor: Celsius, Fahrenheit och 

Kelvin. I Sverige och Europa används främst Celsiusskalan, där vatten fryser vid noll 

°C och kokar vid 100 °C. För att räkna om mellan de olika temperaturskalorna kan 

följande formler användas: 

Celcius till Fahrenheit: 1,8 gånger antal °C adderat med 32. 

Fahrenheit till Celcius: Antal °F subtraherat med 32, dividerat med 1,8.  

Celsius till Kelvin: Antal °C adderat med 273 (Nagelhout & Plaus, 2010).  

Vanliga mätplatser och mätmetoder peroperativt  

Termometern som avser att mäta kroppstemperaturen hos patienten skall vara säker. 

Den skall avläsa förändringar korrekt, även små förändringar. Upprepad mätning 

skall ge samma värde och mätmetoden vara enkel och bekväm att använda. 

Tillverkarens bruksanvisning skall följas (Sund-Levander, 1999).  

Den 1 januari 1993 förbjöds tillverkning och försäljning av kvicksilvertermometrar i 

Sverige (SFS 1991:1290). År 2009 förbjöds tillverkning av kvicksilvertermometrar 

inom Europeiska unionen (EU) (The European Parliament and the Council, 2007).  

Olika platser på kroppen där kroppstemperaturen kan mätas i samband med anestesi: 

Temperaturmätning i esofagus:  

Kärntemperaturen mäts på vuxna människor via en sond som förs ner i esofagus och 

placeras cirka 45 cm från näsan. Metoden bör inte användas hos patienter som får 

näring via ventrikelsond (Sessler & Kurz, 2008; Sund-Levander, 1999).  

Temperaturmätning i nasofarynx: 

Kärntemperaturen mäts med en esofagussond för temperaturmätning, som placeras i 

nasofarynx. Metoden används ej i Sverige och skall inte användas när patienten 

opereras i näsa eller mun (Sessler & Kurz, 2008; Sund-Levander, 1999). 

Temperaturmätning i urinblåsan: 

Kärntemperaturen mäts med en urinkateter som har en temperaturgivare i spetsen på 

katetern. Det är inte säkert att en temperaturförändring upptäcks i tid då temperaturen 

i urinblåsan har en fördröjning i förhållande till temperaturen i hypotalamus (Sessler 

& Kurz, 2008; Sund-Levander, 1999).  

Temperaturmätning i rektum: 

Kärntemperaturen mäts med en temperaturgivare i rektum, som bör föras in 3-5 cm. I 

Sverige har denna mätmetod länge ansetts som den mest säkra. Den rektala 

temperaturen är oftast högre jämfört med andra mätplatser på kroppen. Patienten kan 

uppleva denna metod som obehaglig (Sund-Levander, 1999; Sund-Levander et al., 

2004).  
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Temperaturmätning i axillen: 

Vid axillär temperaturmätning mäts inte kärntemperaturen, utan den perifera 

kroppstemperaturen då den axillära temperaturmätningen bland annat påverkas 

mycket av omgivningens temperatur och fukt. Därmed försämras tillförlitligheten. 

Ett tillägg på 0,5 °C bör göras vid avläsning för att kunna jämföra med mätning av 

kärntemperaturen (Sund-Levander, 1999).  

Temperaturmätning i hörselgången: 

Kärntemperaturen mäts med denna metod på trumhinnan samt i hörselgången och det 

är därför viktigt att rikta termometern mot trumhinnan. Genom infraröda strålar 

reflekteras värme från trumhinnan. Trumhinnan försörjs av samma blodflöde som 

omger temperaturcentrum. Denna mätmetod innebär få obehag för patienten (Sund-

Levander, 1999). 

Temperaturmätning i munnen (oralt):  

Mätmetoden innebär att temperaturen mäts under tungan, vid sidan av tungbasen. 

Patienten får inte dricka, äta eller röka femton minuter innan mätning då det kan 

påverka termometerns precision och reliabilitet. Termometern skall inte placeras för 

långt ut i munnen då det kan ge felvärden. Om patienten är opererad i näsa eller mun, 

behandlas i respirator eller är intuberad bör inte oral temperaturmätning användas 

(Rabinowitz, Cookson, Wasserman & Mackowiak, 1996; Samples, Van Cott, Long, 

King & Kersenbrock, 1985).  

Temperaturmätning i arteria pulmonalis: 

Det är en invasiv mätmetod, som innebär att kroppstemperaturen mäts via en Swan 

Ganz kateter i arteria pulmonalis. Den speglar kärntemperaturen mest exakt. Det är 

en avancerad mätmetod och används oftast på intensivvårdskrävande patienter 

(Sessler & Kurz, 2008; Sund-Levander, 1999). 

Temperaturmätning i arteria femoralis:  

Temperaturen kan mätas i arteria femoralis med en PiCCO-kateter. Arteria femoralis 

reflekterar kärntemperaturen mer exakt jämfört med andra mätplatser vid 

hypotermibehandling efter hjärtstillestånd. Metoden används vanligtvis på patienter 

på intensivvårdsavdelningar (Krizanac et al., 2013).  

Hypotermi 

Den vanligaste temperaturstörningen peroperativt är hypotermi (Sessler, 2008; 

Socialstyrelsen, 2003). I huvudsak styrs koppens försvar mot hypotermi utifrån 

kroppens kärntemperatur (Cheng et al., 1995). Lindrig hypotermi definieras som en 

kärntemperatur mellan 35 och 32 °C. Måttlig hypotermi definieras som en 

kärntemperatur mellan 32 och 28 °C och grav hypotermi som lägre än 28 °C. När 

kärntemperaturen sjunker under 26 °C kommer kroppen att få samma temperatur 

som vår omgivning, det vill säga att kroppen blir poikiloterm (Sessler, 2008; 

Socialstyrelsen, 2003).  

Hypotermi är lika vanligt vid generell anestesi som vid epidural- och spinalanestesi 

(Sessler, 2008). Det är viktigt att korrigera kärntemperaturen så att den återställs 

(Socialstyrelsen, 2003). Peroperativ hypotermi har negativa konsekvenser för 

patienten (Mahoney & Odom, 1999). Patienter upplever det i bland värre att känna 

sig frusna efter operation än att ha ont (Frank et al., 1995).  
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Olika faktorer ökar risken för hypotermi, som till exempel hög ålder, endokrina 

sjukdomar, svälttillstånd, icke intakt hud, skador på centrala nervsystemet (CNS), 

läkemedel och trauma (Altus, Hickman & Nord 1985; Fox et al., 1970; Grice & 

Bettley, 1967; Pirke, 1996; Young, 1991). 

Orsaker till hypotermi under anestesi 

I samband med anestesi förändras kroppens temperaturreglering, referensområdet för 

kärntemperaturen blir större. Det gör att perifer vasokonstriktion fås först vid lägre 

kärntemperatur än normalt. Denna effekt är störst vid generell anestesi, men 

förekommer även vid spinal- och epidural anestesi (Sessler & Kurz, 2008). 

Metabolismen minskar även i samband med anestesi, och därmed 

värmeproduktionen vilket leder till en sänkt kroppstemperatur (Sessler, 2000). 

Orsaken till hypotermi vid generell anestesi är under den första halvtimmen 

vanligtvis en omfördelning av blod från centrala till perifera delar av kroppen. Efter 

en timme är hypotermi till största delen fortfarande orsakad av omfördelning av 

blodet i kroppen (Matsukawa et al., 1995). 

Konsekvenser av hypotermi 

De enzymer som styr organfunktionen är mycket känsliga för temperaturskillnader 

(Sessler, 2001). Blödningar och koagulationsrubbningar utvecklas ofta hos patienter 

som är hypoterma då koagulationssystemets enzymaktivitet hämmas vid låg 

temperatur. En kroppstemperatur under 33 °C ger koagulopati (Fiedler, 2001; 

Socialstyrelsen, 2003). Koagulationsprover från en patient som är hypoterm är inte 

tillförlitliga då proverna vid analys värms upp till 37 °C. Det kan innebära att 

patienten blöder fastän inte proverna visar det (Fiedler, 2001; Sessler, 2001). 

Hyperkalemi kan också uppträda vid hypotermi om kalium läcker ut från cellerna. 

Det tros bero på att natrium-kaliumpumpen inte fungerar som den skall under 30 °C 

(Socialstyrelsen, 2003).  

En kärntemperatur mellan 34 och 36 °C påverkar immunförsvaret och den neutrofila 

funktionen. Perifer vasokonstriktion minskar syret i subkutan vävnad vilket ökar 

risken för sårinfektioner (Sessler, 2001). Hypotermi kan även orsaka smärta hos 

patienterna (Saijid et al., 2009). Tillståndet kan också ge upphov till sepsis 

(Socialstyrelsen, 2003).   

Hos äldre, högriskpatienter kan en sänkning av kärntemperaturen med 1,3 °C orsaka 

myokardiella problem under anestesi (Sessler, 2001). Den äldre patienten och 

patienter med risk för hjärtkomplikationer kan bli hypertona under anestesi, som en 

följd av hypotermi (Frank et al., 1995). 

Enzymerna som metaboliserar de flesta läkemedel är mycket känsliga för 

temperaturskillnader. Hypotermi påverkar farmakokinetiken hos muskelrelaxantia 

påtagligt. Kroppstemperaturen påverkar även andra typer av anestesiläkemedel, en 

sänkning med 3 °C leder till att plasmakoncentrationen blir 30 procent högre vid en 

infusion av propofol. Hypotermi ökar även koncentrationen vid steady state av 

opiaten fentanyl med cirka fem procent (Sessler, 2001).   

Hypertermi 

Hypertermi betyder hög kroppstemperatur (Socialstyrelsen, 2006). En 

kärntemperatur över 38 °C definieras som hypertermi. En okontrollerad ökning av 
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kärntemperaturen kan ske när temperaturregleringen inte fungerar som den skall. Det 

kan också ske när påverkningar från miljön övervinner regleringen av temperaturen, 

till exempel vid värmeslag eller vid överdriven produktion av värme. Fysisk aktivitet 

kan leda till allvarliga fall av hypertermi. Hypertermi peroperativt kan bero på feber 

orsakad av infektioner, komplikationer till blodtransfusioner, överdriven 

uppvärmning och blod i den fjärde cerebrala ventrikeln (Sessler, 2008). Malign 

hypertermi är ett av de mer extrema fallen av hutlös värmeproduktion (Sessler, 

2009).  

Malign hypertermi 

Malign hypertermi är en muskelsjukdom som är ärftlig. Den kan uppträda vid 

sövning med vissa anestesimedel, vilka är desfluran, enfluran, isofluran och 

sevofluran. Det muskelrelaxerande anestesiläkemedlet suxametonium kan också 

orsaka malign hypertermi (Socialstyrelsen, 2006). Hypertermi är ett senare tecken på 

malign hypertermi (Sessler, 2008). Vid malign hypertermi stiger temperaturen 

snabbt, upp till 1 °C var femte minut. Ämnesomsättningen ökar vid en malign 

hypertermireaktion vilket leder till att patienten kommer i ett tillstånd som är akut 

livshotande, som kan leda till döden.  I Sverige fanns år 2006 cirka tvåhundra 

familjer med bestämd malign hypertermi. Även om en patient tidigare inte har 

reagerat på ett anestesimedel är det ingen garanti för att patienten inte har malign 

hypertermi. Fall har rapporterats där detta har inträffat (Socialstyrelsen, 2006).  

Feber 

Det är skillnad på hypertermi och feber. Den vanligaste termiska rubbningen är 

feber, vilket är en kontrollerad ökning av kärntemperaturen som uppstår när 

hypotalamus skapar termoregulatoriska svar som vasokonstriktion och shivering utan 

hänsyn till den omgivande miljön. Feber ökar svettning och vasokonstriktion 

synkroniserat. Feber förmedlas genom exogena eller endogena pyrogener som ökar 

setpoint i hypotalamus (Lenhardt et al., 1999; Sessler, 2009).   

Värmeförlust 

När temperaturen i omgivningen är 27 °C kan en normal kroppstemperatur bevaras 

utan värme från olika källor. När temperaturen i omgivningen sjunker till under 15 

°C behövs fysisk aktivitet och värmekällor för att inte frysa (Socialstyrelsen, 2003). 

Värme produceras från metabola funktioner i kroppen som uppstår vid till exempel 

fysisk aktivitet.  

Värme förloras genom fyra mekanismer vilka är strålning, konduktion, avdunstning 

och konvektion (Socialstyrelsen, 2003; Fiedler, 2001). Perioperativt förloras mest 

värme genom konvektion och strålning när huden är hel. Strålning är förlust av 

energi genom strålande elektromagnetiska vågor i det infraröda spektrumet och 

kräver ingen direkt kontakt mellan föremålen. Energi strålar från ett varmt objekt till 

ett som är kallare. Patientens kroppstemperaturer minskas när hen har blottad hud, då 

det strålar energi. Konduktion är överföringen av värmeenergi genom direkt kontakt 

mellan objekt, till exempel när patienten ligger på ett kallt operationsbord. 

Avdunstning är förlust av värme bundet till vattenånga. Avdunsting sker till exempel 

genom andning och svettning. Avdunstning av värme är stor från öppna sår i thorax 

och buken. Konvektion uppstår när gaser eller vätskor blir uppvärmda i samband 

med att de kommer i kontakt med kroppen. Det är den senare rörelsen av gasen eller 
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vätskan bort från kroppen som är konvektion. Denna rörelse kan vara antingen passiv 

eller aktiv. I samband med operation är en vanlig uppkomst till konvektion steriltvätt 

av huden med en vätska som är kallare än kroppstemperaturen (Fiedler, 2001). 

Förebyggande av hypotermi peroperativt 

Peroperativ aktiv värmning av patienten motverkar hypotermi och kan minska dess 

negativa effekter (Saijid et al., 2009). Aktiv värmning med varmluftstäcke motverkar 

hypotermi (Siew-Fong et al., 2003; Vanni, Braz, Módolo, Amorim & Rodrigues, 

2003). En halvtimmes preoperativ aktiv värmning av patienter kan ha en betydande 

positiv effekt på peroperativ hypotermi (Sessler, Schroeder, Merrifield, Matsukawa 

& Cheng, 1995). Fyrtiofem minuter till en timmes aktiv värmning med 

varmluftstäcke preoperativt är effektivt för att förebygga peroperativ hypotermi 

(Vanni et al., 2003).  

En metaanalys där olika metoder för aktiv värmning prövats på patienter peroperativt 

visar att varmluftstäcke och täcke med cirkulerande vatten är de bästa metoderna för 

att aktivt värma patienter. Studien tyder på att täcke med cirkulerande vatten är bättre 

än varmluftstäcke, men att ingen signifikant skillnad mellan dessa två metoder visats 

(Galvão, Liang & Clark, 2010). 

Mätinstrumentens tillförlitlighet 

Reliabilitet 

Reliabilitet mäter studiens exakthet och ser om det som mäts är tillförlitligt. Om ett 

mätinstrument som mäter kroppstemperatur, då temperaturen i verkligheten skulle 

vara den samma, varierar mycket är inte mätvärdet som framförs tillförlitligt. 

Reliabilitet beskriver hur noggrant det som mäter mäts (Polit & Beck, 2012).   

Validitet 

Validitet är ett begrepp som beskriver om det som existerar är välgrundat och 

objektivt, alltså om det finns evidens. Genom att validera något undersöks om det 

som mäts mäter det som skall mätas (Polit & Beck, 2012).   

Specificitet 

Specificitet är en statistisk term som visar på om ett test reagerar specifikt på en viss 

sak. Det är ett mått på hur många falskt positiva utslag som fås. Om till exempel ett 

test görs för celiaki, och det har specificiteten 80 %, och en person som inte har 

celiaki gör testet så är det 20 % chans att testet får ett positivt utslag (Polit & Beck, 

2012).  

Sensitivitet 

Sensitivitet är ett begrepp som beskriver om en individ har en egenskap som är av 

intresse. Om till exempel samma test som ovan görs för celiaki, så är sensitiviteten 

80 % om en person som har celiaki gör testet för då är chansen för ett positivt test 80 

% (Polit & Beck, 2012).    

Anestesisjuksköterskans ansvar 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall sjukvård utövas så att en god 

vård bedrivs, särskilt med avseende till respekt för patientens integritet och 
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självbestämmande. Säkerheten i vården skall också tillgodoses. Kvaliteten skall 

säkras och utvecklas. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) skall 

sjukvårdspersonal arbeta utifrån beprövad erfarenhet samt ha en vetenskaplig grund i 

sitt arbete. Vården skall så långt som möjligt utformas tillsammans med patienten, 

som skall visas respekt och omtanke. Sjukvårdspersonal ansvarar för att patienten får 

en säker vård.  

Anestesisjuksköterskans huvudsakliga arbetsområde är vård i samband med anestesi. 

Det är viktigt att hen har goda kunskaper om övervakning och observation av 

patienten. Väsentlig övervakning skall göras av patienten pre-, per- och 

postoperativt. Patientens ventilation, cirkulation, temperatur och anestesi skall 

övervakas under anestesi. Utifrån övervakning och observation kan patientens 

tillstånd bedömas och omvårdnadsbehovet identifieras. Anestesisjuksköterskan skall 

kunna se när något i övervakningen avviker från det normala. Hen har till uppgift att 

förebygga komplikationer hos patienten. De åtgärder som väljs skall bygga på 

evidens (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012).  
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Metod  

Studien är en litteraturstudie med systematisk ansats, som innehåller data från studier 

med kvantitativa variabler.  

Urval 

Inklusionskriterier för studien var vetenskapliga empiriska artiklar, med kvantitativ 

ansats, som undersöker olika mätplatser för att mäta kroppstemperaturen 

peroperativt. Studierna skulle vara utförda på vuxna patienter (>18 år), publicerade 

på engelska och efter år 1980. 

Datainsamlingsmetod 

Sökning av vetenskaplig litteratur till resultatet gjordes i databaserna PubMed, 

Cinahl och Scopus. Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (2012) 

finns 90 % av studier som handlar om hälso- och sjukvård, och som innefattas i 

litteraturstudier, i databasen PubMed. Sökningar i andra databaser kan vara 

värdefulla då en referens inte alltid är enkel att hitta i samma databas.    

Sökord som användes vid sökningar i databaser identifierades utifrån studiens syfte. 

Provsökningar utfördes i PubMed, Cinahl och Scopus. Följande sökord som då 

användes var: ”Intraoperative care”, ”Body temperature”, Body temperature, 

Thermometers, Intraoperative och Monitoring, Intraoperative. Efter provsökningarna 

formulerades tre nya sökord: Temperature, Intraoperative monitoring och 

Measurement. Samtliga sökord har använts vid de slutgiltiga sökningarna i 

databaserna (tabell 1, 2 och 3). Sökorden har kombinerats med hjälp av de booleska 

operatorerna AND och OR. AND används för att öka sökningarnas träffsäkerhet och 

OR för att öka sökningarnas känslighet (SBU, 2012).  

Sökningar har utförts i databaserna utan begränsningar i årtal. En del sökord är 

MeSH-termer i PubMed och CINAHL Headings i Cinahl (tabell 1 och 2). Sökningar 

utfördes först i PubMed, därefter i Cinahl och sist i Scopus. Sökningarna utfördes 

under januari 2013. Vid sökningar framkom dubletter, främst i Scopus. Antal 

dubletter redovisas inte.  

Artikelsökningar i databaser har även gjorts vid två tillfällen tillsammans med en 

bibliotekarie på Hälsouniversitetets bibliotek (HUB). Artikelsökningar med 

bibliotekarie kan göras för att utföra så korrekta sökningar som möjligt, med stor 

sensitivitet och träffsäkerhet (SBU, 2012). Vid det första tillfället fick arbetets 

författare råd om lämpliga begränsningar som kunde användas vid sökningar i 

databaserna, som därefter användes vid sökningarna (tabell 1-3). Begränsningar 

används för att öka träffsäkerheten (SBU, 2012). Vid det andra tillfället med 

bibliotekarien lades sökorden reliability, accuracy, precision, sensitivity och 

specificity till, och användes sedan vid de slutgiltiga sökningarna (tabell 1 och 3). 

Vid sökningar i Cinahl användes inte dessa sökord.  

Efter sökningarna i databaserna utfördes manuella sökningar via resultatartiklarnas 

referenslistor samt användes funktionen Related citations i PubMed (tabell 4). Enligt 

SBU (2012) kan manuella sökningar vara minst lika lyckosamma som sökningar i 

databaser. Vid de manuella sökningarna relevansbedömdes artiklar som var 
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publicerade efter år 1980. Totalt framkom 13 artiklar som hade låg-, medel- eller hög 

kvalitet vid de manuella sökningarna (tabell 4). När de manuella sökningarna ej 

längre ledde till nya artiklar upphörde sökningen av artiklar till resultatet.  

Relevansbedömning av artiklarna gjordes i två steg. Genom läsning av artiklarnas 

(sökträffarnas) titlar och abstrakt fastställdes artiklar som ansågs relevanta, utifrån 

arbetets inklusionskriterier. Artiklar som ansågs relevanta togs fram i fulltext (n=70), 

se tabell 1- 4. Artiklar som inte gick att få fram i fulltext beställdes via biblioteket. 

Detta tillvägagångssätt utfördes enligt SBU (2012). Artiklar framtagna i fulltext 

relevansbedömdes återigen genom att läsa artiklarna i sin helhet för att se om de 

uppfyllde studiens inklusionskriterier, enligt SBU (2012). Artiklarna lästes flera 

gånger var för sig av arbetets författare med ett kritiskt förhållningssätt, då det enligt 

SBU (2012) skall göras av två personer eller fler. Artiklar som då ansågs relevanta 

gick vidare till kvalitetsgranskning (n=47), se tabell 1- 4. Tjugotre artiklar (tabell 1-

4) exkluderades vid relevansbedömningens andra steg. I tabell 5 redovisas dessa 

artiklars anledning till exklusion (se sidan 32). 

Tabell 1. Sökningar i PubMed 130111. Begränsningar vid sökning: Journal article, Humans, 

English. 

Sökord Antal 
träffar 

 

Antal  
utvalda till 
relevans-
bedömning i 
fulltext 

Antal 
exkluderade 
efter relevans-
bedömning i 
fulltext 

Antal 
utvalda till 
kvalitets-
granskning 

Antal  
exkluderade 
vid kvalitets-
granskning 

intraoperative care¹ 
AND body temperature¹  
AND reliability 

3 1 1 0 0 

monitoring, intraoperative¹ 
AND body temperature  
AND reliability 

6 1 1 0 0 

monitoring, intraoperative¹ 
AND 

Thermometers¹ 

44 16 5 11 4 

monitoring, intraoperative¹ 
AND Intraoperative care¹ 
AND body temperature¹ 

132 8 1 7 1 

body temperature¹ AND 
thermometers¹ AND 
intraoperative care¹ 

13 1 0 1 0 

body temperature¹  AND 
thermometers¹  AND 
intraoperative 

46 1 0 1 1 

reliability AND 
thermometers¹ 

72 3 2 1 1 

Intraoperative care AND 
body temperature¹  AND 
(reliability OR accuracy 
OR precision OR 
Sensitivity and Specificity¹) 

22 2 0 2 0 

monitoring, intraoperative¹ 
AND body temperature¹ 
AND (reliability OR 
accuracy OR precision OR 
Sensitivity and Specificity¹) 

59 4 1 3 0 

¹= MeSH-term  Totalt antal inkluderade artiklar (låg-, medel-, hög kvalitet). 

                19 
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Tabell 2. Sökningar i Cinahl 130118. Begränsningar vid sökning: Journal article, Humans, English.  

Sökord Antal 
träffar 
 

Antal utvalda till 
relevans-
bedömning i 
fulltext 

Antal exkluderade 
efter relevans-
bedömning  
i fulltext 

Antal 
utvalda till 
kvalitets-
granskning 

Antal 
exkluderade 
vid kvalitets-
granskning 

Intraoperative care¹ AND 
body temperature 

40 3 1 2 2 

Intraoperative Monitoring¹ 
AND body temperature¹ 

13 1 0 1 0 

Body temperature¹ AND 
Intraoperative 

87 2 2 0 0 

Measurement AND 
Thermometers¹  

108 4 4 0 0 

Reliability¹  AND 
thermometers¹  

69 1 1 0 0 

¹ = CINAHL headings   Totalt antal inkluderade artiklar (låg-, medel-, hög kvalitet). 

    1 

 
Tabell 3. Sökningar i Scopus 130122. Begränsningar vid sökning: Article, English.   

Sökord Antal 
träffar 

Antal utvalda 
till relevans-
bedömning i 
fulltext 

Antal exkluderade 
efter relevans-
bedömning  
i fulltext 

Antal 
utvalda till 
kvalitets-
granskning 

Antal  
exkluderade  
vid kvalitets-
granskning 

Intraoperative Monitoring 
AND Thermometer 

59 1 0 1 0 

Thermometer  AND 
Intraoperative care 

19 1 1 0 0 

Thermometer AND 
intraoperative 

75 0 0 0 0 

Intraoperative Monitoring 
AND Intraoperative care 
AND body temperature 

128 0 0 0 0 

Intraoperative AND Body 
temperature AND 
thermometer 

57 0 0 0 0 

Intraoperative care AND 
body temperature AND 
(reliability OR accuracy 
OR precision OR 
sensitivity and specificity) 

12 0 0 0 0 

Intraoperative Monitoring 
AND body temperature 
AND (reliability OR 
accuracy OR precision OR 
sensitivity and specificity) 

19 0 0 0 0 

  Totalt antal inkluderade artiklar (låg-, medel-, hög kvalitet). 

           1 

 

Tabell 4. Sökningar i referenslistor samt Related citations i PubMed. 

 Antal utvalda till 
relevansbedömning 
i fulltext 

Antal exkluderade 
efter relevans- 
bedömning i fulltext 

Antal utvalda till 
kvalitetsgranskning 

Antal exkluderade 
vid kvalitets- 
granskning 

Referenslistor 12 2 10 2 

Related citations 8 1 7 2 

   Totalt antal inkluderade artiklar (låg-, medel-, hög kvalitet). 

                                                                               13 
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Granskningsprocess 

Till hjälp för att kvalitetsgranska artiklarna användes granskningsmallar på 

avancerad nivå anpassade till vald studie utformade av avdelningen för omvårdnad, 

Hälsouniversitetet. Granskningsmallarna är modifierade utifrån SBU:s 

granskningsmallar (Hälsouniversitetet 2012, Börjeson & Ericsson; Hälsouniversitetet 

2012, Edéll-Gustafsson). Granskning av samtliga artiklar skall först göras var för sig 

av arbetets författare, artiklarna skall läsas med ett kritiskt förhållningssätt (SBU, 

2012). Så har arbetets författare gått tillväga. Artiklarna sammanfördes sedan för att 

minska misstolkningar som kan uppstå i samband med läsning och för att gemensamt 

gå igenom kvaliteten på artiklarna. Enligt Polit och Beck (2012) ökar tillförlitlighet, 

validitet och reliabilitet med detta tillvägagångssätt. Studierna bedömdes utifrån 

granskningsmallarna ha hög-, medel- eller låg kvalitet. Totalt hade 34 artiklar hög-, 

medel- eller låg kvalitet (tabell 1- 4). Av dessa artiklar hade 23 stycken medel- eller 

hög kvalitet och redovisas i tabell 6 (se sidan 38) med studiernas styrkor och 

svagheter. Enligt SBU (2012) skall studier som bedöms ha medel- eller hög kvalitet 

gå vidare till analys och användas i resultatet, och så är det i föreliggande studie. 

Elva artiklar hade låg kvalitet. Studier med låg kvalitet ingick ej i resultatet och 

redovisas i tabell 7 (se sidan 58). Vid kvalitetsgranskningen har artiklar även 

exkluderats då de inte har visat motsvara arbetets inklusionskriterier (tabell 1-4). 

Sådana artiklar redovisas separat i tabell 8 (se sidan 67).  

Analys 

Försök har gjorts till att hitta likheter och skillnader vid analys av artiklarnas resultat. 

Först gjordes en översikt av resultatet genom att undersöka vilka typer av operationer 

och kirurgier som hade utförts i de olika studierna. Därefter delades resultatet in i 

olika grupper, vilka var kardiopulmonell bypass (CPB), stabil temperatur och 

mätinstrument. I gruppen stabil temperatur ingick artiklar som innefattade 

operationer som inte hade utförts i samband med CPB. I gruppen mätinstrument 

ingick artiklar vars syfte var att utvärdera mätinstrument. Mätplatser som var samma 

identifierades därefter inom grupperna. I artiklarnas resultat redovisas i de flesta fall 

temperaturskillnader (differenser) mellan två mätplatser.    

Resultatet delades slutligen in i tre kategorier, utifrån typ av operation, vilka är: 

temperatur vid bukkirurgi, temperatur vid kardiopulmonell bypass och temperatur 

vid övrig kirurgi. Inom varje kategori ingår olika typer av kirurgier. 

Temperaturskillnaderna på de olika mätplatserna redovisas som medelvärde och 

gräns för överensstämmelse eller 95 % konfidensintervall. Där resultat i studierna 

inte redovisas som medelvärdet på differensen mellan två mätplatser har egna 

beräkningar av detta medelvärde utförts. I resultatet har antingen gräns för 

överensstämmelse eller 95 % konfidensintervall beräknats beroende på hur studierna 

hade redovisat sina resultat. I två studier har inte beräkningar utförts (Lacoumenta & 

Hall, 1984; Larue, Benhamou, Jullien, Labaille & Champagne, 1991).   

I de fall studierna har redovisat resultatet som två standardavvikelser (SD) har en SD 

räknats ut och använts vid egna beräkningar. Beräkningar har utförts med hjälp av 

kalkylblad i Microsoft Excel 2010. Alla tal är avrundade till en tiondel (en decimal) i 

resultatet.  

I artiklar där skillnader (differenser) mellan två temperaturer redovisats som 

medelvärde och SD har gräns för överensstämmelse ± 1,96 SD räknats ut. Gräns för 
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överensstämmelse redovisar inom vilket intervall 95 % av mätningarna ligger (Bland 

& Altman, 2010). 

Redovisning av formel för beräkning av gräns för överensstämmelse ± 1,96 SD enligt 

Bland och Altman (2010): 

 

Beräkning av nedre gräns för överensstämmelse: Medelvärde – 1,96 * 1 SD.   

Beräkning av övre gräns för överensstämmelse: Medelvärde + 1,96 * 1 SD. 

I artiklar där endast enskilda mätplatsers medelvärde och SD redovisas har 

medelvärdet på differensen mellan två mätplatser (till exempel esofagus – urinblåsa) 

beräknats inom samma studie.  

På medelvärdet på differensen har även 95 % konfidensintervall beräknats genom att 

enligt Altman (2000):  

Beräkna den sammanvägda SD (S).   

s1 är SD på det första mätvärdet, till exempel esofagus. s2 är SD på det andra 

mätvärdet, till exempel urinblåsan. n är studiepopulationen, antalet deltagare.  

 

  √
(    )    (    )   

       
 

 

1. Beräkna standardfelet (SE) utifrån den sammanvägda SD (S).  

    √
 

 
 

 

2. Beräkna övre gräns för konfidensintervall: 

Mätplats 1 (till exempel esofagus) – Mätplats 2 (till exempel urinblåsa) + 

1,96 * SE.  

Nedre gräns för konfidensintervall:  

Mätplats 1 – Mätplats 2 – 1,96 * SE 

Etiska överväganden 

Fusk och ohederlighet får inte förekomma i samband med forskning. Det innebär att 

forskning inte får plagieras eller förfalskas. All forskning skall bedrivas med så god 

transparens att arbetet är reproducerbart (Vetenskapsrådet, 2011). Arbetets författare 

har strävat efter objektivitet och korrekt översättning av artiklarna samt att alla 

artiklar som svarat mot syftet har inkluderats och redovisats i litteraturstudien. 

Majoriteten av artiklarna till resultatet har etiskt tillstånd att utföra studierna. I de 

artiklar där etiskt tillstånd ej har åskådliggjorts med diarienummer eller där tillstånd 

ej har beskrivits med ord har har arbetets författare granskat studiernas 

tillvägagångssätt. Att studiepatienterna har gett sitt samtycke till deltagande har även 

kontrollerats. Studierna har bedömts vara etiskt försvarbara enligt Vetenskapsrådets 

riktlinjer för god medicinsk forskning (Vetenskapsrådet, 2011).  
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Resultat 

Resultatet bygger på totalt 23 vetenskapliga artiklar. Av artiklarna är åtta skrivna i 

USA, åtta i Japan, tre i Tyskland, två i England och återstående i Frankrike och 

Sydafrika. Samtliga studier är prospektiva. Tre studier är randomiserade 

kontrollerade studier (RCT). Arton studier har repeated measures design och två är 

tvärsnittsstudier (tabell 6 sidan 38). Efter bearbetning av resultatet har studierna 

fördelats under tre kategorier: Temperatur vid bukkirurgi, temperatur vid 

kardiopulmonell bypass samt temperatur vid övrig kirurgi. 

Temperatur vid bukkirurgi 

Temperaturskillnader peroperativt hos patienter som opererades i buken undersöktes 

i studier (tabell 9). Deltagarna i artiklarnas studiegrupper varierade från 8 till 47 

patienter. Två av studiernas syfte var att utvärdera mätinstrument (Matsukawa et al., 

1993; Van Westing & Clinton, 2001), se tabell 9.  

Operationer som utfördes var kolorektal kirurgi (Calonder et al., 2010), gynekologisk 

kirurgi (Calonder et al., 2010; Matsukawa et al., 1998; Matsukawa et al., 1997), 

kirurgi i buken där typ av operation inte är specificerat (Huang & Kurz, 2001; 

Matsukawa et al., 1993), sectio (Larue et al., 1991), levertransplantation (Russhell & 

Freeman, 1996) och kirurgi av bukaortaaneurysm (Van Westing & Clinton, 2001). 

Alla studier, förutom en, utfördes i generell anestesi. Studien av Larue et al. (1991) 

utfördes i epiduralanestesi.  

Två studier randomiserade mellan olika interventioner: Matsukawa et al. (1998) 

undersökte temperaturskillnader vid höga och låga färskgasflöden, och Huang och 

Kurz (2001) om armarnas position och värmetäcke påverkade kroppstemperaturen 

peroperativt. 

Tre studier beskriver temperaturen på operationssalen (Larue et al., 1991; 

Matsukawa et al., 1998; Matsukawa et al., 1997), övriga saknar dokumentation om 

det. Tre studier beskriver också att de använt sig av värmemadrass för att aktivt 

värma patienterna peroperativt (Matsukawa et al., 1998; Matsukawa et al., 1997; 

Russhell & Freeman, 1996). Den vanligaste mätplatsen var esofagus, se mätplatser i 

tabell 10.  

Temperaturskillnader vid bukaortaaneurysm ektomi och sectio 

Vid jämförelse av temperaturmätning mellan urinblåsa och arteria pulmonalis i 

samband med kirurgi av bukaortaaneurysm visades att temperaturen sjönk snabbast i 

arteria pulmonalis, men att det inte var någon signifikant skillnad mellan de två 

mätplatserna (Van Westing & Clinton, 2001).  

Skillnader mellan rektala, axillära och tympaniska temperaturer undersöktes hos 

patienter som genomgick sectio under epiduralanestesi. Den axillära temperaturen 

var lägst peroperativt. Före starten av anestesi var den axillära temperaturen 0,5 °C 

lägre än temperaturen i tympanum och rektum. Mellan temperaturerna i tympanum 

och rektum var det då ingen signifikant skillnad. Under epiduralanestesin minskade 

temperaturen i rektum signifikant mindre än temperaturen i tympanum (Larue et al., 

1991).   
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Tabell 9. Temperaturskillnader vid bukkirurgi. 

Artikel Kommentar 
Mätplatser 

(differensen mellan) 
Medelvärde (°C) 

Gräns för överensstämmelse,  
± 1,96 SD (°C) 

95 % konfidensintervall 
(°C) 

Calonder et al., 2010 
(N=23) 

 
Esofagus -Temporalis -0,1 -0,3 till 0,5 - 

Esofagus - Mun -0,1 -0,3 till 0,5 - 

Huang & Kurz, 2001 
(N=47) 

Grupp 1 
Ej värmetäcke och armar 90° ut från 
kroppen. 

Esofagus - Axill 2,5* - 2,3 till 2,7* 

Esofagus - Panna 3,3*  - 3,0 till 3,6* 

Axill - Panna 0,8* - 0,5 till 1,1* 

Grupp 2 
Värmetäcke och armar 90° ut från 
kroppen. 

Esofagus - Axill 0,0* - -0,6 till 0,6* 

Esofagus - Panna 2,3* - 1,9 till 2,7* 

Axill - Panna 2,3* - 1,7 till 2,9* 

Grupp 3 
Ej värmetäcke och armar intill 
kroppen. 

Esofagus - Axill 0,3* - 0,1 till 0,5* 

Esofagus - Panna 3,1* - 2,6 till 3,6* 

Axill - Panna 2,8* - 2,3 till 3,3* 

Matsukawa et al., 1993 
(N=14, grupp 1) 

Mätinstrument. 
Hörselgång - Rektum -0,1 -0,2 till 0,1*  - 

Hörselgång - Urinblåsa -0,1 -0,2 till 0,1* - 

Matsukawa et al., 1998 
(N=20) 

Färskgasflöde 
6 l/min. 

Esofagus - Trakea 0,7 0,1 till 1,3  

Esofagus - Sternum (deep sternal) 0,0 -0,6 till 0,6  

Färskgasflöde 
1 l/min. 

Esofagus - Trakea 0,9 0,1 till 1,7  

Esofagus - Sternum (deep sternal) 0,5 0,1 till 0,9  

Matsukawa et al., 1997 
(N=20) 

 

Esofagus - Trakea 0,7 0,1 till 1,3* - 

Esofagus - Sternum (deep sternal) 0,1 -0,5 till 0,7* - 

Esofagus - Panna 0,2 -0,4 till 0,8* - 
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Artikel Kommentar 
Mätplatser 

(differensen mellan) 
Medelvärde (°C) 

Gräns för överensstämmelse,  
± 1,96 SD (°C) 

95 % konfidensintervall 
(°C) 

 Russhell & Freeman, 
1996 

(N=20) 

Tidpunkt:     

1. Vid hudsnitt. 

Esofagus – Arteria pulmonalis 
(A. pulmonalis) 

0,1* - -0,2 till 0,4* 

Esofagus - Urinblåsa -0,1* - -0,4 till 0,2* 

A.pulmonalis - Urinblåsa -0,2* - -0,5 till 0,1* 

2. 60 min efter hudsnitt. 

Esofagus - A.pulmonalis 0,0* - -0,2 till 0,2* 

Esofagus - Urinblåsa -0,1* - -0,3 till 0,1* 

A.pulmonalis - Urinblåsa -0,1* - -0,3 till 0,1* 

3.  Vid start av anhepatisk fas. 

Esofagus - A.pulmonalis -0,1* - -0,3 till 0,1* 

Esogafus - Urinblåsa -0,1* - -0,4 till 0,2* 

A.pulmonalis - Urinblåsa 0,0* - -0,2 till 0,2* 

4. 30 min efter anhepatisk fas. 

Esofagus - A.pulmonalis -0,2* - -0,5 till 0,1* 

Esofagus - Urinblåsa -0,3* - -0,6 till 0,0* 

A.pulmonalis - Urinblåsa -0,1* - -0,4 till 0,2* 

5. Vid reperfusion. 

Esofagus - A.pulmonalis -0,6* - -0,9 till -0,3* 

Esofagus - Urinblåsa -0,8* - -1,1 till -0,5* 

A.pulmonalis - Urinblåsa -0,2* - -0,5 till 0,1* 

6. 30 min efter reperfusion. 

Esofagus - A.pulmonalis -0,7* - -1,1 till -0,3* 

Esofagus - Urinblåsa -0,7* - -1,1 till -0,3* 

A.pulmonalis - Urinblåsa 0,0* - -0,3 till 0,3* 

7. 60 min efter reperfusion. 

Esofagus - A.pulmonalis -0,3* - -0,7 till 0,1* 

Esofagus - Urinblåsa -0,3* - -0,7 till 0,1* 

A.pulmonalis - Urinblåsa 0,0* - -0,3 till 0,3* 

8. Vid förslutning av 
operationsområde. 

Esofagus - A.pulmonalis -0,5* - -0,9 till -0,1* 

A.pulmonalis - Urinblåsa 
0,0* 

- -0,3 till 0,3* 

Fortsättning på Tabell 9. Temperaturskillnader vid bukkirurgi. 
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Fortsättning på Tabell 9. Temperaturskillnader vid bukkirurgi.  
Artikel Kommentar Mätplatser 

(differensen mellan) 
Medelvärde (°C) Gräns för överensstämmelse,  

± 1,96 SD (°C) 
95 % konfidensintervall 

(°C) 

Van Westing & 
Clinton, 2001 

(N=8) 
Mätinstrument. Urinblåsa - A.pulmonalis 0,1 -0,2 till 0,5** - 

Larue et al., 1991 
(N=12) 

Se text sid. 14.  - - - - 

* = Beräkning av medelvärde och 95 % konfidensintervall. ** = Beräkning av gräns för överensstämmelse. 

 

 

 

 

 

  
Tabell 10. Använda mätplatser under bukkirurgi. 
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Esofagus x x   x x x  

Trakea     x x   

Panna  x    x   

Sternum     x x   

Axill  x x      

Temporalis x        

Mun (oralt) x        

Urinblåsa    x   x x 

Arteria pulmonalis 
(A.pulmonalis) 

      x x 

Rektum   x x     

Tympanum   x      

Hörselgång    x     
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Temperatur vid kardiopulmonell bypass 

Sju studier beskriver temperaturskillnader vid kirurgi i samband med CPB (tabell 

11). Deltagarna i studiernas studiegrupper varierade från fem till tjugosju patienter. 

Två av studierna syftade till att utvärdera mätinstrument (Imamura et al., 1998; Kiya, 

Yamakage, Hayase, Satoh & Namiki, 2007).     

Operationer som utfördes var hjärtkirurgi (Allen, Horrow & Rosenberg, 1990; 

Grocott et al., 1997; Horrow & Rosenberg, 1988; Imamura et al., 1998; Kiya et al., 

2007), thorakal aortarekonstruktion (Akata, Yamaura, Kandabashi, Sadamatsu & 

Takahashi, 2004) och clips av aneurysm i hjärnan (Stone et al., 1995). 

Samtliga studier har utförts i generell anestesi. Tre studier beskriver temperaturen på 

operationssalen (Akata et al., 2004; Kiya et al., 2007; Stone et al., 1995), övriga 

studier saknar dokumentation om det. De vanligaste mätplatserna var esofagus och 

rektum, se mätplatser i tabell 12.  

Temperaturskillnader vid hjärtkirurgi och thorakal aortarekonstruktion 

Det förelåg ingen statistisk skillnad mellan temperaturen i esofagus och arteria 

pulmonalis, ej heller mellan urinblåsa och rektum, 10, 20, 30 och 40 minuter efter 

start av uppvärmning vid hjärtkirurgi i samband med CPB. Temperaturerna var då 

högre i esofagus och arteria pulmonalis i jämförelse med temperaturerna i urinblåsa 

och rektum (Horrow & Rosenberg, 1988).  

Det var ingen signifikant skillnad mellan temperaturerna i arteria pulmonalis, panna, 

och urinblåsa före nedkylning vid thorakal aortarekonstruktion i samband med CPB. 

Temperaturen i arteria pulmonalis började sjunka direkt efter nedkylning och steg 

också direkt efter starten av uppvärmning. Temperaturen i nasofarynx var den 

mätplats som låg närmast temperaturen i arteria pulmonalis (Akata et al., 2004).  

Temperaturskillnader mellan hjärnan (referensvärde) och övriga, åtta stycken, 

mätplatser redovisat som medelvärde och gräns för överensstämmelse (±1,96 SD) 

under hjärnkirurgi, clips av aneurysm, i samband CPB. Mätvärdena är presenterade 

som °C i tabell 13. Samtliga temperaturer sjönk under nedkylning och varierade 

under cirkulationsstilleståndet (Stone et al., 1995). 
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Tabell 11. Temperaturskillnader i samband med kardiopulmonell bypass. 

Artikel Kommentar 
Mätplatser 

(differensen mellan) 
Medelvärde 
(°C) 

Gräns för 
överensstämmelse, 

 ± 1,96 SD (°C) 

95 % konfidensintervall 
(°C) 

Akata et al., 2004 
(N=10) 

Stabil hypotermi (20 min före uppvärmning). 

Arteria pulmonalis 
(A.pulmonalis) - Panna 

0,3* - -0,8 till 1,4* 

A.pulmonalis - Nasofaryn
x 

-0,1* - -0,3 till 1,1* 

A.pulmonalis - Urinblåsa -1,5* - -2,7 till -0,3* 

Nasofarynx - Panna 0,4* - -0,7 till 1,5* 

Nasofarynx - Urinblåsa -1,4* - -2,5 till -0,3* 

Urinblåsa - Panna 1,8* - 0,7 till 2,9* 

 Allen et al., 1990 
(N=24) 

Vid start av uppvärmning. 
Esofagus - Axill -1,8 - -2,6 till -1,0* 

Esofagus - Rektum -1,1 - -1,8 till -0,4* 

Under uppvärmning. 

Esofagus - Axill 5,8 0,7 till 10,9** - 

Esofagus – Rektum 3,8 -1,3 till 8,9** - 

Esofagus - Panna 3,3 -0,2 till 6,8** - 

Grocott et al., 1997 
(N=5) 

Innan CPB. 
Vena jugularis (V. 

jugularis) - Nasofarynx 
0,5 0,4 till 0,5** - 

Under CPB. V. jugularis - Nasofarynx -0,8 -1,0 till -0,6** - 

Under uppvärmning. V. jugularis - Nasofarynx 3,4 3,0 till 3,7** - 

Efter CPB. V. jugularis - Nasofarynx 0,5 0,4 till 0,5** - 
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Fortsättning på Tabell 11. Temperaturskillnader i samband med kardiopulmonell bypass. 

Artikel Kommentar 
Mätplatser 

(differensen mellan) 
Medelvärde 
(°C) 

Gräns för överensstämmelse, 
 ± 1,96 SD (°C) 

95 % 
konfidensintervall 

(°C) 

Horrow & Rosenberg, 
1988 

(N=24) 

Under uppvärmning: Höga urinflöden: 
(≥ 45 ml på 10 min). 

Esofagus - Urinblåsa 2,1 -0,4 till 4,6** - 

Rektum - Urinblåsa 0,0 -2,2 till 2,2** - 

A.pulmonalis - Urinblåsa 2,2 -1,5 till 5,9** - 

Under uppvärmning: Låga urinflöden: 
(<45 ml på 10 min). 

Esofagus - Urinblåsa 4,8 1,1 till 8,5** - 

Rektum - Urinblåsa 0,8 -2,9 till 4,5** - 

A.pulmonalis - Urinblåsa 4,7 0,0 till 9,4** - 

Efter CPB och uppvärmning: Höga urinflöden: 
(≥45 ml på 10 min). 

Esofagus - Urinblåsa 0,0 -1,2 till 1,2** - 

Rektum - Urinblåsa 0,3 -0,5 till 1,1** - 

A.pulmonalis - Urinblåsa 0,0 -1,8 till 1,8** - 

Efter CPB och uppvärmning: Låga urinflöden: 
(<45 ml på 10 min). 

Esofagus - Urinblåsa 0,3 -1,7 till 2,3** - 

Rektum - Urinblåsa 0,3 -0,7 till 1,3** - 

A.pulmonalis - Urinblåsa 0,3 -1,5 till 2,1** - 

 Imamura et al., 1998 
(N=10) 

Moderat hypotermi. 
 
De namngivna termometrarna är IRT-öron- 
termometrar som avser att mäta temperaturen i 
hörselgången. 
 
Mätinstrument. 

Tympanum - Thermopit® 2,3 0,7 till 3,9** - 

Tympanum - 
Quickthermo® 

1,1 -0,1 till 2,9** - 

Tympanum - 
Thermoscan® 

-0,1 -1,7 till 1,5** - 

Tympanum - Genius® 0,0 -1,6 till 1,6** - 

Kiya et al., 2007 
(N=8, del 2) 

Under nedkylning och uppvärmning. 
 
Mätinstrument.  

Esofagus - Hörselgång -0,7 -2,9 till 1,4** - 

Esofagus - Rektum -0,4 -3,8 till 2,9** - 

 
*= Beräkning av medelvärde och 95 % konfidensintervall. ** = Beräkning av gräns för överensstämmelse. 
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Tabell 12. Använda mätplatser under kardiopulmonell bypass. 
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Esofagus  x  x  x x 

Panna x x      

Axill  x     x 

Urinblåsa x   x   x 

Arteria pulmonalis (A.pulmonalis) x   x   x 

Rektum  x  x  x x 

Tympanum     x  x 

Hörselgång     x x  

Nasofarynx x  x    x 

Vena jugularis (V. jugularis)   x     

Fotsula       x 

Tabell 13. Temperaturskillnader mellan hjärnan och undersökta mätplatser vid hjärnkirurgi i 

samband med CPB. Redovisat som medelvärde (°C) och gräns för överensstämmelse (±1,96 SD) (°C). 
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Tympanum  
0,7 

-1,3 till 2,7** 

2,7 

-1,0 till 6,4** 

2,6 

-0,3 till 5,5** 

1,2 

-0,8 till 3,2** 

2,6 

-0,3 till 5,5** 

1,5 

-1,6 till 4,6** 

Nasofarynx 
0,7 

-1,1 till 2,5** 

2,4 

-1,1 till 5,9** 

2,1 

-1,0 till 5,2** 

1,0 

-1,0 till 3,0** 

2,4 

-1,9 till 6,7** 

1,2 

-1,3 till 3,7** 

A.pulmonalis 
0,7 

-1,3 till 2,7** 

2,9 

-1,2 till 7,0** 

1,5 

-0,7 till 3,7** 

0,8 

-0,4 till 2,0** 

1,8 

-1,3 till 4,9** 

1,2 

-1,3 till 3,7** 

Esofagus 
0,9 

-0,7 till 2,5** 

2,5 

-2,0 till 7,0** 

1,9 

-1,4 till 5,2** 

1,1 

-1,3 till 3,5** 

2,2 

-0,9 till 5,3** 

1,6 

-1,3 till 4,5** 

Urinblåsan 
1,1 

-1,1 till 3,3** 

2,9 

-1,0 till 6,8** 

3,6 

-0,1 till 7,1** 

2,9 

-0,4 till 6,2** 

3,3 

-0,8 till 7,4** 

2,3 

-2,0 till 6,6** 

Rektum 
1,1 

-1,3 till 3,5** 

4,7 

-1,2 till 10,6** 

7,4 

0,7 till 14,1** 

5,2 

-0,9 till 11,3** 

2,4 

-1,7 till 6,5** 

4,5 

-1,4 till 10,4** 

Axillen 
1,0 

-2,3 till 4,3** 

7,2 

1,3 till 13,1** 

9,5 

3,6 till 15,4** 

5,4 

-0,5 till 11,3** 

2,3 

-1,4 till 6,0** 

5,7 

1,4 till 10,0** 

Fotsulan 
4,4 

0,7 till 8,1** 

3,5 

-1,0 till 8,0** 

9,5 

3,6 till 15,4** 

7,1 

3,0 till 11,2** 

1,9 

-1,0 till 4,8** 

5,7 

0,8 till 10,6** 

** = Beräkning av gräns för överensstämmelse. 
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Temperatur vid övrig kirurgi 

Tio studier undersökte temperaturskillnader peroperativt hos patienter i samband 

med olika operationer (tabell 14). Fem av studiernas syfte var att utvärdera 

mätinstrument (Bock et al., 2005; Kiya et al., 2007; Lacoumenta & Hall, 1984; 

Matsukawa et al., 1993; Roth & Braitman, 2008). Studiedeltagarna varierade från 10 

till 171 patienter (tabell 14). Samtliga studier har utförts i generell anestesi. 

Fem studier beskriver temperaturen på operationssalen (Bock et al., 2005; Harioka et 

al., 2000; Matsukawa et al., 2003; Schuhmann et al., 1999; Kiya et al., 2007), övriga 

saknar dokumentation om det. Sex studier beskriver att de har använt metoder för att 

aktivt värma patienterna peroperativt, såsom värmemadrass och värmetäcke (Harioka 

et al., 2000; Höcker et al., 2012; Kiya et al., 2007; Matsukawa et al., 2003; Patel, 

Smith, Pinchak & Hagen, 1996; Schuhmann et al., 1999). De vanligaste mätplatserna 

var tympanum och esofagus, se mätplatser i tabell 15. 

 

Temperaturskillnader vid ortopedisk kirurgi och hypertermibehandling 

Temperaturskillnaden mellan nasofarynx och tympanum var 0,10 °C (medelvärde) 

och gräns för överensstämmelse (±1,96 SD) -0,2 till 0,4 under ortopedisk kirurgi och 

hypertermibehandling för maligna tumörer. De flesta mätvärden som skiljde sig mer 

än ± 0,5 °C mättes under hypertermibehandlingen (Matsukawa et al., 2003). 

Temperaturskillnader vid buk- och bäckenkirurgi 

Sjutton procent av de mätvärden, 152 stycken, som var tagna i pannan (med EZ 

Temp) skiljde sig med mer än 1 °C från temperaturen i esofagus. Fem procent av 

mätvärdena skiljde sig med mer än 1,5 °C mellan temperaturen i esofagus och 

temperaturen tagen i pannan (med EZ Temp) peroperativt vid buk- och bäckenkirurgi 

(Lacoumenta & Hall, 1984).  
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Tabell 14. Temperaturskillnader vid övrig kirurgi. 

Artikel Typ av kirurgi Kommentar 
Mätplatser 

(differensen mellan) 
Medelvärde (°C) 

Gräns för överensstämmelse 
±1,96 SD (°C) 

Bock et al., 2005 
(N=26) 

Hjärtkirurgi. Mätinstrument. 

Hörselgång - Arteria 
pulmonalis (A.pulmonalis) 

0,1 -0,44 till 0,61 

Hörselgång - Tympanum 0,2 -0,69 till 1,13 

 Harioka et al., 2000 
(N=41) 

Buk- och thoraxkirurgi.  
 

Framgår inte vilka 
studiedeltagare som 

opereras med vilken kirurgi. 

A.pulmonalis - Panna  
(Deep forehead) 

0,0 -0,6 till 0,6** 

A.pulmonalis - Rektum 0,3 -0,3 till 0,9** 

A.pulmonalis - Tympanum 0,0 -0,4 till 0,4** 

A.pulmonalis - Esofagus 0,1 -0,3 till 0,5** 

Höcker et al., 2012 
(N=171) 

Planerad buk, ortopedisk och 
öron-näsa-halskirurgi. 

Framgår inte vid vilken typ av 
kirurgi mätvärdet är taget. 

 
Mun - Tympanum 0,1  -0,3 till 0,5** 

 Kiya et al., 2007 
(N=18, del 1) 

Annan kirurgi, hjärtkirurgi och 
bukkirurgi är exkluderat. 

Mätinstrument. 

Esofagus - Hörselgång -0,8 -1,1 till -0,5** 

Esofagus - Rektum -0,1 -0,4 till 0,2** 

Matsukawa et al., 2003 
(N=36) 

Ortopedisk kirurgi och 
hypertermibehandling för 
tumörer. 

Larynxmask (LMA) -  
18 patienter. 

Kuffad orofaryngeal luftväg 

(COPA) - 
18 patienter. 

LMA - Nasofarynx 0,3 -0,3 till 0,9** 

LMA - Tympanum 0,3 -0,4 till 0,9** 

COPA - Nasofarynx 0,3 -0,7 till 1,3 ** 

COPA - Tympanum 0,0 -1,0 till 1,0** 

 Matsukawa et al., 1993 
(N=16, grupp 2) 

 
Annan kirurgi (ej definierat 
vilken typ). 
 

Mätinstrument. 

Hörselgång - Rektum -0,1 -0,2 till 0,0** 

Hörselgång - Urinblåsa -0,1 -0,2 till 0,1** 

Patel et al., 1996 
(N=40) 

Ortopedisk och gynekologisk 
kirurgi. 

Framgår inte vid vilken typ av 
kirurgi mätvärdet är taget. 

Esofagus - Panna 0,3 -1,64 till 2,32 

Esofagus - Hörselgång 0,1 -1,02 till 0,74 

Roth & Braitman, 2008 
(N=45) 

Framgår ej vilken typ av 
kirurgi, men thoraxkirurgi 
exkluderat. 

Mätinstrument. Esofagus - Näsa 0,1 -0,2-0,3** 
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Fortsättning på Tabell 14. Temperaturskillnader vid övrig kirurgi. 

Artikel Typ av kirurgi Kommentar 
Mätplatser 

(differensen mellan) 
Medelvärde 

(°C) 

 
Gräns för överensstämmelse 

±1,96 SD (°C) 
 

Schuhmann et al., 1999 
(N=10) 

Posterior fossa kirurgi (hjärnan). 

Vid öppning av duran. 

Hjärnyta - Esofagus -0,1 -0,5 till 0,2** 

Hjärnyta - Urinblåsa -0,2 -0,6 till 0,2** 

Hjärnyta - Tympanum 
(Operationssida). 

0,4 0,1 till 0,8** 

Hjärnyta - Tympanum 
(Ej operationssida). 

0,3 -0,1 till 0,6** 

Precis före stängning av duran. 
Hjärnyta - Esofagus -0,4 -1,0 till 0,2** 

Hjärnyta - Urinblåsa -0,4 -0,9 till 0,2** 

 
Lacoumenta & Hall, 1984 

(N=20) 

 

Bukkirurgi eller bäckenkirurgi. 
(Framgår inte vilka studiedeltagare 
som opereras med vilken kirurgi). 

         Se text sid. 22.  
   EZ Temp visar 2 °C högre  
temperatur än faktisk temperatur. 

       Mätinstrument.  

- - 

** = Beräkning av gräns för överensstämmelse. 
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Tabell 15. Använda mätplatser under övrig kirurgi. 
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Esofagus  x  x x   x x x 

Trakea           

Panna  x   x   x   

Mun (oralt)   x        

Urinblåsa       x   x 

Arteria pulmonalis (A.pulmonalis) x x         

Rektum  x  x   x    

Tympanum x x x   x x   x 

Hörselgång x   x x   x   

Nasofarynx      x     

Larynxmask (LMA)      x     

Kuffad orofaryngeal luftväg (COPA)      x     

Näsa         x  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Valet att göra en litteraturstudie med systematisk ansats gjordes för att kunna besvara 

syftet och då det saknas en sammanställning av studier inom området. En empirisk 

studie hade förmodligen också varit lämplig för att besvara syftet. Till exempel en 

studie med repeated measures design (Sullivan, 2008), där mätningar görs av 

patientens kroppstemperatur på olika mätplatser peroperativt. En sådan studie 

bedömdes dock vara för tidskrävande. Ett etiskt tillstånd hade också behövts då det 

krävs vid forskning på människor i Sverige (SFS 2003:460). Resultatet hade 

troligtvis då också behövt ett större antal mätningar för att kunna beräkna eventuella 

skillnader mellan de olika mätplatserna och uppnå power. Om en empirisk studie 

hade utförts hade de olika typerna av mätplatser och operationer troligtvis blivit 

färre, vilket hade kunnat vara till fördel då mätplatserna kanske hade blivit mer 

kompatibla mot varandra än resultatet i föreliggande studie. Alla yttre påverkande 

variabler (confounding factors) hade då också tydligare kunnat beskrivas. Flera av 

resultatets artiklar gör inte det, vilket är en svaghet.  

För att inte gå miste om material till resultatet utfördes sökningar i databaserna utan 

begränsningar i årtal. Studier publicerade före år 1980 ansågs dock vid 

relevansbedömningen ålderdomliga och därför relevansbedömdes inte artiklar 

publicerade innan år 1980 vid de manuella sökningarna. Arbetets författare är 

medvetna om att det kan ha begränsat studien. Tilläggas kan att det framkom ett fåtal 

artiklar publicerade före år 1980 i samband med litteratursökningarna i databaserna 

och vid de manuella sökningarna.  

Litteratursökningar utfördes först i PubMed då flest träffar till resultatet förväntades 

där då det i denna databas, enligt SBU (2012), finns 90 % av de artiklar som handlar 

om hälso- och sjukvård. För att hitta ytterligare litteratur till resultatet, och för att inte 

gå miste om material, har manuella sökningar utförts via resultatartiklarnas 

referenslistor och funktionen Related citations använts i PubMed. Antalet artiklar 

som hade låg-, medel- och hög kvalitet vid de manuella sökningarna var ganska 

många, 13 av totalt 34 artiklar med låg- medel- eller hög kvalitet. Varför så pass 

många artiklar framkom vid de manuella sökningarna kan eventuellt bero på att 

sökningarna i databaserna inte blev tillräckligt sensitiva. Det kan ses som en svaghet, 

men gav samtidigt material till resultatet som annars hade missats.   

Vid två tillfällen gjordes artikelsökningar tillsammans med en bibliotekarie. Arbetets 

författare upplevde att de var i behov av denna hjälp då det var komplicerat att hitta 

artiklar som besvarade syftet, det verkade som att sökningarna inte blev tillräckligt 

specifika. SBU (2012) åberopar också vikten av kontakt med en bibliotekarie. Att 

finna material som besvarar syftet har varit svårt och har gjort att arbetet inte flutit på 

i den takt som hade varit önskvärd inom tidsramen för arbetet. Vid det andra tillfället 

med bibliotekarien lades sökorden reliability, accuracy, precision, sensitivity och 

specificity till i PubMed och Scopus. Efter det uppkom mer specifika sökträffar i 

PubMed och Scopus. Det medförde fem artiklar som gick till kvalitetsgranskning. I 

Cinahl användes inte dessa sökord då det inte ansågs nödvändigt.  

Utifrån granskningsmallarna bedömdes studierna ha hög-, medel- eller låg kvalitet. 

SBU (2012) har ”Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier” som också 

hade kunnat användas vid kvalitetsgranskning av studier till resultatet, eftersom att 
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de flesta studier i resultatet som ej var RCT studier gränsar till att vara 

observationsstudier. De variabler som bedömdes fanns dock i både 

granskningsmallen för observationsstudier och i granskningsmallen enligt 

Hälsouniversitetet, Börjeson & Ericsson (2012).  

Studier som bedömdes ha hög kvalitet var tydliga, hade en väl beskriven metod samt 

var välgjorda. Studier som fick bedömningen medel kvalitet ansågs vara förståeliga. 

De hade inte lika väl beskrivna metoder som studierna med hög kvalitet, men 

metoderna var ändå begripliga. Studier med låg kvalitet hade något väsentligt som 

saknades, som gjorde att studierna inte kunde ingå i arbetets resultat. Det kunde till 

exempel vara att studien hade ett syfte som var otydligt, inte tydligt beskriven metod 

eller ett resultat som inte var klart redovisat. Exkluderade studier med låg kvalitet 

illustreras för att öka studiens tillförlitlighet. Artiklar med låg kvalitet har troligtvis 

gjort resultatet mindre reliabelt då artiklar med låg kvalitet sannolikt har större bias 

än artiklar med medel- och hög kvalitet (SBU 2012). 

Två studier (Lacoumenta & Hall, 1984; Van Westing & Clinton, 2001) som ingår i 

resultatet anger inte ålder på studiedeltagarna. Då det inte står att studierna är utförda 

på barn (<18 år) har de valts att inkluderas i resultatet.  

Vid analys av resultatet söktes efter likheter och skillnader i studiernas resultat. 

Materialet är heterogent, det vill säga att det innehåller flera olika mätplatser och 

typer av kirurgier. Planeringen var från början att göra en sammanställning av 

mätplatser som var lika, och att göra metaanalyser av deras mätvärden. Då det nästan 

inte förelåg några samstämmiga mätplatser, till exempel esofagus – urinblåsa, inom 

de tre olika kategorierna i resultatet gjordes bedömningen, efter diskussion med en 

lärare på Hälsouniversitetet med mycket goda kunskaper i statistik och handledaren, 

att det inte gick att göra metaanalys inom kategorierna. Diskussion fördes också om 

att utföra beräkningar eller metaanalyser mellan de tre olika kategorierna, men det 

bedömdes inte relevant då de olika typerna av kirurgier skiljer sig mycket mellan 

kategorierna. Det skulle troligtvis ha blivit bias i beräkningarna då det är sannolikt att 

olika typer av operationer kan påverka mätplatserna olika, vilket kunde ha medfört 

att resultatet inte blev tillräckligt tillförlitligt. Det är viktigt att undvika bias då det 

kan tillföra fel i resultatet, vilket gör resultatet mindre reliabelt (Polit & Beck, 2012). 

Arbetets författare är medvetna om att arbetet troligtvis hade höjts om någon form av 

metaanalys hade utförts, men eftersom att det inte var möjligt fick andra lösningar tas 

fram. Redovisning och beräkningar av medelvärde, gräns för överensstämmelse och 

95 % konfidensintervall har därför gjorts för att få en överblick av 

temperaturskillnaderna mellan de olika mätplatserna. I två av artiklarnas resultat 

(Lacoumenta & Hall, 1984; Larue et al., 1991) var det inte möjligt att utföra 

beräkningar då standardavvikelsen på temperaturskillnadernas medelvärde saknas, 

och likaså de enskilda mätplatsernas medelvärden. Därför redovisas endast studierna 

i löpande text.  

Alla temperaturskillnader i resultatet är avrundade till en tiondel (en decimal) för att 

göra resultatet mer lättöverskådligt och i kliniskt arbete redovisas kroppstemperatur 

med en decimal. Avrundning kan eventuellt göra att temperaturskillnaderna ibland 

blir större eller mindre, men ger inte någon signifikant skillnad och har inte någon 

klinisk relevans. Vid beräkning av 95 % konfidensintervall har 1,96 SD valts att 

användas oavsett storlek på studiepopulationen. Det har gjorts av praktiska skäl, då 

det sparar tid jämfört med plocka ut den matematiskt korrekta nivån på SD utifrån 

studiens population.  
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Studier har inkluderats i resultatet även om etiskt tillstånd ej har nämnts i studierna. 

Arbetets författare har då granskat studierna efter medicinska riktlinjer enligt 

Vetenskapsrådet (2011). Troligen förelåg etiskt tillstånd i studierna även om tillstånd 

från etiknämnd inte har belysts. För att styrka arbetets validitet har arbetets författare 

eftersträvat objektivitet vid analys av material till arbetet, och även redovisat studier 

som ej har inkluderats i arbetet. Studierna till resultatet ingick i tidsskrifter som var 

refereegranskade enligt Ulrichs web vilket styrker arbetets resultat.  

Resultatdiskussion 
Resultatet är indelat i tre kategorier: Temperatur vid bukkirurgi, temperatur vid 

kardiopulmonell bypass samt temperatur vid övrig kirurgi. Den vanligaste mätplatsen 

var esofagus. Antalet mätplatser var 18 stycken. Resultatet visar att det finns 

temperaturskillnader mellan mätplatser vid olika typer av kirurgier.  

Att göra vårdpersonal medveten om att temperaturskillnader existerar är 

betydelsefullt utifrån evidensbaserad kunskap. Det är av vikt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt och att utvärdera mätplatsernas tillförlitlighet och variabler, som 

påverkar den enskilda mätningen.   

Några studier använder axillen som mätplats (Allen et al., 1990; Huang & Kurz, 

2001; Larue et al., 1991; Stone et al., 1995). Den axillära mätplatsen är perifer, och 

inte tillförlitlig vid temperaturmätning då den påverkas mycket av omgivningens 

temperatur (Sund-Levander, 1999). Medvetenhet från studiernas författare om att 

denna mätplats inte är tillförlitlig är oklar eftersom att ingen reflektion finns om detta 

i artiklarna. Kanske är den axillära mätplatsen mer vanligt använd peroperativt i 

andra länder än Sverige. Arbetets författare har under den verksamhetsförlagda 

utbildningen, baserat från tre sjukhus, inte sett att axillar temperaturmätning har 

använts. Två studier har vid bukkirurgi använt axillen som mätplats (Huang & Kurz, 

2001; Larue et al., 1991). I en av studierna, när patienterna inte hade värmetäcke och 

armar 90° ut från kroppen eller armar intill kroppen (Huang & Kurz, 2001), tyder 

resultatet på att temperaturen i axillen var lägre än temperaturen i esofagus då 

medelvärdet på differensen var 2,5 respektive 0,3 °C. I båda fallen var den axillära 

temperaturen också lägre inom konfidensintervallet. Lägre temperatur i axillen 

belyser också Larue et al. (1991) där temperaturen i axillen var lägre än temperaturen 

i tympanum och rektum peroperativt vid sectio. Att den axillära mätplatsen i dessa 

fall hade en lägre temperatur jämfört med de andra mätplatserna kan säkert bero på 

att den påverkas av omgivningens temperatur. Enligt Hasday (1997) stiger 

kroppstemperaturen med 1 °C från var 4:e millimeter från hudytan och in i kroppen. 

Det kan säkerligen också vara en bidragande faktor till att den axillära mätplatsens 

temperatur var lägst i studierna.   

Den mest använda mätplatsen i studierna var esofagus. Det är en vanligt använd 

mätplats peroperativt (Sessler & Kurz, 2008; Sund-Levander, 1999). Mätplatsen är 

ganska enkel att använda under anestesi vid operationer där det lätt går att komma åt 

patientens ansikte. I bland kan det dock vara svårt att avgöra om kateterspetsen har 

förts tillräckligt långt ner vid mätning av kroppstemperaturen i esofagus, vilket 

medför en osäkerhet i om patientens kroppstemperatur mäts korrekt. Studien av 

Kaufman (1987) visar att temperaturen i esofagus varierar beroende på vilket djup 

kateterspetsen placeras. Temperaturen ökar ju mer distalt mätinstrumentet kommer. 

Flertalet studier har troligen valt esofagus som mätplats för dess tillförlitlighet. 
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Hanteringen av mätinstrument påverkar troligtvis också mätplatsens tillförlitlighet, 

och inte bara om mätplatsen är perifer eller inte. Att vårdpersonal inte har kunskap 

om hur mätinstrument skall användas kan nog vara en bidragande orsak till fel 

hantering vid temperaturmätning. Genomgång och kontinuerlig utbildning av olika 

instrument som används peroperativt är av betydande vikt. Felkällor, svagheter och 

begränsningar med temperaturmätning bör medvetandegöras för att öka 

tillförlitligheten. Då kan också en strävan uppstå att övervaka patientens 

kroppstemperatur korrekt peroperativt. Till exempel får inte termometern placeras 

för långt ut i munnen vid mätning av kroppstemperaturen oralt då det kan ge 

felvärden (Rabinowitz et al., 1996; Samples et al., 1985). Framgångsrik användning 

av teknik kräver lika mycket kunskap om dess begränsningar som om dess 

möjligheter (Cook, 2000). Studierna i resultatet beskriver ofta hur mätinstrumenten 

har använts för att öka studiernas reliabilitet.  

Flertalet studier beskriver att de aktivt har värmt patienterna peroperativt med hjälp 

av värmetäcke eller värmemadrass (Harioka et al., 2000; Huang & Kurz, 2001; 

Höcker et al., 2012; Kiya et al., 2007; Matsukawa et al., 2003; Matsukawa et al., 

1998; Matsukawa et al., 1997; Patel et al., 1996; Russhell & Freeman, 1996; 

Schuhmann et al., 1999). I studier under kategorien ”temperatur vid kardiopulmonell 

bypass” beskrivs troligtvis inte aktiv värmning av patienterna med värmetäcke eller 

värmemadrass då de värms och kyls med andra metoder. Det är en svaghet att övriga 

studier inte har beskrivit aktiv värmning av patienterna med värmetäcke eller 

värmemadrass, men det behöver inte betyda att studierna inte har använt det för att 

bevara patienterna normoterma.     

Klinisk erfarenhet är att värmetäcken ibland behöver stängas av för att patientens 

kroppstemperatur har stigit för mycket. Detta beskrivs inte i någon av studierna. Det 

är av vikt att värmetäcke har använts i studierna för att bevara patienterna 

normoterma. Användandet av värmetäcke peroperativt motverkar hypotermi (Siew-

Fong et al., 2003; Vanni et al., 2003). Det kan spekuleras i hur mycket aktiv 

värmning av patienten har påverkat temperaturskillnaderna på de olika mätplatserna i 

resultatet, något som inte reflekteras över i studierna. Det är troligen inte osannolikt 

att aktiv värmning av patienterna har påverkat mätplatsernas temperaturskillnader då 

det används för att motverka hypotermi. 

Temperaturskillnaderna påverkas sannolikt också av vilken typ av operation som 

utförs. Enligt Fiedler (2001) är avdunstning av värme stor från öppna sår i thorax och 

buk. Kanske påverkas då mätplatsers temperaturer mer som ligger i närheten av 

thorax och buk, än de som inte gör det. Föreliggande studies resultat innehåller 

många olika typer av operationer, en del operationer innebär ett större kirurgiskt 

ingrepp, och en del ett mindre.  

Det är på en del mätplatser tydliga temperaturskillnader mellan kategorin 

”temperatur vid kardiopulmonell bypass” och de två resterande kategorierna 

(temperatur vid bukkirurgi och temperatur vid övrig kirurgi). Den största 

temperaturskillnaden i medelvärdet på differensen vid CPB, i samband med 

uppvärmning eller nedkylning, var 5,8 °C mellan esofagus och axill. Det var under 

uppvärmning (Allen et al., 1990). Vid bukkirurgi var den största 

temperaturskillnaden i medelvärdet på differensen 3,3 °C, mellan esofagus och panna 

(Huang & Kurz, 2001). Under kategorin övrig kirurgi var den största 

temperaturskillnaden i medelvärdet på differensen 0,8 °C, mellan esofagus och 
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hörselgång (Kiya et al., 2007). Vid mätning av kroppstemperaturen i esofagus mäts 

kärntemperaturen (Sessler & Kurz, 2008; Sund-Levander, 1999). I dessa fall är 

temperaturen i esofagus kanske mer tillförlitlig än temperaturen i panna och axill 

som är perifera mätplatser.  

Inom kategorin ”temperatur vid kardiopulmonell bypass” syns tydliga 

temperaturskillnader mellan mätplatserna i samband med temperaturförändringarna i 

studierna av Allen et al. (1990), Grocott et al. (1997), Horrow och Rosenberg (1988), 

Kiya et al. (2007) och Stone et al. (1995). De stora temperaturförändringarna i 

samband med CPB är troligtvis orsaken till att temperaturskillnaderna är större där 

än vid kategorierna för bukkirurgi och övrig kirurgi. En del mätplatser påverkas 

antagligen mycket av temperaturförändringarna vid CPB. I studien av Stone et al. 

(1995), som innefattade cirkulationsstillestånd, var variationerna i 

temperaturskillnader mellan mätplatserna större än i övriga studier.   

Vid översikt av arbetets resultat finns det temperaturskillnader mellan de olika 

mätplatserna, men den faktiska temperaturen illustreras inte. Hur stor 

temperaturskillnaden kan vara innan det har en klinisk betydelse för patienten är 

svårt att avgöra genom utläsning av de olika mätvärdena. Till exempel om en 

skillnad på 0,5 °C mellan två mätplatser har betydelse för patienten då det inte går att 

se vad den faktiska temperaturen är. Det skulle kunna ha betydelse om det ena 

mätvärdet är 35,5 °C och det andra är 35,0 °C. Lindrig hypotermi definieras som en 

kärntemperatur mellan 35 och 32 °C (Sessler, 2008; Socialstyrelsen, 2003). Negativa 

konsekvenser av hypotermi uppkommer redan vid en kroppstemperatur på 36 °C 

(Mahoney & Odom, 1999). Lindrig hypotermi peroperativt leder till komplikationer 

för patienten (Fiedler, 2001; Mahoney & Odom, 1999; Scott & Buckland, 2006). I 

samband med anestesi sjunker kroppstemperaturen (Sessler, 2000). 

Kroppstemperaturen varierar individuellt (Sund-Levander et al., 2004). Därför kan 

patientens kroppstemperatur vid ankomst till sjukhus som förslag mätas för att ha ett 

utgångsvärde. Det finns metoder för att förebygga hypotermi peroperativt: Patienten 

kan värmas aktivt före anestesistart och värmemössa och varmluftstäcke kan 

användas till patienten pre- och peroperativt. Fyrtiofem minuter till en timmes aktiv 

värmning med varmluftstäcke preoperativt är enligt Vanni et al. (2003) effektivt för 

att förebygga peroperativ hypotermi. Temperaturen på operationssalen kan också 

kontrolleras så att den inte är för låg, operationsbordet värmas upp före patienten 

läggs där och vätskor och blod värmas före dem tillförs patienten för att motverka 

hypotermi. Enligt Smith et al. (1998) bidrar uppvärmda intravenösa vätskor 

peroperativt till förebyggande av hypotermi. Arbetets författare anser att övervakning 

av patientens kroppstemperatur under anestesi är viktigt för att motverka hypotermi 

och hypertermi, som för patienten kan bli ödesdigert. Malign hypertermi är ett 

exempel på tillstånd som kan uppstå vid anestesi och leda till döden. En stigande 

kroppstemperatur är ett senare tecken på ett sådant tillstånd (Socialstyrelsen, 2006).      

Troligtvis behöver rutinerna för peroperativ temperaturmätning skärpas med kliniska 

nationella riktlinjer baserat på aktuell forskning. Därmed också öka kunskapen hos 

vårdpersonalen gällande hypotermins och hypertermins skadliga påverkan på 

patienten. Att avgöra om patienten är hypoterm eller hyperterm peroperativt genom 

att enbart känna på patientens hudkostym är inte tillförlitligt. I bland är patienten 

varm på huden, men temperaturgivaren kan visa att patienten är hypoterm enligt 

författarnas kliniska erfarenhet. Anestesisjuksköterskan ansvarar för att övervaka 

patientens temperatur under anestesi och bedriva säker och professionell vård 
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(Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening, 

2012). 

Patienten har rätt att ges hög patientsäkerhet (SFS 2010:659). Arbetets författare vet 

fall där patienter fått brännskador av värmetäcke, som lett till avvikelserapportering 

men ej någon ytterligare anmälan. Detta är ett ökat vårdlidande för patienten och en 

vårdskada, definierat enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2011:9), som kunde ha undvikits 

om adekvata åtgärder vidtagits. Hur kroppstemperaturen mätts vid dessa fall är 

oklart. Med bland annat det i åtanke anser arbetets författare att patientens 

kroppstemperatur med temperaturmätning och omvårdnadsåtgärder i samband med 

hypotermi och hypertermi behöver få större uppmärksamhet vid utbildning av 

anestesipersonal. 

Förslag på vidare studier 
Större empiriska studier där temperaturen på patientens befintliga mätplatser mäts 

vid olika slags kirurgiska ingrepp skulle vara av betydelse. Där jämförelser görs 

mellan mätplatser inom de olika typerna av kirurgiska ingrepp för att se vilken 

mätplats som är eller verkar vara mest tillförlitlig, vilket denna studie inte hade för 

avsikt att undersöka. Till exempel undersöka olika mätplatser vid kolorektal kirurgi 

för att se vilken mätplats som är mest tillförlitlig vid den typen av kirurgi. Studier 

som undersöker vårdpersonals användning och hantering av mätinstrument vid 

anestesi skulle vara av vikt, för att se hur och i vilken utsträckning mätning av 

patientens kroppstemperatur görs. Till exempel genom att göra blindade 

observationsstudier med strukturerat protokoll där vårdpersonal inte är medveten om 

när studien utförs, för att inte få påverkan på personalens beteende och därmed bias. 

Kvalitativa studier inom området skulle kunna göras genom intervjustudier, och 

analyseras genom innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005), där anställda blir 

intervjuade om deras hantering och användning av mätinstrument vid anestesi. En 

semistruktukturerad enkätstudie hos vårdpersonalen är även lämplig i detta fall. Den 

typen av studie skulle kunna undersöka hur vanligt det är med temperaturmätning 

under anestesi, bland annat för att kunna jämföra mellan olika sjukhus. Studier som 

undersöker vårdpersonals användning och hantering av mätinstrument bör kunna 

utföras av operationsavdelningarna på egen hand, men också större studier av andra 

aktörer. 

Konklusion 
Temperaturskillnader mellan olika mätplatser vid olika typer av kirurgiska ingrepp 

finns. Att vara kritisk vid temperaturmätning vid anestesi är viktigt då mätplatsernas 

temperaturer kan variera mycket. Mätplatserna kan påverkas av olika faktorer, som 

till exempel stora temperaturförändringar av patientens kroppstemperatur vid CPB. 

Vårdpersonalen bör reflektera över valet av mätplats vid temperaturmätning 

peroperativt. Att mäta patientens kroppstemperatur peroperativt är av vikt för att 

upptäcka hypotermi respektive hypertermi, som har negativa konsekvenser för 

patienten vilket kan innebära ett stort lidande för patienten. Temperaturmätning bör 

få större fokus inom anestesin och därmed kan patientsäkerheten ökas vid anestesi.  

Klinisk implikation 
Studien kan användas för att upplysa vårdpersonal om att temperaturskillnader 

existerar mellan olika mätplatser och att det kan vara av klinisk betydelse. Den kan 

även användas som en introduktion och inspiration till vidare studier om 

temperaturmätning. 
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Tabell 5. Artiklar exkluderade efter relevansbedömning i fulltext. 

Författare 
 

Akata, T., Kanna, T., Yoshino, J., Higashi, M., Fukui, K. & Takahashi, 
S. 

Titel 
Reliability of Fingertip Skin-surface Temperature and its Related 
Thermal Measures as Indices of Peripheral Perfusion in the Clinical 
Setting of the Operating Theatre. 

Tidskrift Anaesthesia and Intensive Care  

Publikationsår 2004  

Land Japan  

Syfte 

Att mäta reliabiliteten av fingertoppstemperatur, kärnfingertopps- 
temperatur gradienter och fingertopp-underarmstemperatur gradienter 
som tecken på finger-toppsblodflöde i den kliniska verksamheten på 
operationssalen.  

Anledning till 
exklusion 

Använder temperaturmätning för att undersöka om de kan uppskatta 
den perifera perfusionen vid bukkirurgi. Är inte ute efter att titta på 
kroppstemperaturen.   

Författare 
Baulig, W., Dullenkopf, A., Kobler, A., Baulig, B., Roth, H.R. & 
Schmid, E.R. 

Titel 
Accuracy of continuous central venous oxygen saturation monitoring in 
patients undergoing cardiac surgery. 

Tidskrift Journal of Clinical Monitoring and Computing  

Publikationsår 2008  

Land Schweiz  

Syfte 

Att utvärdera exaktheten av CeVOX utrustning för kontinuerlig 
bedömning av centralvenös syrgassaturation (Scevox O2) mot ScvO2 
bestämd av co-oximetry under och efter hjärtkirurgi. Som tillägg var 
också överensstämmelsen mellan ScevoxO2 och mixad venös syrgas 
saturation (SmvO2) dokumenterat. 

Anledning till 
exklusion 

Studien undersöker mätning av centralvenös saturation i samband med 
hjärtkirurgi. 

Författare Benson, J. P., Patla, V., Bonser, R. S. & Hutton, P. 

Titel 
Use of i.m. temperature probes during cardiopulmonary bypass in 
humans. 

Tidskrift British Journal of Anaesthesia  

Publikationsår 1995  

Land England  

Syfte 
Att fastställa genomförbarheten, säkerheten och den kliniska relevansen 
av djup muskeltemperaturövervakning under och efter hjärtkirurgi. 

Anledning till 
exklusion 

Studien undersöker hur afterdrop kan bedömas med hjälp av 
intramuskulär temperaturmätning. 

Författare  Erickson, R. S. & Yount, S. T. 

Titel Comparison of Tympanic and Oral Temperatures In Surgical Patients. 

Tidskrift Nursing research  

Publikationsår 1991  

Land USA  

Syfte 
Att jämföra tympanisk och oral temperatur vid fyra tillfällen under den 
perioperativa perioden hos 60 vuxna under stor bukkirurgi. 

Anledning till 
exklusion 

Artikeln exkluderas på grund av att mätvärden inte var tagna 
peroperativt, utan pre- och postoperativt. 
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Författare Fallis, W.M., Hamelin, K., Wang, X. & Symonds, J. 

Titel 
A multimethod approach to evaluate chemical dot thermometers for 
oral temperature measurement. 

Tidskrift Journal of Nursing Measurements  

Publikationsår 2006  

Land Kanad  

Syfte 
Att bedöma överensstämmelsen mellan oral temperatur mätt med 
elektronisk termometer och engångs chemical dot termometer på 
friska kvinnor under kejsarsnitt. 

Anledning till 
exklusion 

Studien jämför olika mätinstrument på samma mätplats, oralt.  

Författare Freund, P. R. & Brengelmann, G. L. 

Titel 
Placement of esophageal stethoscope by acoustic criteria does not 
consistently yield an optimal location for the monitoring of core 
temperature. 

Tidskrift Journal of Clinical Monitoring  

Publikationsår 1990  

Land USA  

Syfte 
Att testa om rutinplacering enligt akustiska kriterier resulterar i 
placering av kärntemperatursensorn i regionen av beröring mellan 
esofagus och hjärtat. 

Anledning till 
exklusion 

Artikeln kan inte användas i studien då den avser att undersöka om 
esofagusstetoskop placeras optimalt utifrån akustiska kriterier. 

Författare 
Frey, J. M., Janson, M., Svanfeldt, M., Svenarud, P. K. & Van Der 
Linden, J. A. 

Titel 
Local insufflation of warm humidified CO2 increases open wound 
and core temperature during open colon surgery: A randomized 
clinical trial. 

Tidskrift Anesthesia & Analgesia  

Publikationsår 2012  

Land Sverige  

Syfte 
Testa hypotesen att lokal inblåsning av varm och fuktig CO(2) skulle 
öka både kärntemperaturen och temperaturen i operationssåret. 

Anledning till 
exklusion 

Studien undersöker om varm och fuktig koldioxid i operationssåret 
kan motverka hypotermi. 

Författare Gillbert, M., Barton, A. J. & Counsella, C. M. 

Titel 
Comparison of Oral and Tympanic Temperatures in Adult Surgical 
Patients. 

Tidskrift Applied Nursing Research  

Publikationsår 2002  

Land USA  

Syfte 
Studien genomfördes för att vidare undersöka samstämmigheten 
mellan tympanisk och oral temperaturmätning. 

Anledning till 
exklusion 

Studien utförs inte peroperativt utan på tre kirurgiska 
vårdavdelningar. 

  

Fortsättning på Tabell 5. Artiklar exkluderade efter relevansbedömning i fulltext. 
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Författare Hind, M. 

Titel 
An investigation into factors that affect oesophageal temperature during 
abdominal surgery. 

Tidskrift Journal of Advanced Nursing  

Publikationsår 1994  

Land England  

Syfte 
Att undersöka faktorer som påverkar förändringar i kroppstemperaturen 
under kirurgiska operationer. 

Anledning till 
exklusion 

Studien avser att undersöka vilka faktorer som påverkar kropps-
temperaturen peroperativt. Studien undersöker inte olika mätplatsers 
temperaturer. 

Författare Hoyle, J. & Andrzejowski, J. 

Titel 
An Audit of Perioperative Temperature Management in a Day Case Surgery 
Unit. 

Tidskrift The Journal of One Day Surgery  

Publikationsår 2008  

Land England  

Syfte 
Bedöma temperaturen hos patienter när de läggs in på uppvaket efter 
generell anestesi på en dagkirurgisk enhet. Samt att undersöka användandet 
av peroperativ värmning hos dessa patienter. 

Anledning till 
exklusion 

Studien är utförd postoperativt. 

Författare Jakobsson, J., Nilsson, A. & Carlsson, L. 

Titel 
Core temperature measured in the auricular canal: comparison between four 
different tympanic thermometers. 

Tidskrift ACTA Anaesthesiologica Scandinavica 

Publikationsår 1992  

Land Sverige  

Syfte 

Fyra olika tympaniska termometrar som absorberar infraröd strålning 
(FirstTemp, Diatek, Ivac and Genius) studerades. Olikheter från upprepade 
mätningar och reliabiliteten hos tympanisk temperatur jämfört med 
esofageal-, rektal- och pulmonar artärtemperaturer studerades. 

Anledning till 
exklusion 

Studien utförs inte peroperativt. Deltagare i studien är frivilliga personer och 
inte patienter.   

Författare Kumar, M., Murray, M. J., Werner, E. & Lanier, W. L. 

Titel 
Monitoring intrathecal temperature: does core temperature reflect intrathecal 
temperature during aortic surgery? 

Tidskrift Journal of Cardiothoraric and Vascular Anesthesia  

Publikationsår 1994  

Land USA  

Syfte 
Att jämföra kärntemperaturen mätt i arteria pulmonalis, esofagus och 
urinblåsa med intratekal temperatur under nedkylning och uppvärmning i 
samband med proximal aortakirurgi.   

Anledning till 
exklusion 

Artikeln bedömdes inte relevant då intratekal temperatur är en mätplats som 
inte avser att mäta kroppstemperaturen.  

Fortsättning på Tabell 5. Artiklar exkluderade efter relevansbedömning i fulltext. 



 

 

35 

 

Författare 
Lees, D. E., Schuette, W., Bull, J. M., Whang-Peng, J., Atkinson, E. R. & 
Macnamara, T. E. 

Titel 
An Evaluation of Liquid-Crystal Thermometry as a Screening Device for 
Intraoperative Hyperthermia. 

Tidskrift Anesthesia & Analgesia  

Publikationsår 1978 

Land USA 

Syfte 

Följande faktorer fastställdes i studien: 
1. Exakthet av respons. 
2. Rätlinjighet av respons.  
3. Snabbhet av respons. 
Också reexamination av den kända korrelationen mellan kärntemperaturer 
och hudtemperaturer under hyperterma förhållanden fastställdes. 

Anledning till 
exklusion 

Artikeln var skriven på 1970-talet.  

Författare Markides, G. A., Omorphos, S., Kotoulas, C. & Prendergast, B. 

Titel Evaluation of a wireless ingestible temperature probe in cardiac surgery. 

Tidskrift The Thoracic and Cardiovascular Surgeon 

Publikationsår 2007 

Land England 

Syfte Att utvärdera systemets exakthet och användbarhet under hjärtkirurgi. 

Anledning till 
exklusion 

Använder mätinstrument vid temperaturmätning som inte används 
peroperativt och presenterar endast temperaturskillnader mot denna 
termometer.  

Författare Moya-Villaescusa, M. J, Sánchez Pérez, A. & Bermejo Fenoll, A. 

Titel 
Reliability of an infrared auditory thermometer in the measurement of oral 
temperature. 

Tidskrift Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal 

Publikationsår 2008 

Land Spanien 

Syfte 

Att utvärdera reliabiliteten av mätningar erhållna från olika delar av 
munhålan genom att använda en infraröd hörselgångstermometer och att 
jämföra dessa resultat med de erhållna resultaten från axillen och 
hörselgången. 

Anledning till 
exklusion 

Studien utförs inte peroperativt. 

Författare Newland, R. F., Sanderson, A. J. & Baker, R. A. 

Titel 
Accuracy of temperature measurement in the cardiopulmonary bypass 
circuit. 

Tidskrift The Journal of Extra-corporeal technology 

Publikationsår 2005 

Land Australien 

Syfte 
Att utvärdera exaktheten av temperaturgivaren som används i Terumo 
Capiox SX25 oxygenatorn, och jämföra temperaturen mätt i utflödet från 
oxygenatorn med Capiox CX*TL Luer temperaturgivare med temperaturer 

Fortsättning på Tabell 5. Artiklar exkluderade efter relevansbedömning i fulltext. 
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mätta på distala platser. 

Anledning till 
exklusion 

Studien undersöker tillförlitligheten av temperaturmätare på olika ställen i 
ECC cirkeln, och avser inte att mäta kroppstemperaturen hos patienten. 

Författare Potter, P., Schallom, M., Davis, S., Sona, C. & McSweeney, M. 

Titel 
Evaluation of chemical dot thermometers for measuring body temperature 
of orally intubated patients.  

Tidskrift American Journal of Critical Care  

Publikationsår 2003 

Land USA 

Syfte 
Att avgöra exaktheten av engångs chemical dot termometrar på oralt 
intuberade vuxna patienter. 

Anledning till 
exklusion 

Ej utförd peroperativt, utan på en intensivvårdsavdelning. 

Författare Poveda, V., Galvão, C. M. & Santos, C. B. 

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

Tidskrift Revista Latino-Americana de Enfermagem 

Publikationsår 2009  

Land Brasilien  

Syfte 
Bedöma faktorer associerade till förändringar i kroppstemperaturen 
intraoperativt hos patienter under elektiv kirurgi. 

Anledning till 
exklusion 

Studien avser att undersöka vilka faktorer som påverkar kroppstemperaturen 
intraoperativt. Studien undersöker inte olika mätplatsers temperaturer. 

Författare 
Pujol, A., Fusciardi, J., Ingrand, P., Baudouin, D., Le Guen, A. F. & Menu, 
P. 

Titel 
Afterdrop After Hypothermic Cardiopulmonary Bypass: The value of 
Tympanic Membrane Temperature Monitoring. 

Tidskrift Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia  

Publikationsår 1996  

Land Frankrike  

Syfte 

1. Att bestämma huruvida post-kardiopulmonell bypass (CPB) afterdrop är 
resultatet av negativ CPB- värmebalans. 
2. Undersöka vilken plats (om det finns någon) som bäst kan förutspå 
afterdrop. 

Anledning till 
exklusion 

Artikeln undersöker anledningen till afterdrop i samband med CPB, och om 
det går att förutbestämma magnituden av afterdrop. 

Författare Stone, J. G., Goodman, R. R., Baker, K. Z., Baker, C. J. & Solomon, R. A. 

Titel Direct intraoperative Measurement of Human Brain Temperature.  

Tidskrift Neurosurgery  

Publikationsår 1997  

Land USA  

Syfte 
Att bestämma hur djupt en värmesensor måste vara inbäddad i det cerebrala 
parenkymet för att säkerställa att den omgivande miljön inte förvränger 
mätningen av temperaturen i hjärnan.   

Fortsättning på Tabell 5. Artiklar exkluderade efter relevansbedömning i fulltext. 
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Anledning till 
exklusion 

Studien har undersökt på vilken nivå temperaturmätaren måste ligga för att 
inte påverkas av den omgivande miljön. Jämför inte med några andra 
mätplatser. 

Författare  Tsuji, T. 

Titel 
Patient monitoring during and after open heart surgery by an improved deep 
body thermometer. 

Tidskrift Medical Progress through Technology  

Publikationsår 1987  

Land Japan  

Syfte 
Syftet är oklart. Skriver om en “deep body” termometer och dess 
andvändbarhet under och efter hjärtkirurgi. 

Anledning till 
exklusion 

Vid läsning visade sig artikeln inte vara en empirisk studie, utan en review. 

Författare White, N., Baird, S. & Deborah, L. A. 

Titel 
A Comparison of Tympanic Thermometer Readings to Pulmonary Artery 
Catheter Core Temperature Recordings. 

Tidskrift Applied Nursing Research  

Publikationsår 1994  

Land USA  

Syfte 
Att avgöra exaktheten hos FirstTemp (Intelligent Medical Systems, Carlsbad, 
CA) tympanisk temperaturmätning jämfört med kärntemperaturen mätt med 
en pulmonalis kateter. 

Anledning till 
exklusion 

Studien är inte utförd peroperativt utan på en intensivvårdsavdelning. 

Författare  
Winslow, E. H., Cooper, S. K., Haws, D. M., Balluck, J. P., Jones, C. M., 
Morse, E. C., Edwards, T. D. & Kelly, P. A. 

Titel 
Unplanned Perioperative Hypothermia and Agreement Between Oral, 
Temporal Artery, and Bladder Temperatures in Adult Major Surgery 
Patients. 

Tidskrift Journal of PeriAnesthesia Nursing 

Publikationsår 2012 

Land USA 

Syfte 

Att exakt identifiera oplanerad perioperativ hypotermi hos elektiva 
kirurgpatienter. Också att beskriva faktorer som ökar risken för oplanerad 
perioperativ hypotermi, att beskriva aktiva och passiva uppvärmnings- 
metoder, att beskriva värmekomfort hos patienter med eller utan oplanerad 
perioperativ hypotermi och att jämföra temperaturer oralt, i urinblåsan och i 
temporalis artären. 

Anledning till 
exklusion 

Peroperativt har endast temperaturen i urinblåsan mätts.    

 

  

Fortsättning på Tabell 5. Artiklar exkluderade efter relevansbedömning i fulltext. 
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Tabell 6. Kvalitetsgranskade artiklar med medel- och hög kvalitet. 

Författare Akata, T., Yamaura, K., Kandabashi, T., Sadamatsu, S. & Takahashi, S. 

Titel 
Changes in body temperature during profound hypothermic cardio-
pulmonary bypass in adult patients undergoing aortic arch reconstruction. 

Tidskrift Journal of Anesthesia  

Publikationsår 2004  

Land Japan  

Syfte 
Att undersöka förändringar i kroppstemperaturen under kardiopulmonell 
bypass (CBP) med djup hypotermi och aortarekonstruktion med sternum 
öppen. 

Studiedesign 
Repeated measures design. Prospektiv. Patienter är sin egen 
kontrollgrupp.   

Studiedeltagare N=10. Fyra kvinnor och sex män. Medelålder 68 år. 

Datainsamling 
Temperatur har mätts i arteria pulmonalis, i nasofarynx, på pannan och i 
urinblåsan. Insamling av data genomfördes kontinuerligt under operation. 

Analys 

Correlations coefficient och Bland and Altman. ANOVA, Turkey-Kramer 
test eller Gmes-Howell test. Förhållandet mellan temperatur i urinblåsan 
och urinvolym beräknades med linjär eller icke linjär regressionsanalys 
under både uppvärmning och nedkylning. 

Mätinstrument 

Pulmonalis: Termistor på toppen av en Swan-ganz kateter (Swan-Ganz 
CCOmbo CCO/Svo2/VIP; Edwards Lifesciences LLC, Irvine, CA, 
USA). 
Nasofarynx: Temperaturen mättes med termistorprob som placerades i 
bakre delen av nasofarynx. 
Panna: Termometer designad för att mäta temperatur i djup vävnad (PD-
11; Termo, Tokyo, Japan). 
Urinblåsa: Termistor försedd med en urinkateter (Respiratory support 
Products, Ircine, CA, USA).ECC maskin venöst flöde: Termistor i den 
venösa linjen. 
Fingertoppen: Med en termistor prob. Temperaturgivarna i pulmonalis, 
nasofarynx och urinblåsan kopplades med en elektronisk termometer 
(AA-900P). 

Operation 
Anestesi 

Öppen aortarekonstruktion med djup hypotermi. 
Generell anestesi. 

Huvudsakliga 
resultat 

Innan nedkylning var temperaturerna i arteria pulmonalis, nasofarynx, 
panna och urinblåsa liknande.  
Under nedkylning: Det var bara temperaturen i arteria pulmonalis som 
började sjunka direkt efter nedkylning. Övriga temperaturer sjönk inte lika 
snabbt, men temperaturen i nasofarynx låg närmast den i arteria 
pulmonalis.  
Under stabil hypotermi: Det var en signifikant skillnad i temperaturen i 
urinblåsan jämfört med temperaturen i panna, nasofarynx och arteria 
pulmonalis. 
Skillnader i temperatur under uppvärmning: Temperaturen i arteria 
pulmonalis började stiga direkt efter starten av uppvärmning. De övriga 
temperaturerna låg signifikant efter. Temperaturen i nasofarynx följde 
temperaturen i arteria pulmonalis signifikant närmare i jämförelse med 
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övriga mätställen.   

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Väl beskriven metod. Tydligt syfte och tydlig statistisk beräkning.  
Svagheter: Saknar etisk diskussion, powerberäkning och diskussion om 
generaliserbarhet. Diskuterar ej begränsningar med studien.   

Bedömd kvalitet  Medel. 

Författare Allen, G. C., Horrow, J. C. & Rosenberg, H. 

Titel 
Does forehead liquid crystal temperature accurately reflect “core” 
temperature? 

Tidskrift Canadian Journal of Anaesthesia  

Publikationsår 1990  

Land USA  

Syfte 

Att utvärdera flytande kristall-, rektal- och axillarhudtemperaturens 
förmåga att reflektera distal esofageal temperatur under de snabba 
förändringarna i kärntemperaturen som uppstår vid uppvärmning vid 
kardiopulmonell bypass. 

Studiedesign 
Repeated measures design. Prospektiv. Patienter är sin egen 
kontrollgrupp. 

Studiedeltagare N= 24. Medelålder 60 år. 

Datainsamling 
Temperaturerna mättes från starten av uppvärmningen med täta intervall 
de första 40 minuterna, och därefter var 10:e minut. Hen som samlade 
inte data var inte medveten om studiens syfte. 

Analys 
Sequential polynomial regression analysis och paired t test användes för 
att analysera data. 

Mätinstrument 
Ett internt kalibrerat termoelement (Mon-a-Therm 6500, St. Louis, MO) 
mätte distal esofageal temperatur, axillartemperatur och rektaltemperatur.  
Temp-A-Strip visade flytande kristalltemperatur i pannan. 

Operation 
Anestesi 

Hjärtkirurgi. 
Generell anestesi. 

Huvudsakliga 
resultat 

Det var en signifikant skillnad mellan den esofageala temperaturen och 
temperaturerna på övriga platser under uppvärmning. Temperaturen var 
högre esofagealt.     
Medeltemperatur vid start av uppvärmning: 
Distala esofagus (ET): 26,3 °C ± 1,5 SD 
Rektum (RT): 27,4 °C ± 1,9 SD 
Axillen (AT): 28,1 °C ± 2,6 SD  
LCT (pannan): Off scale (den kunde inte mäta så låg temperatur).  
Skillnader mellan temperaturer under uppvärmning: 
Redovisat som medelvärde och standardavvikelse (SD).  
ET - AT: 5,8 °C  ± 2,6 SD. 
ET - RT: 3,8 °C  ± 2,3 SD. 
ET - LCT: 3,3 °C ± 1,8 SD. 

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Syftet är tydligt uttryckt. Väl beskriven metod. Beskriven 
kalibrering av mätinstrument. Tydligt redovisat resultat.  
Svagheter: Saknar powerberäkning. Könsfördelning på patienterna är ej 
nämnd. Diskuterar ej svagheter med studien. Kort bakgrund. 

Fortsättning på Tabell 6. Kvalitetsgranskade artiklar med medel- och hög kvalitet. 
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Bedömd kvalitet Medel. 

Författare 
Bock, M., Hohlfeld, U., von Engeln, K., Meier, P. A., Motsch, J. & 
Tasman, A. J. 

Titel 
The accuracy of a new infrared ear thermometer in patients undergoing 
cardiac surgery.  

Tidskrift Canadian Journal of Anaesthesia 

Publikationsår 2005 

Land Tyskland 

Syfte 

Att bestämma om infrared ear thermometer (IRT) är en exakt och 
rimlig metod för termometri hos hjärtkirurgipatienter. Studien 
utvärderade utförandet av en ny IRT prototyp i jämförelse med 
pulmonar artärkateter termometri och kontinuerlig trumhinnekontakt 
termometri. 

Studiedesign 
Repeated measures design. Prospektiv. Oblindad. Patienter är sin egen 
kontrollgrupp. 

Studiedeltagare 
N= 26 patienter. Sex kvinnor och tjugo män i åldrarna 48-85 år 
(medianålder 67,5 år). 

Datainsamling 
Mätningarna togs med sex minuters intervall, och startade när patienten 
kom in på operationssalen. Mätningarna avslutades vid slutet av 
operationen. 

Analys 
Data analyserades med hjälp av Bland and Altman. Har använt 
comercial software Medcalc (Medcalc, Dunkirchen, Belgium). 

Mätinstrument 

Trumhinnan: Mon-a-therm ® Tympanic, Tyco, Hennef- Sieg, 
Germany.  
Pulmonar artär kateter: Swan Ganz catheter ®, Baxter Healthcare 
Co., Deerfield, IL, USA.  
IRT termometer: IRT 4000, Braun, GmbH, Kronberg, Kronberg im 
Taunus, Germany. 

Operation 
Anestesi 

Hjärtkirurgi. 
Generell anestesi. 

Huvudsakliga 
resultat 

IRT 4000 var 0,08 °C högre jämfört med temperaturen i arteria 
pulmonalis. Beräknad gräns för överensstämmelse var mellan 0,61 till 
minus 0,44 °C.   
IRT 4000 var 0,22 °C högre jämfört med tympanisk temperatur. 
Beräknad gräns för överensstämmelse var mellan 1,13 till minus 0,69. 

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Tydligt uttryckt syfte. Väl beskriven metod. Kalibrering av 
mätinstrument är beskriven. Diskuterar begränsningar.  
Svagheter: Saknar etisk reflektion. Ej tydligt beskriven demografi i 
metoden. 

Bedömd kvalitet Hög. 

Författare 
Calonder, E. M.,  Sendelbach, S., Hodges, J. S., Gustafson, C., 
Machemer, C., Johnson, D. & Reiland, L. 

Titel 
Temperature Measurement in PatientsUndergoing Colorectal Surgery 
and Gynecology Surgery: A Comparison of Esophageal Core, Temporal 
Artery, and Oral Methods. 

Fortsättning på Tabell 6. Kvalitetsgranskade artiklar med medel- och hög kvalitet. 
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Tidskrift Journal of PeriAnesthesia Nursing 

Publikationsår 2010 

Land USA 

Syfte 

Syftet med studien var att bestämma skillnaden, om det fanns någon, 
mellan kärntemperaturen som mättes med en esofagustermometer och 
temperaturer mätta med orala och temporala metoder, hos patienter 
som genomgick kolorektal och gynekologisk kirurgi. 

Studiedesign 
Repeated measures design. Prospektiv. Patienter är sin egen 
kontrollgrupp. 

Studiedeltagare 
N= 23, sjutton kvinnor och sex män i åldrarna 32-81 år. Medelålder 
55,7 år. 

Datainsamling 

En erfaren sjuksköterska från en postoperativ avdelning samlade in all 
data. Mätningarna började så fort patienten var nedsövd på 
operationssalen. Det var randomiserat i vilken följd mätplatserna skulle 
mätas. 

Analys 

Först prickades data in genom användning av korrelation- och grafiska 
metoder för att undersöka överensstämmelse. Bland and Altman plots 
användes för att vidare analysera data. För att ta reda på bias användes 
ANOVA. 

Mätinstrument 

Esofagealt: ES400-18 Level 1 Acoustascope Esophageal Stethoscope 
med temperatur- sensor och  Thermisor (motsvarig till YSI 400 series).  
Oral temperatur: SureTemp Plus Electronic Thermometer Model 678 
(Welch Allyn, Skaneeatels Falls, NY). 
Temporal artär temperatur: TAT 5000 (Exergen, Watertown, MA). 

Operation 
Anestesi 

Kolorektal och gynekologisk kirurgi. 
Generell anestesi. 

Huvudsakliga 
resultat 

Den temporala temperaturen var 0,074 °C högre än temperaturen i 
esofagus. Beräknad gräns för överensstämmelse var mellan -0,319 till 
0,467 °C. 
Den orala temperaturen var 0,12 °C högre än temperaturen mätt i 
esofagus. Beräknad gräns för överensstämmelse var mellan -0,264 till 
0,512 °C. 

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Väl beskriven metod och diskussion. Powerberäkning är 
utförd. Begränsningar diskuteras.  
Svagheter: Artikeln saknar etisk reflektion. 

Bedömd kvalitet Hög. 

Författare 
Grocott, H. P., Newman, M. F., Croughwell, N. D., White, W. D., 
Lowry, E. & Reves, J. G. 

Titel 
Continuous Jugular Venous versus Nasopharyngeal Temperature 
Monitoring During Hypothermic Cardiopulmonary Bypass for Cardiac 
Surgery. 

Tidskrift Journal of Clinical Anesthesia 

Publikationsår 1997 

Land USA 

Syfte Att jämföra temperaturen i vena jugularis med temperaturen i 

Fortsättning på Tabell 6. Kvalitetsgranskade artiklar med medel- och hög kvalitet. 
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nasofarynx under hypoterm kardiopulmonell bypass (CPB). 

Studiedesign 
Repeated measures design. Prospektiv. Patienter är sin egen 
kontrollgrupp. 

Studiedeltagare N=5. En kvinna och fyra män i åldrarna 40-65 år. 

Datainsamling 
Temperaturerna registrerades 1 gång/minut och båda värdena togs 
samtidigt. Värdena togs innan-, under CPB, under uppvärmningen och 
efter CPB. 

Analys Bland and Altman samt icke parametriskt sign test. 

Mätinstrument 

Vena jugularis: BioSentry Optode™ sensor (Optex Biomedical, Inc., 
The Woodlans. TX). 
Nasofarynx: ER400-12 Thermistor prob (RSP Respiratory support 
Products, inc., Irvine, CA). 
Övervaknings monitor var S-7000 (Marquette Inc., Milwaukee, WI). 

Operation 
Anestesi 

Hjärtkirurgi. 
Generell anestesi.  

Huvudsakliga 
resultat 

Skillnader mellan temperaturen i vena jugularis och nasofarynx fanns 
under hela operationen men var mer uttalat under nedkylning och 
uppvärmning vid CPB.  
Vena jugularis – nasofarynx (differensen mellan): 
                           Medelvärde     Standardavvikelse ( SD) 
Innan CPB °C:          0,457               0,033 
Under CPB °C:       - 0,810               0,096 
Uppvärmning °C:     3,377                0,186 
Efter CPB °C:            0,492               0,029 

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Tydligt syfte. Väl beskriven datainsamlingsmetod. Tydligt 
redovisad statistik.  
Svagheter: Kort bakgrund. Saknar etiska reflektioner. Framgår inte vem 
som samlar in data. Powerberäkning saknas. 

Bedömd kvalitet Medel. 

Författare 
Harioka, T., Matsukawa, T., Ozaki, M., Nomura, K., Sone, T., 
Kakuyama, M. & Toda, H. 

Titel “Deep-forehead” temperature correlates well with blood temperature. 

Tidskrift Canadian Journal of Anaesthesia 

Publikationsår 2000 

Land Japan 

Syfte 
Att utvärdera exaktheten och precisionen av ”deep-forehead”- 
temperatur med rektal-, esofageal- och temperaturer i trumhinnan, och 
jämföra dessa med temperaturen i blodet. 

Studiedesign 
Repeated measures design. Prospektiv. Patienter är sin egen 
kontrollgrupp. 

Studiedeltagare N= 41. Medelålder 66 år. 

Datainsamling 
Alla temperaturer togs med 20 minuters intervall efter induktionen av 
anestesin. 

Analys 
Temperaturer tagna på de fyra ställena jämfördes med temperaturer i 
blodet genom att använda correlation, regression och Bland and Altman 

Fortsättning på Tabell 6. Kvalitetsgranskade artiklar med medel- och hög kvalitet.  
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analys. 

Mätinstrument 

”Deep-forehead”: Temperatur togs med Coretemp ®.  
Temperaturen i blodet: Baxter Inc., Deerfield, IL, USA.  
Rektalt, trumhinnan, distalt esofagealt: Togs med 
engångstermoelement och Model 6500 digital thermometers (Mon-a-
Therm®, Mallinckrodt Anesthesiology Products, Inc., St. Louis, MO, 
USA). 

Operation 
Anestesi 

Buk- och thoraxkirurgi.  
Generell anestesi. 

Huvudsakliga 
resultat 

Temperaturen i blodet varierade mellan 33,3 °C – 37,7 °C peroperativt 
(efter anestesistart). Temperaturen i pannan hade ett samband med 
temperaturen i blodet, och likaså övriga mätställen. Det förelåg endast 
en liten skillnad mellan samtliga mätställen och temperaturen i blodet. 

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Datainsamlingsmetod är tydligt beskriven och ett tydligt 
redovisat resultat. Ett fastlagt studieprotokoll finns.  
Svagheter: Saknar utförlig beskrivning om demografi. Diskuterar ej 
generaliserbarhet. Powerberäkning saknas. 

Bedömd kvalitet Medel. 

Författare Horrow, J. C. & Rosenberg, H. 

Titel 
Does Urinary Catheter Temperature Reflect Core Temperature during 
Cardiac Surgery? 

Tidskrift Anesthesiology 

Publikationsår 1988 

Land USA 

Syfte 
Att testa hypotesen att urinkatetertemperatur reflekterar 
kärntemperaturen under den snabba uppvärmningsfasen vid 
kardiopulmonell bypass (CPB). 

Studiedesign 
Repeated measures design. Prospektiv. Patienter är sin egen 
kontrollgrupp. 

Studiedeltagare N= 24. Fyra kvinnor och tjugo män. Medelålder 60 år. 

Datainsamling 
Datainsamlingen började vid uppvärmningen av CPB. Temperaturer 
och urinflöde mättes var 10:e minut i två timmar eller till operationens 
slut. 

Analys Data analyserades med hjälp av ANOVA. 

Mätinstrument 

Distal esofageal-, rektal- och urinkatetertemperaturer: Mättes med 
Mon-A-Therm model 6500.  
Pulmonar artärkateter thermistor-temperaturer: Mättes med 
American Edwards Model 9290. 

Operation 
Anestesi 

Hjärtkirurgi.  
Generell anestesi 

Huvudsakliga 
resultat 

10, 20, 30 och 40 minuter efter starten av uppvärmning var det ingen 
statistisk skillnad mellan temperaturen i esofagus och arteria pulmonalis. 
Det var då inte heller någon statistisk skillnad mellan temperaturen i 
urinblåsan och i rektum. Temperaturen i esofagus och arteria 
pulmonalis var högre än temperaturen i urinblåsan och rektum 10, 20, 

Fortsättning på Tabell 6. Kvalitetsgranskade artiklar med medel- och hög kvalitet. 
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30 och 40 minuter efter starten av uppvärmning. Efter CPB var det 
ingen statistisk skillnad mellan de olika mätplatserna. 
Höga urinflöden gjorde skillnaden mellan temperaturen i urinblåsan 
jämfört med temperaturen i esofagus och arteria pulmonalis mindre, 
och skillnaderna blev större vid låga urinflöden.  

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Tydligt beskriven datainsamlingsmetod. Tydligt beskrivet 
resultat. Väl beskriven demografi på studiedeltagare. 
Svagheter: Saknar etisk reflektion. Saknar diskussion om begränsningar 
och generaliserbarhet. 

Bedömd kvalitet Medel. 

Författare Huang, J. J. & Kurz, A. 

Titel 
Body Warmer and Upper Extremities Position Affect the Accuracy of 
Cutaneous Thermometers During Anesthesia. 

Tidskrift Journal of Clinical Anesthesia 

Publikationsår 2001 

Land USA 

Syfte 
Att utvärdera om axillar temperaturmätning tillförlitligt kan reflektera 
distal esofageal temperatur. 

Studiedesign Prospektiv RCT. Interventionsstudie. 

Studiedeltagare 

Grupp1: Patienterna låg utan värmetäcke med armarna 90° ut från 
kroppen. 
 N = 19. Medelålder 55 år. 
Grupp 2: Patienterna låg med värmetäcke med armarna 90° ut från 
kroppen. N= 19. Medelålder 58 år. 
Grupp 3: Patienterna hade sina armar längs sidan av kroppen, och hade 
inget värmetäcke. N= 9. Medelålder 57 år. 

Datainsamling 
Temperaturmätning har gjorts 60 minuter efter induktion av anestesi i 
esofagus, axillen och i pannan hos samtliga grupper. 

Analys Multipla jämförelser med Tukey´s procedure. 

Mätinstrument 

Esofagus: Stetoskop med temperaturgivare (Mon-a-Therm, Inc., st 
Louis, MO). 
Panna och axill mättes med: Mon-a-Therm hud temperature prob 
(Mon-a-Therm, Inc., st Louis, MO). 

Operation 
Anestesi 

Bukkirurgi. 
Generell anestesi. 

Huvudsakliga 
resultat 

I grupp 1 var det signifikant skillnad mellan temperaturen i axillen och 
temperaturen i esofagus. Detsamma gällde mellan temperaturerna i 
pannan och esofagus. 
I grupp 2 var det ingen signifikant skillnad mellan temperaturen i axillen 
och esofagus. Mellan temperaturen i pannan och esofagus var det en 
signifikant skillnad, temperaturen i esofagus var högre.  
I grupp 3 var de signifikanta skillnaderna liknande de i grupp 2. Var 
vänlig se ovan.  

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Tydligt uttryckt syfte. Väl beskriven datainsamlingsmetod. 
Välgjord diskussion.  
Svagheter: Beskrivning av könsfördelning i studiegrupperna saknas. 

Fortsättning på Tabell 6. Kvalitetsgranskade artiklar med medel- och hög kvalitet.  
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Saknar powerberäkning och diskussion om begränsningar. Finns ingen 
etisk reflektion. 

Bedömd kvalitet Medel. 

Författare Höcker, J., Bein, B., Böhm, R., Steinfath, M., Scholz, J. & Horn, E-P. 

Titel 

Correlation, accuracy, precision and practicability 
of perioperative measurement of sublingual temperature in comparison 
with tympanic membrane temperature in awake and anaesthetised 
patients. 

Tidskrift European Journal of Anaesthesiology 

Publikationsår 2012 

Land Tyskland 

Syfte 

Att utvärdera korrelationen, exaktheten, precisionen och genomförandet 
av sublingual temperaturmätning i jämförelse med temperaturen i 
trumhinnan under den perioperativa perioden hos patienter som 
genomgick elektiv mindre kirurgi under generell anestesi. 

Studiedesign Prospektiv tvärsnittsstudie. Patienter är sin egen kontrollgrupp. 

Studiedeltagare N= 171, 118 kvinnor och 53 män. Medelålder 52,9 år. 

Datainsamling 

Sublinguala- och trumhinnetemperaturer samlades in initialt 
preoperativt, och mättes igen 30 minuter efter starten på operation. 
Mätningar togs direkt efter ankomst till den postoperativa enheten. 
Temperaturen i trumhinnan togs av anestesiologen. Den sublinguala 
temperaturen togs av en sjuksköterskestudent som var blindad för 
resultaten av mätningarna i trumhinnan. 

Analys 

Statistisk analys var utfört genom att använda statistics software 
(GraphPad Prism 5,0, GraphPad Software, San Diego, California, USA). 
Student’s t-test, Spearman´s rank correlation analysis, Correlation och 
Bland-Altman analysis användes för att analysera datan. 

Mätinstrument 

Tympanisk temperatur: (Tympanic temperature Sensor YSI 400, 
Smiths Medicals, Grasbrunn, Germany). 
Sublingual temperatur: (Temp-plus II, Model 2080, Alaris Medical 
Systems, Baesweiler, Germany).  

Operation 
Anestesi 

Planerad buk-, ortopedisk- och öron- näsa- halskirurgi. 
Generell anestesi.   

Huvudsakliga 
resultat 

Preoperativt var sublingual temperatur 36,5 °C och tympanisk temperatur 
36,3 °C. 
Peroperativt var sublingual temperatur 36,4 °C. Tympanisk temperatur var 
peroperativt 36,3 °C. 
Postoperativt var sublingual temperatur 36,2 °C och tympanisk temperatur 
36,1 °C. 
Perioperativt var medelvärdet på sublingual temperatur 0,1-0,2 °C högre 
än tympanisk temperatur.  

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Tydligt uttryckt syfte. Väl beskriven metod. Powerberäkning är 
utförd. Begränsningar diskuteras.  
Svagheter: Saknar etisk diskussion. 

Bedömd kvalitet Hög. 

Fortsättning på Tabell 6. Kvalitetsgranskade artiklar med medel- och hög kvalitet.   
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Författare 
Imamura, M., Matsukawa, T., Ozaki, M., Sessler, D. I., Nishiyama, T. & 
Kumazawa, T. 

Titel 
The accuracy and precision of four infrared aural canal thermometers 
during cardiac surgery. 

Tidskrift ACTA Anaesthesiologica Scandinavica 

Publikationsår 1998 

Land Japan 

Syfte 
Fyra olika infraröda termometrar som mäter temperatur i hörselgången 
användes i studien. Hypotesen var att samtliga fyra termometrar är 
tillförlitliga nog för att användas kliniskt. 

Studiedesign 
Repeated measures design. Prospektiv. Patienter är sin egen 
kontrollgrupp. 

Studiedeltagare N= 10, två kvinnor och åtta män. Medelålder 69 år. 

Datainsamling 

Temperaturer mättes var 5:e minut under hela operationen. 
Temperaturer i hörselgången mättes i höger öra . Ordningen på 
mätningarna i höger öra var randomiserad. Temperaturen mättes 
samtidigt på trumhinnan i vänster öra. 

Analys 
Mätvärden från hörselgången från var och en av termometrarna 
jämfördes med temperaturen mätt på trumhinnan med hjälp av 
regressionsanalys och Bland and Altman. 

Mätinstrument 

Hörselgången, höger öra: Genius® (Sherwood IMS Inc, CA, USA), 
Thermoscan® (Thermoscan, Inc, CA, USA). Quickothermo® (Omron, 
Inc, Mie, Japan) och Thermopit® (Nipro, Inc, Osaka, Japan). 
Trumhinnan, vänster öra: Mona-a-Therm® thermocouple 
(Mallinckrodt Anesthesiology Products, St. Louis, MO, USA). 

Operation 
Anestesi 

Hjärtkirurgi. 
Generell anestesi. 

Huvudsakliga 
resultat 

Vid jämförelse mellan temperaturen i trumhinnan och mätinstrumenten 
(trumhinnan - hörselgången): 
                         Medelvärde °C      SD °C         
Genius®               0,0                      0,8   
Thermoscan®     -0,1                      0,8         
Quickthermo ®    1,1                      0,9           
Thermopit ®        2,3                      0,8    

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Tydligt uttryckt syfte. Diskuterar generaliserbarhet och 
begränsningar. Beskriver datainsamlingsmetoden väl.  
Svagheter: Framkommer inte vem som samlar in data. Ojämn 
könsfördelning i studiegruppen. Saknar powerberäkning och etisk 
reflektion samt indikation för fortsatt forskning. 

Bedömd kvalitet Medel. 

Författare Kiya, T., Yamakage, M., Hayase, T., Satoh, J. I. & Namiki, A. 

Titel 
The Usefulness of an Earphone-Type Infrared Tympanic Thermometer 
for Intraoperative Core Temperature Monitoring. 

Tidskrift Anesthesia & Analgesia 

Publikationsår 2007  

Fortsättning på Tabell 6. Kvalitetsgranskade artiklar med medel- och hög kvalitet.   
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Land Japan  

Syfte 

Att undersöka temperaturmätning på trumhinnan med en hörlurstyp av 
temperaturmätare. 
Del 1: I samband med kirurgi som inte var bukkirurgi eller hjärtkirurgi. 
Del 2: I samband med hjärtkirurgi och i samband med nedkylning och 
uppvärmning vid kardiopulmonell bypass (CPB). 

Studiedesign 
Repeated measures design. Prospektiv. Oblindad. Patienter är sin egen 
kontrollgrupp. 

Studiedeltagare 
Del 1: N=18, medelålder 46,2 år. 
Del 2: N=8, 56-78 år, medelålder 68,3 år. 

Datainsamling 
Insamling av mätvärden gjordes med en minuts intervall under 
operationen. Samma insamlingsmetod för del 1 och del 2. 

Analys Beräkningar gjordes enligt Bland and Altman. 

Mätinstrument 
Tympanisk temperatur: ”Earphone-type IRT”. 
Esofageal och rektal temperatur: (CTM-210; Terumo, Tokyo, Japan). 

Operation 
Anestesi 

Annan kirurgi, hjärtkirurgi och bukkirurgi exkluderat. 
Generell anestesi 

Huvudsakliga 
resultat 

Del 1: Skillnaden mellan temperaturen i örat och esofagus var 0,8 °C 
(medelvärde), 0,34 (2 SD). Skillnaden mellan temperaturen i rektum och 
esofagus var 0,11 °C (medelvärde), 0,55 (2 SD).  
Del 2: I samband med nedkylning och uppvärmning vid CPB var 
skillnaden mellan temperaturen i örat och esofagus 0,72 °C 
(medelvärde), 2,2 (2 SD). Skillnaden i temperatur mellan rektum och 
esofagus var 0,43 °C (medelvärde), 3,4 (2 SD).   

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Tydligt syfte samt väl beskriven datainsamlingsmetod och 
bakgrund.  
Svagheter: Saknas beskrivning av kön på studiedeltagare. Ingen 
powerberäkning eller diskussion om begränsningar med studien. Finns 
ingen etisk reflektion. 

Bedömd kvalitet Medel. 

Författare Lacoumenta, S. & Hall, G. M. 

Titel Liquid crystal thermometry during anaesthesia. 

Tidskrift Anaesthesia 

Publikationsår 1984 

Land England 

Syfte Syftet med studien var att utvärdera hud liquid crystal thermometer EZ 
Temp som en uppskattning av kärntemperaturen under kirurgi. 

Studiedesign Repeated measures design. Prospektiv. Patienter är sin egen 
kontrollgrupp. 

Studiedeltagare N = 20.  

Datainsamling 
Flera mätningar på varje mätplats togs med 15 minuters intervall under 
operationen.  

Analys 
Data analyserades med linear regression analysis. 152 mätningar 
analyserades på varje mätplats.  

Fortsättning på Tabell 6. Kvalitetsgranskade artiklar med medel- och hög kvalitet.   
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Mätinstrument 
Samtliga mätinstrument som användes på panna (två), i esofagus och 
hörselgång: Alla prober var tillverkade av Electrolabatoriet, 
Copenhagen.  

Operation 
Anestesi 

Bukkirurgi eller bäckenkirurgi.  
Generell anestesi. 

Huvudsakliga 
resultat 

EZ Temp visar två °C högre temperatur än faktisk temperatur för att 
kompensera för skillnad mellan kärntemperatur och perifer temperatur. 
Sjutton procent av de mätvärden som var tagna i pannan (med EZ 
Temp) skiljde sig med mer än 1 °C från temperaturen i esofagus, och 
fem procent av mätvärdena skiljde sig med mer än 1,5 °C. Den lägsta 
temperaturen som mättes i pannan med EZ Temp var 34,5 °C. 
Korrelationen mellan EZ Temp och esofagus och hörselgången var låg.  

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Väl beskriven metod. Tydligt syfte. Beskriver kalibrering av 
mätinstrument. Bra diskussion.  
Svagheter: Vag beskrivning av demografi, ålder på studiedeltagare 
framgår ej. Diskuterar inte begränsningar med studien eller 
generaliserbarhet. Saknar etiska reflektioner.  

Bedömd kvalitet Medel. 

Författare Larue, F., Benhamou, D., Jullien, P., Labaille, T. & Champagne, C. 

Titel 
Temperature Monitoring during Epidural Anesthesia for Cesarean 
Delivery. 

Tidskrift Regional Anesthesia 

Publikationsår 1991 

Land Frankrike 

Syfte 

Syftet med studien var att jämföra vanliga metoder för 
temperaturmätning (axillärt och rektalt) med referensmetoden 
(tympanisk) under epiduralanestesi för kejsarsnitt och att jämföra 
mödra- och neonatala temperaturer direkt efter födseln. 

Studiedesign 
Repeated measures design. Prospektiv.  Patienter är sin egen 
kontrollgrupp. 

Studiedeltagare N=12, 12 kvinnor. Medelålder 32 år. 

Datainsamling 
Temperaturer mättes före epiduralanestesi, 15 minuter-, 30 min-, 45 
min- och 60 min efter epiduralanestesi. Rektala och tympaniska 
temperaturer hos mamman och barnet togs direkt efter födseln. 

Analys 
Data analyserades genom att analysera skillnader på upprepade 
mätningar följt av Student-Neuman-Keuls test när det behövdes. Linear 
regression analys användes också. 

Mätinstrument 
Temperaturen i trumhinnan: Prothia DTM probe, och värdena 
redovisades på en monitor (Odam VM 900 ERTT). 

Operation 
Anestesi 

Sectio. 
Epiduralanestesi. 

Huvudsakliga 
resultat 

Före anestesin var det ingen statistisk skillnad på kvinnans tympaniska 
och rektala temperaturer, men temperaturerna var högre än den axillara 
temperaturen (0,5 °C). Den rektala temperaturen skiljde sig inte 
signifikant från den tympaniska temperaturen under studiens gång. 

Fortsättning på Tabell 6. Kvalitetsgranskade artiklar med medel- och hög kvalitet.    
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Under tiden för epiduralanestesin minskade kvinnans rektala temperatur 
signifikant mindre än den tympaniska temperaturen, som också sjönk. 
Den axillara temperaturen sjönk under studietiden. Mamman och den 
nyfödde hade ungefär liknande rektaltemperatur efter födseln.  

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Syftet är tydligt uttryckt. Kalibrering av mätinstrument är 
beskriven. Väl beskriven datainsamlingsmetod. 
Svagheter: Bakgrund är mycket kort beskriven. Etisk reflektion saknas. 
Powerberäkning saknas. 

Bedömd kvalitet Medel. 

Författare 
Matsukawa, T., Goto, T., Ozaki, M., Sessler, D. I., Takeuchi, A., 
Nishiyama, T. & Kumazawa, T. 

Titel Core Temperature Monitoring with New Ventilatory Devices. 

Tidskrift Anesthesia & Analgesia  

Publikationsår 2003 

Land Japan 

Syfte 
Att testa hypotesen att kärntemperaturen mätt med ett termoelement 
postitionerat på en larynxmask (LMA) eller en kuffad orofaryngeal 
luftväg (COPA) är tillräckligt exakt och precist för kliniskt bruk. 

Studiedesign Prospektiv RCT studie (typ av luftväg var randomiserad).  

Studiedeltagare 
N= 36. 
1. LMA: N= 12 män och 6 kvinnor, medelålder 46 år.  
2. COPA: N= 14 män och 4 kvinnor, medelålder 41 år. 

Datainsamling 
Temperaturer mättes med 15 minuters intervall under kirurgin och 
hypertermibehandlingen. Den som tog mätningarna var inte blindad för 
studien. 

Analys 
För att analysera data användes “the square of the correlation 
coefficient of a linear regression (r2)” och bias. 

Mätinstrument 

LMA och COPA-temperaturer mättes med Mon-a-therm® 
termoelement (Mallinckrodt Anesthesiology Products, St Louis, MO).  
Temperaturer mättes i nasofarynx och i trumhinnan med Mon-a-
Therm thermocouples. Proberna kopplades samman med Mallinckrodt 
Model 6510 two-channel electronic thermometers. 

Operation 
 
Anestesi 

30 st genomgick ortopedisk kirurgi och 6 st fick planlagd 
hypertermibehandling för maligna tumörer.  
Generell anestesi. 

Huvudsakliga 
resultat 

Temperaturskillnaden mellan nasofarynx och trumhinnan var 0,10 ± 
0,15 °C totalt sett. Åtta % av de temperaturer som togs från 
larynxmasken (LMA) skiljde sig med mer än ± 0,5 °C jämfört med 
temperaturen i nasofarynx. Elva % av de temperaturer som togs från 
COPA skiljde sig mer än ± 0,5 °C jämfört med temperaturen i 
nasofarynx. Sju % av de temperaturer som togs från larynxmasken 
(LMA) skiljde sig med mer än ± 0,5 °C jämfört med temperaturen i 
trumhinnan. Tio % av de temperaturer som togs från COPA skiljde sig 
mer än ± 0,5 °C jämfört med temperaturen i trumhinnan. 
De flesta mätvärden som skiljde sig med mer än ± 0,5 °C mättes under 
terapeutisk hypertermi. 

Fortsättning på Tabell 6. Kvalitetsgranskade artiklar med medel- och hög kvalitet.  
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Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Tydligt beskriven datainsamlingsmetod. Kalibrering av 
mätinstrument är beskriven. Studiegrupper är likartade.  
Svagheter: Mycket kort beskriven bakgrund. Saknar etisk diskussion. Ej 
beskriven powerberäkning. 

Bedömd kvalitet Medel. 

Författare 
Matsukawa, T., Kashimoto, S., Miyaji, T., Hanagata, K., Iriki, M. & 
Kumazawa, T. 

Titel A New Infrared Tympanic Thermometer in Surgery and Anesthesia. 

Tidskrift Journal of Anesthesia  

Publikationsår 1993  

Land Japan  

Syfte 
Att jämföra en ny infraröd tympanisk termometer (IT-10) med andra 
standardmetoder för temperaturmätning under generell anestesi hos 
patienter med eller utan öppen bukkirurgi. 

Studiedesign 
Repeated measures design. Prospektiv. Patienter är sin egen 
kontrollgrupp. 

Studiedeltagare 

N= 30 patienter, vilka var indelade i två grupper: 
Grupp 1: Öppen bukkirurgi. N= 14, sex män och åtta kvinnor. 
Medelålder 53,8 år. 
Grupp 2: Utan öppen bukkirurgi. N= 16, nio män och sju kvinnor. 
Medelålder 39,7 år. 

Datainsamling 
Temperaturerna mättes med 30 minuters intervall på alla mätplatser 
under anestesin. 

Analys Correlation coefficient (r), regression analysis och bias. 

Mätinstrument 

Temperatur i rektum: (CTM-303, Terumo, Japan).   
Temperatur i urinblåsan: (Mon-a-therm Modell 6500, Mallincrodt, 
U.S.A).  
Temperatur i trumhinnan: (IT-10, Citizen, Tokyo, Japan).  

Operation 
Anestesi 

Annan kirurgi. 
Generell anestesi. 

Huvudsakliga 
resultat 

Temperaturskillnader tympaniskt minus rektalt (medelvärde ± 2 SD) 
Grupp 1: -0,08 ± 0,16 °C 
Grupp 2: -0,10 ± 0,15 °C 
Temperaturskillnader tympaniskt minus urinblåsan (medelvärde ± 2 
SD) 
Grupp 1: -0,07 ± 0,18 °C 
Grupp 2: -0,06 ± 0,17 °C 

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Tydligt beskriven datainsamlingsmetod. Resultatet är redovisat 
väl. Begränsningar med studien diskuteras. Studiegrupper är likartade.  
Svagheter: Kort problematisering. Ej utförd powerberäkning. Inga 
etiska reflektioner. Generaliserbarhet diskuteras ej. 

Bedömd kvalitet Medel. 

Författare 
Matsukawa, T., Ozaki, M., Sessler, D. I., Nishiyama, T., Imamura, M. & 
Kumazawa, T. 

Titel Accuracy and precision of “deep sternal” and tracheal temperatures at 

Fortsättning på Tabell 6. Kvalitetsgranskade artiklar med medel- och hög kvalitet. 
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high- and low- fresh-gas flows. 

Tidskrift British Journal of Anaesthesia  

Publikationsår 1998  

Land Japan  

Syfte 

1. Att testa hypotesen att trakealtemperaturens exakthet skulle förbättras 
med lågflödesventilation och sedan bli tillräckligt exakt för rutinbruk. 
2. Att testa hypotesen att deep sternal temperatur skulle förbättra sin 
exakthet under lågflöden i ett andningssystem jämfört med höga flöden. 

Studiedesign Prospektiv RCT med intervention. Oblindad. 

Studiedeltagare 
Två grupper med patienter som var kvinnor studerades: 
1: N= 10 patienter hade färskgasflöde på 6 l/min. Ålder 41-73 år. 
2: N= 10 patienter hade färskgasflöde på 1 l/min. Ålder 27-67 år. 

Datainsamling 
Data samlades in under generell anestesi, med 15 minuters intervall. 
Insamlingen startade 15 minuter efter induktionen av anestesi. 

Analys Vid analys av data användes regression och Bland and Altman analys. 

Mätinstrument 

Deep sternal temperatur: Mättes på mitten av sternum genom att 
använda en Core temp ”deep- tissue” termometer (Terumo Corp., 
Tokyo, Japan). 
Trakeal temperatur: Mättes från en termistor i trakealtub-kuffen 
(Terumo Corp). 
Distal esofageal temperatur: Mättes med ett termoelement från det 
esofageala stetoskopet (Mallinckrodt, Anaesthesiology Products, Inc., St. 
Louis, MO, USA). 

Operation 
Anestesi 

Abdominell gynekologisk kirurgi.  
Generell anestesi. 

Huvudsakliga 
resultat 

Medelvärden vid temperaturen i distala esofagus var vid höga flöden lika 
som temperaturen i ”deep” sternal. Beräknad gräns för 
överensstämmelse var då mellan -0,6 till 0,6 °C vid höga flöden. Vid 
låga flöden var medelvärdet 0,5 °C högre i esofagus än i deep sternal. 
Beräknad gräns för överensstämmelse var då mellan 0,1-0,9 °C vid 
låggasflöden.  
 
Medelvärden för temperaturen i distala esofagus var vid höga flöden 0,7 
°C högre än temperaturen i trakea. Gränsen för överensstämmelse var 
då mellan 0,1-1,3 °C. 
 
Vid låga flöden var temperaturen i distala esofagus 0,9 °C högre än 
temperaturen i trakea (medelvärde). Gränsen för överensstämmelse var 
då  mellan 0,1-1,7 °C. 

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Syftet med studien är tydligt uttryckt. Tydligt beskriven 
datainsamlingsmetod. Powerberäkning är utförd. Begränsningar 
diskuteras.  
Svagheter: Det är inte beskrivet vem som samlar in data. Diskuterar ej 
generaliserbarhet. 

Bedömd kvalitet Hög. 

Författare Matsukawa, T., Sessler, D. I., Ozaki, M., Hanagata, K., Iwashita, H. & 

Fortsättning på Tabell 6. Kvalitetsgranskade artiklar med medel- och hög kvalitet. 
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Kumazawa, T. 

Titel 
Comparison of distal oesophageal temperature with "deep" and tracheal 
temperatures. 

Tidskrift Canadian Journal of Anaesthesia 

Publikationsår 1997 

Land Japan 

Syfte 
Att jämföra distal esofageal temperatur (referens) med "djup sternum"-, 
"djup panna"- och trakealtemperatur, och bestämma deras noggrannhet 
och precision. 

Studiedesign 
Repeated measures design. Prospektiv. Patienter är sin egen 
kontrollgrupp. 

Studiedeltagare N=20. Medelålder 48 år. 

Datainsamling 

Temperatur mättes på mitten av bröstbenet, mitt på pannan, i esofagus 
vid punkten för högst hjärtljud och i trakea med hjälp av en endotrakeal 
tub. Temperaturen mättes var 15:e minut med start 15 minuter efter 
induktion. 

Analys 
Temperatur vid esofagus jämfördes med övriga mätplatser med 
Regressionsanalys och Bland and Altman. 

Mätinstrument 

Panna och sternum: Coretemp® ”deep-tissue” termometer (Terumo 
Corp). 
Esofagus: Termoelement integrerat i ett esofagusstetoskop. 
Trakea: Med termoelement inlagt i den endotrakeala tuben. 
Termoelement (Mallinckordt Anaesthesiology Products, Inc., St. Louis, 
MO, USA). 

Operation 
Anestesi 

Låg gynekologisk bukkirurgi. 
Generell Anestesi. 

Huvudsakliga 
resultat 

Temperaturer i esofagus sträckte sig från 34,5 °C till 37 °C.  
Temperaturer presenteras som medelvärden och standardavvikelse 
(SD): 
Esofageal temperatur minus temperatur i sternum: 0,1 °C (medelvärde) 
0,3 (SD). 
Esofageal temperatur minus temperatur i pannan: 0,2 °C, 0,3 °C. 
Esofageal temperatur minus trakeal temperatur: 0,7 °C, 0,3 °C. 

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Tydligt uttryckt syfte. Väl beskriven datainsamlingsmetod. 
Diskuterar begränsningar med studien.  
Svagheter: Saknar etisk reflektion. Framgår ej vem som samlat in data. 
Powerberäkning saknas. Diskuterar inte generaliserbarhet. 

Bedömd kvalitet Medel. 

Författare Patel, N., Smith, C. E., Pinchak, A. C. & Hagen, J. F. 

Titel 
Comparison of Esophageal, Tympanic, and Forehead Skin 
Temperatures in Adult Patients. 

Tidskrift Journal of Clinical Anesthesia 

Publikationsår 1996 

Land USA 

Fortsättning på Tabell 6. Kvalitetsgranskade artiklar med medel- och hög kvalitet. 
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Syfte 

Att samtidigt jämföra temperaturer i esofagus, trumhinnan och huden i 
pannan hos patienter som genomgår elektiva operationer genom att 
använda tre olika termometerutrustningar (thermistor, infrared och 
LCT). 

Studiedesign 
Repeated measures design. Prospektiv studie. Patienter är sin egen 
kontrollgrupp. 

Studiedeltagare N= 40, 14 män och 26 kvinnor. Medelålder 43,3 år. 

Datainsamling 

Data samlades in av en person. Temperaturen på huden i pannan och 
temperaturen i örat togs under den preoperativa perioden, när patienten 
kom in på operationssalen, precis efter intubation och kontinuerligt 
därefter tills operationen var klar. Datan insamlades även en timme 
postoperativt. Esofageala temperaturer togs under intubationen och 
fram till operationens slut.    

Analys För att analysera data användes standard linear regression. 

Mätinstrument 

Infraröd örontermometer: (Ttym, Genius 3000, Sherwood IMS, 
Carlsbad, CA). 
Temperatur i pannan: Liquid crystalline thermometry strips (T&in, 
Model 5101, core corrected, Sharn Inc., Tampa, FL).  
Temperatur i distala esofagus (esofagealt stetoskop): (Teso, Mon-a-
therm 503-0056, Mallinckrodt Medical Inc., St. Louis, MO). 

Operation 
Anestesi 

Ortopedisk och gynekologisk kirurgi. 
Generell anestesi 

Huvudsakliga 
resultat 

Skillnaden mellan temperaturen i esofagus och pannan under anestesin 
var 0,3 °C. 
Skillnaden mellan temperaturen i esofagus och örat (tympanum) var 
under anestesin 0,1 °C. 
Skillnaden mellan temperaturen i örat och pannan var 0,5 °C under 
anestesin. 

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Tydligt uttryckt syfte. Tydlig beskrivning av inklusions- och 
exklusionskriterier.  
Svagheter: Saknar etisk reflektion. Redovisningen av statistik upplevs 
något otydlig. Diskuterar ej generaliserbarhet och indikationer för 
fortsatt forskning.  
 

Bedömd kvalitet Medel. 

Författare Roth, J. V. & Braitman, L. E. 

Titel 
Nasal Temperature can be used as a Reliable Surrogate Measure of 
Core Temperature. 

Tidskrift Journal of Clinical Monitoring and Computing 

Publikationsår 2008 

Land USA 

Syfte 

Att validera en modifierad nasaltemperaturprob som en exakt 
ställföreträdande mätare av kärntemperaturen genom att jämföra 
temperaturmätningar tagna från nasaltemperaturproben med mätningar 
från ett esofagealt stetoskop. 

Studiedesign Prospektiv tvärsnittsstudie. Patienter är sin egen kontrollgrupp. 

Fortsättning på Tabell 6. Kvalitetsgranskade artiklar med medel- och hög kvalitet.  
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Studiedeltagare N= 45, 13 män och 32 kvinnor. Medelålder 51,4 år. Konsekutivt urval. 

Datainsamling 
Alla mätningar utfördes av den första författaren mellan 30 till 60 
minuter efter induktionen av anestesin. Det togs bara ett par mätningar 
från varje patient. 

Analys 

Skillnader mellan den esofageala temperaturen och den nasala 
temperaturen räknades ut (subtraherades). Har använt linear regression 
analysis, Pearson’s correlation och Spearman’s rank correlation för att 
analysera data. 

Mätinstrument 

Esofageal temperatur och nasal temperatur: Det esofageala 
stetoskopet och den nasala proben var sammankopplat till en 
temperaturmonitor (LS 14000 Temperature Monitor, Novasonics, Rye, 
New York, 10580). 

Operation 
Anestesi 

Typ av kirurgi framgår ej, men kirurgi i thorax är exkluderat. 
Generell anestesi 

Huvudsakliga 
resultat 

Vid jämförelse av skillnaden mellan esofageal och nasal temperatur 
(esofageal-nasal) visades att:                  
 
Skillnad i °C   Antal personer 
0,4 °C                    1      
0,3 °C                    1     
0,2 °C                    8     
0,1 °C                   11     
0,0 °C                   16      
-0,1 °C                  6       
-0,2 °C                  2      

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Syftet är tydligt uttryckt. Väl beskriven metod. Begränsningar 
med studien är beskrivna.  
Svagheter: Etisk reflektion saknas. Data är insamlad en gång från varje 
patient.   

Bedömd kvalitet Hög. 

Författare Russhell, S. H. & Freeman, J. W. 

Titel 
Comparison of bladder, oesophageal and pulmonary artery 
temperatures in major abdominal surgery. 

Tidskrift Anaesthesia 

Publikationsår 1996 

Land England 

Syfte 
Att jämföra temperaturen i arteria pulmonalis, esofagus och urinen 
under levertransplantation. 

Studiedesign Repeated measures design. Prospektiv. 

Studiedeltagare N=20, vuxna patienter. 

Datainsamling 

Mätvärden samlades in från esofagus, arteria pulmonalis och urinblåsan 
vid åtta olika tidpunkter peroperativt: 
- Hudsnitt 
- 60 min efter snitt blev lagt. 
- Vid start av anhepatisk fas. 
- 30 min efter start av anhepatisk start. 

Fortsättning på Tabell 6. Kvalitetsgranskade artiklar med medel- och hög kvalitet. 
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- Vid reperfusion. 
- 30 min efter reperfusion. 
- 60 min efter reperfusion. 
- Vid förslutning av operationsområde.  

Analys Beräkningar gjordes med hjälp av ANOVA. 

Mätinstrument 
Arteria pulmonalis: Baxter pulmonary artery catheter.  
Esofagus: Mellinckrodt ”Mona-a-Therm” esofageal temperature.  
Urinblåsa: Mallinckordt ”Mon-a-Therm” termistor.  

Operation 
Anestesi 

Levertransplantation. 
Generell anestesi. 

Huvudsakliga 
resultat 

Det sågs inte någon signifikant skillnad på temperaturen i urinblåsan 
och arteria pulmonalis vid någon av mättiderna. Temperaturen i 
urinblåsan var högre än temperaturen i arteria pulmonalis. Den 
esofageala temperaturen var alltid lägre än temperaturen i arteria 
pulmonalis. Denna skillnad var signifikant vid reperfusion och 30 min 
efter reperfusion. 

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Tydligt syfte. Väl beskrivning av metod.  
Svagheter: Könsfördelning i studiegruppen anges inte. Finns ingen 
beskrivning om etiskt tillstånd. Diskussionen är kortfattad. 

Bedömd kvalitet Medel. 

Författare 
Schuhmann, M. U., Suhr, D. F, v Gösseln, H. H, Bräuer, A., Jantzen, J. 
P. & Samii, M. 

Titel 
Local Brain Surface Temperature Compared to Temperatures Measured 
at Standard Extracranial Monitoring Sites During Posterior Fossa 
Surgery. 

Tidskrift Journal of Neurosurgical Anesthesiology  

Publikationsår 1999 

Land Tyskland  

Syfte 
Att fastställa hur hjärnytetemperaturer relaterar till temperaturer tagna 
på standardplatser vid posterior fossa kirurgi. 

Studiedesign 
Repeated measures design. Prospektiv. Patienter är sin egen 
kontrollgrupp. 

Studiedeltagare N= 10, sex män och fyra kvinnor. Medelålder 44,2 år. 

Datainsamling 

Hjärnytetemperaturen togs två gånger av kirurgen: Den första 
avläsningen gjordes precis efter att duran hade öppnats. Den andra 
temperaturen togs från hjärnstammen precis innan förslutningen av 
duran. Temperaturer från övriga mätställen togs kontinuerligt. Max 26 
avläsningar gjordes per patient. 

Analys 
Data analyserades med repeated-measures analysis of variance genom 
att använda post hoc testing enligt Bonferroni/Dun. 

Mätinstrument 
Temperaturer togs genom att använda en analog 6-channel Tele-
Thermometer (Model 46 TUC, Yellow springs Instruments Co., Yellow 
springs, OH, U.S.A.;resolution 0,05 °C). 

Operation 
Anestesi 

Posterior fossa kirurgi (hjärnkirurgi).  
Generell anestesi. 

Fortsättning på Tabell 6. Kvalitetsgranskade artiklar med medel- och hög kvalitet.  
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Huvudsakliga 
resultat 

Direkt efter att duran öppnades var temperaturen i urinblåsan och 
esofagus något högre än temperaturen på hjärnytan. 
Precis innan stängning av duran: Temperaturen på hjärnytan hade 
nästan inte förändrats, men skillnaden mellan temperaturen i hjärnan, 
esofagus och urinblåsan var större än direkt efter att duran öppnades. 

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Tydligt beskrivet syfte. Tydlig beskrivning av datainsamlingen 
och resultatet. Diskuterar generaliserbarhet.  
Svagheter: Har ingen etisk reflektion. Saknar powerberäkning och 
diskussion om begränsningar med studien. 

Bedömd kvalitet Medel. 

Författare 
Stone, J. G., Young, W. L., Smith, C. R., Solomon, R. A., Wald. A., 
Ostapkovich, N. & Shrebnick, D. B. 

Titel 
Do Standard Monitoring Sites Reflect True Brain Temperature When 
Profound Hypothermia Is Rapidly Induced and Reversed? 

Tidskrift Anesthesiology  

Publikationsår 1995  

Land USA  

Syfte 

Att undersöka vilken av de vanligast använda och lättast åtkomliga 
ställen på kroppen som bäst kommer närmst den aktuella temperaturen 
av hjärnan när djup hypotermi är snabbt inducerat och sedan upphävt 
vid kardiopulmonell bypass (CPB). 

Studiedesign 
Repeated measures design. Prospektiv. Patienter är sin egen 
kontrollgrupp. 

Studiedeltagare N= 27, arton kvinnor och nio män i åldrarna 24-70 år. 

Datainsamling 
Data samlades in elektroniskt med 1 minuts intervall under den 
hypoterma perioden. 

Analys 
Pairwise correlations och Multiple linear regression analyses användes 
för att analysera datan. Även Bland and Altman användes vid analys av 
data. 

Mätinstrument 
Kroppstemperaturen mättes med termoelement- sensors (Mon-a-
Therm, Mallinckrodt, St. Louis, MO). 

Operation 
Anestesi 

Hjärnkirurgi med djupt hypotermiskt cirkulationsstillestånd. 
Generell anestesi. 

Huvudsakliga 
resultat 

Samtliga temperaturer sjönk under nedkylning. Temperaturen i hjärnan 
varierade då från 14,5 - 18,6 °C, temperaturen i nasopharynx varierade 
från 12,9 – 22,7 °C, temperaturen i esofagus varierade från 13,5-22,6 °C, 
temperaturen i arteria pulmonalis varierade från 15,9-20,3 °C och 
temperaturen i trumhinnan varierade från 13,3 - 22,6 °C. 
Temperaturskillnaden varierade ibland mycket mellan hjärnan och andra 
centrala temperaturställen. Det gick inte att identifiera ett mätställe som 
konsekvent kunde förutsäga temperaturen i hjärnan under CPB. 

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Väl beskriven datainsamlingsmetod och väl redovisat resultat. 
Diskuterar begränsningar.  
Svagheter: Generaliserbarhet diskuteras ej. Powerberäkning saknas. 
Saknar även etisk reflektion. 

Fortsättning på Tabell 6. Kvalitetsgranskade artiklar med medel- och hög kvalitet.  
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Bedömd kvalitet Medel. 

Författare Van Westing, J. & Clinton, C. W. 

Titel 
Use of intravesical temperature as a monitor of core temperature during 
and following general anaesthesia. 

Tidskrift South African Journal of Surgery 

Publikationsår 2001  

Land Sydafrika  

Syfte 
Studiens syfte var att jämföra thermistor bearing urinkatetrar med 
pulmonar artärkatetrar som avser att mäta temperaturen under och efter 
generell anestesi hos patienter som genomgår bukaortaaneurysmektomi. 

Studiedesign 
Repeated measures design. Prospektiv. Patienter är sin egen 
kontrollgrupp. 

Studiedeltagare 

N= 16, två grupper: 
Grupp 1: Åtta konsekutiva patienter var med i den peroperativa 
(intraoperativa) delen av studien. 
Grupp 2: Åtta patienter var med i den postoperativa delen av studien.  

Datainsamling 

Pulmonar artär blodtemperatur och intravesikal (urinblåsan) temperatur 
avlästes samtidigt under operationen, var 10:e minut. Samma sak gjordes 
med patienter som var med i grupp 2, men inte peroperativt. 
Temperaturer mättes var 30:e minut i 10 h postoperativt hos grupp 2. 

Analys 
De två grupperna analyserades var för sig. Data analyserades med 
Tukey-Kramer multiple comparisons test. Bland and Altman användes 
för att analysera enighet mellan grupperna.   

Mätinstrument 

Alla patienter hade en pulmonarartärkateter och en intravesikal 
termometer. I grupp 1 var pulmonar artärkatetern och den intravesikala 
katetern kopplad till en inspelningsport (Siemens Sirecust 1281 
monitor). 

Operation 
Anestesi 

Kirurgi av bukaortaaneurysm.  
Generell anestesi. 

Huvudsakliga 
resultat 

Grupp 1: I början av det peroperativa förloppet förändrades inte 
temperaturen i urinblåsan lika snabbt som temperaturen i arteria 
pulmonalis, men temperaturskillnaden var inte stor mellan dessa två 
mätställen. Skillnaden mellan temperaturen i urinblåsan och 
temperaturen i arteria pulmonalis var 0,11°C, SD 0,18.  
Grupp 2: De största skillnaderna postoperativt sträckte sig mellan 0,2 till 
-0,1°C mellan temperaturen i urinblåsan och arteria pulmonalis.  

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Tydligt syfte och tydlig problemformulering. Väl beskriven 
datainsamlingsmetod och diskussion. 
Svagheter: Saknar powerberäkning samt diskussion om 
generaliserbarhet och begränsningar.  Nämner inte ålder eller kön på 
studiedeltagarna.  

Bedömd kvalitet Medel. 

  

Fortsättning på Tabell 6. Kvalitetsgranskade artiklar med medel- och hög kvalitet.   
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Tabell 7. Kvalitetsgranskade artiklar med låg kvalitet. 

Författare Akata, T., Setoguchi, H., Shirozu, K. & Yoshino, J. 

Titel 

Reliability of temperatures measured at standard monitoring 
sites as an index of brain temperature during deep hypothermic 
cardiopulmonary bypass conducted for thoracic aortic 
reconstruction. 

Tidskrift The Journal of Thoracic Cardiovascular Surgery  

Publikationsår 2007  

Land Japan  

Syfte 

Att jämföra temperaturen i bulbus vena jugularis med 
temperaturen i arteria pulmonalis, nasofarynx, djup vävnads 
temperatur i panna, urinblåsan och fingertoppens hud under 
kardiopulmonell bypass (CPB) med djup hypotermi för 
aortarekonstruktion. 

Studiedeltagare N=20. Nio kvinnor och elva män. Medelålder 70 år. 

Datainsamling 
Data från de olika mätplatserna har samlats in under de första 
40 och 60 minuterna vid nedkylning och uppvärmning. 

Analys 

Analys av mätvärdena gjordes mellan temperaturer i bulbus 
vena jugularis och övriga temperaturer enligt Bland and Altman. 
För att analysera temperaturförändringar över tid användes 
ANOVA, Scheffé F test, Fisher Z-transformation, Student t 
test och Welch t test. 

Mätinstrument 

Bulbus vena jugularis: (OW173H-4F, 4 F/40 cm, Edwards 
Lifesciences LLC, Irvine, Calif) för att mäta både saturationen 
och temperaturen. 
Arteria pulmonalis: Med en PA kateter (746HF8, Swn-Ganz 
CCOmbo CCO/SvO2/VIP  8 F/110cm, Edwards Lifesciences 
LLC). 
Nasofarynx: Termoelement prob. 
Djup vävnadstemperatur i pannan: (PD-11, Terumo, Tokyo, 
Japan). 
Urinblåsa: Termistor försedd med urinkateter (Respiratory 
support products, Inc, Irvine Calif) 
Fingertopp: Termistor på fingertoppen. 
Samtliga sensorer kopplades till (AA-)00P thermometer, Nihon, 
Kohden, Tokyo, Japan). 

Operation/Anestesi Thorakal aortarekonstruktion. / Generell anestesi. 

Huvudsakliga 
resultat 

Direkt efter starten av uppvärmning och nedkylning började 
temperaturen att förändras i arteria pulmonalis och i bulbus 
vena jugularis. Övriga mätställen förändrades långsammare än 
mätplatserna nämnda ovan. Tillförlitligheten i temperaturen 
mätt i arteria pulmonalis var signifikant försämrad under och 
flera minuter efter infusion av kall kardioplegilösning.    

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Tydlig beskrivning av datainsamling. Beskriver 
implikationer för den kliniska verksamheten.  
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 Svagheter: Saknar information om etiskt tillstånd. Inklusions- 
och exklusionskriterier framgår inte.  
Saknar information om begränsningar med studien. Har inte 
informerat patienter om samtycke till att delta i studien. 

Författare Bone, M. E. & Feneck, R.O. 

Titel 
Bladder temperature as an estimate of body temperature during 
cardiopulmonary bypass. 

Tidskrift Anaesthesia  

Publikationsår 1988 

Land England 

Syfte 

Att med en termistor-försedd urinkateter jämföra temperaturen 
i urinblåsan med esofageala-, nasofaryngeala-, rektala- och 
hudtemperaturer hos 33 patienter under kardiopulmonell 
bypass (CPB). 

Studiedeltagare 

33 patienter, som var indelade i två grupper: 
Grupp1: Blev nedkylda. N=15, tolv män och tre kvinnor. 
Grupp2: Aktiv nedkylning användes inte. N=18, sexton män och 
två kvinnor. 
Medelålder var 57,7 år för de båda grupperna tillsammans. 

Datainsamling 

Operationsteamet bestämde vilka patienter som skulle kylas ner 
och vilka som inte skulle det. Temperaturmätningar från varje 
plats togs med 5 minuters intervall under hela operationen. 
Temperaturen i urinblåsan mättes hos 5 patienter över 12 
timmar efter ankomst till intensivvårdsavdelningen.  

Analys Data analyserades med hjälp av to-way analysis. 

Mätinstrument 
För att mäta temperaturen i urinblåsan: 
Vitalmetrics, Urine Monitoring System, Model 220. 

Operation/Anestesi Hjärtkirurgi. / Generell anestesi. 

Huvudsakliga 
resultat 

Temperaturen i urinblåsan var något högre än på de andra 
mätställena före CPB hos båda grupperna.  
Grupp 1: Under aktiv nedkylning var det en betydande skillnad 
på temperaturen i urinblåsan jämfört med temperaturen i 
nasofarynx och esofagus. 
Grupp 2: Resultatet liknar resultatet i grupp 1, men skillnaderna 
var mindre mellan temperaturen i urinblåsan jämfört med 
temperaturen i nasofarynx och esofagus. 

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Tydlig beskrivning av datainsamlingsmetod. 
Kalibrering av mätinstrument är utförd. 
Svagheter: Ej klart uttryckt syfte och problemformulering. 
Framgår ej om studien har etiskt tillstånd. Diskuterar inte 
generaliserbarhet och begränsningar med studien. Framgår inte 
vem som samlat in data. 

Författare Camboni, D., Philipp, A., Schebesch, K-M. & Schmid,C. 

Titel Accuracy of core temperature measurement in deep 

Fortsättning på Tabell 7. Kvalitetsgranskade artiklar med låg kvalitet. 
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hypothermic circulatory arrest. 

Tidskrift Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 

Publikationsår 2008 

Land Tyskland 

Syfte 
Att mäta hjärn- och kärntemperaturer under neurokirurgiska 
interventioner vid hypotermiskt cirkulationsstillestånd för att 
bestämma dess exakthet. 

Studiedeltagare N= 26, 14 män och 12 kvinnor. Medelålder 46år. 

Datainsamling 
Neurokirurgen mätte patientens temperatur i hjärnan med en 
nålprob. Temperaturerna mättes under kirurgin 

Analys 
Pearson´s correlation analysis användes för att analysera alla 
temperaturer tagna under operation.  

Mätinstrument 

Termoelement som satt i hörselgången i närheten av 
trumhinnan: (Mon-a-thermTM Tympanic; Mallickrodt Inc., 
USA). 
Temperaturen i urinblåsan: Mättes via en kateter med en 
temperatursensor: (Curity, Degania; Israel). 
Rektaltemperatur: Med ett termoelement: (Mallinckrodt 
Medical, USA).  
Prober i urinblåsan, rektalt och i trumhinnan var kopplade till 
Mallinckrodt Model 6510 electronic thermometer.  

Operation/Anestesi Hjärnkirurgi. /Generell anestesi 

Huvudsakliga 
resultat 

Den tympaniska temperaturen var reliabel vid mätning av 
temperaturen i hjärnan. 
Den största skillnaden mellan temperaturen i hjärnan och 
temperaturen på tympanum var 0,2 °C (medelvärde) och 2,7 
(SD). 
Den största skillnaden mellan temperaturen i hjärnan och 
temperaturen i urinblåsan var -0,8 °C och 2,6. 
Den största skillnaden mellan temperaturen i hjärnan och 
arteria pulmonalis var -0,7 °C och 2,6.  
Den största skillnaden mellan temperaturen i hjärnan och 
temperaturen i rektum var -1,8 och 4,4. 

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Tydlig beskrivning av datainsamlingsmetod och 
demografi.  
Svagheter: Inte enkelt att förstå syftet med studien. Resultatet 
är tunt redovisat likaså diskussionen. Powerberäkning saknas. 
Information om etiskt tillstånd framgår ej. 

Författare Cork, R. C., Vaughan, R. W. & Humphrey, L. S. 

Titel 
Precision and Accuracy of Intraoperative Temperature 
Monitoring. 

Tidskrift Anesthesia & Analgesia  

Publikationsår 1983 

Land USA 

Fortsättning på Tabell 7. Kvalitetsgranskade artiklar med låg kvalitet. 
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Syfte 
Att mäta precisionen och exaktheten av flera vanligt använda 
platser för mätning av kroppstemperaturen. 

Studiedeltagare N= 56. 21 män och 35 kvinnor i åldrarna 19-79 år. 

Datainsamling 

Temperaturerna började mätas när prober hade placerats ut på 
de olika mätplatserna. Temperaturen i trumhinnan 
(referensvärde), i axillen och på tån placerades ut före 
induktionen av anestesin. Efter induktionen placerades prober 
ut rektalt, nasofaryngealt, esofagalt och en foleykateter sattes i 
urinblåsan. Temperaturer mättes var 15:e minut tills patienten 
lämnade operationssalen. 

Analys 
För att analysera data användes Students t-test. Precisionen på 
mätningarna analyserades genom att beräkna correlation 
coeffecient. 

Mätinstrument 
Temperaturerna mättes med en Mon-a-therm temperature 
monitor (Model 6000, Mon-a-therm, Inc, 
St Louis, MO). 

Operation 
 
 
Anestesi 

Operationerna var antingen övre- eller nedre buk perifert, 
intratorakalt eller övriga (till exempel huvud och nack- 
procedurer).  
Generell anestesi. 

Huvudsakliga 
resultat 

Mätning av temperaturen var mest exakt i nasofarynx, esofagus, 
urinblåsan och rektum jämfört med temperaturen i trumhinnan.  
Mätningen var mindre exakt på stortån, pannan och axillen 
jämfört med temperaturen på trumhinnan. 

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Tydlig beskrivning av datainsamlingen. 
Svagheter: Syftet med studien är inte klart uttryckt, inte heller 
problemformuleringen. Beräknar endast korrelation och 
medelvärde. Powerberäkning och etiska reflektioner saknas. 

Författare Harasawa, K., Kemmotsu, O., Mayumi, T. & Kawano, Y. 

Titel 
Comparison of tympanic, esophageal and blood temperatures 
during mild hypothermic cardiopulmonary bypass: a study using 
an infrared emission detection tympanic thermometer. 

Tidskrift Journal of Clinical Monitoring  

Publikationsår 1997  

Land Japan  

Syfte 
Utvärdera en IRED örontermometer under koronar artär 
revaskularisering där mild hypotermisk kardiopulmonell bypass 
(CPB) är använt. 

Studiedeltagare N=30. Medelålder 60 år. 

Datainsamling 
Var 15:e minut före och efter CPB och var 5:e minut under 
CPB togs mätningar. 

Analys 

Data analyserades uppdelat på temperaturer före, under och 
efter CPB. Beräkningar gjordes med correlations cofficient, Z-
transformation och även med beräkning enligt Bland and 
Altman. 

Fortsättning på Tabell 7. Kvalitetsgranskade artiklar med låg kvalitet. 
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Mätinstrument 

Örat: Infraröd termometer (thermoscan Pro-1, Thermoscan, 
San Diego, CA). 
Trumhinna: Termoelement prob (Mon-a-therm, Mallincordt 
Medical st, Louis, MO). 
Esofagus: Termoelement prob baserad på esofagus 
termometer (Mon-a-therm, Mallincordt Medical, St. Louis, 
MO). 

Operation 
Anestesi 

Hjärtkirurgi (CABG) med mild hypotermi. 
Generell Anestesi. 

Huvudsakliga 
resultat 

Jämförelser mellan temperaturen i tympanum mätt med 
infraröd termometer och temperaturen i esofagus visade på ett 
litet område av överensstämmelse före, under och efter CPB. 
Jämförelser mellan temperaturen i trumhinnan och 
temperaturen mätt med den infraröda termometern i typanum 
visade på små skillnader under operation.  

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Väl beskriven datainsamlingsmetod. Tydligt syfte.  
Svagheter: Saknar information om etiskt tillstånd. Inklusions- 
och exklusionskriterier framgår ej. Ingen powerberäkning 
genomförd. Diskussionen är svag.  

Författare Ilsley, A. H., Rutten, A. J. & Runciman, W. B. 

Titel An Evaluation of Body Temperature Measurement. 

Tidskrift Anaesthesia and Intensive Care  

Publikationsår 1983  

Land Australien  

Syfte 

Att studera exaktheten av rutinkroppstemperaturmätningar, 
lämpligheten av olika platser för sådana mätningar, och 
utförandet och praktiskhet av olika temperatur- 
mätutrustningar. 

Studiedeltagare Saknar information om demografi på studiedeltagare.  

Datainsamling 

Pulmonar artär temperaturer mättes preoperativt en gång i 
timmen på fem patienter under 8-20 timmar. 
Temperaturen i arteria pulmonalis användes som 
referenstemperatur. Efter induktionen av anestesin togs 
temperaturer i arteria pulmonalis och i urinblåsan, och det 
fortsatte under hela operationen med 10 minuters intervall.   
På vårdavdelningen mättes temperaturen axillärt och oralt hos 
åtta patienter som hade feber.  

Analys Analys av data finns ej beskrivet i studien. 

Mätinstrument 

Pulmonar artär temperatur: Edslab Cardiac Output 
Computer, Model 9620 and Catheter Model 93A-131-7F. 
Edwards Laboratories, Santa Ana, St. Louis, California, U.S.A.  
Temperatur i urinblåsan: Mon-A-Therm Continuos 
Temperature Monitor Model 6000 and Cath-temp Foley 
Catheter, La Barge Inc., St. Louis, Missouri, U.S.A. 

Operation/Anestesi Stor kärlkirurgi. / Generell anestesi.   

Fortsättning på Tabell 7. Kvalitetsgranskade artiklar med låg kvalitet. 

Fortsättning på Tabell 7. Kvalitetsgranskade artiklar med låg kvalitet. 

Fortsättning på Tabell 7. Kvalitetsgranskade artiklar med låg kvalitet. 
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Huvudsakliga 
resultat 

Mätningar från arteria pulmonalis och rektum var reliabla för 
användning på operationssalen och på 
intensivvårdsavdelningen. Temperaturen i urinblåsan var 
olämplig för klinisk användning. Temperaturen mätt i pannan 
med en flytande kristall var icke reliabel.   

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Tydligt uttryckt syfte och problematisering.  
Svagheter: Saknar information om viss demografi  
(bland annat könsfördelning- och ålder på patienter i 
studiegruppen). Inklusions- och exklusionskriterier framgår inte. 
Beskrivs ej i metoden hur data har analyserats. 

Författare Lilly, J. K., Boland J. P. & Zekan, S. 

Titel 
Urinary bladder temperature monitoring: A new index of body 
core temperature. 

Tidskrift Critical Care Medicine 

Publikationsår 1980 

Land USA 

Syfte 
Att jämföra temperatur i urinblåsan med kärntemperatur mätt 
på andra platser hos patienten. 

Studiedeltagare N=31. Medelålder 66,2 år. 

Datainsamling 
Temperaturer mättes var 15:e minut under hela anestesin på 
följande platser: Urinblåsan, rektum, arteria pulmonalis och 
esofagus. Alla mätplatser mättes ej på alla patienter. 

Analys 
Data analyserades med Least square linear regression analysis 
mellan urinblåsan och övriga mätplatser. 

Mätinstrument 

Urinblåsa: Urinkateter försedd med en termistor (Cath-Temp, 
LaBarge, Inc, St. Louis, MO 63103). 
Arteria pulmonalis: Swan-Ganz kateter (Model 93A-131-7F, 
Edwards Laboratories thermal dilution catheter, Santa Ana, CA 
92711). 
Esofagus: En termistor- prob, ej beskrivet närmare. 
Rektum: En termistor- prob, ej beskrivet närmare. 

Operation 
Anestesi 

Olika typer av större kirurgi, ej närmare beskrivet. 
Generell anestesi. 

Huvudsakliga 
resultat 

Temperaturer i rektum, esofagus, arteria pulmonalis och 
urinblåsan visade under icke assisterad cirkulation att alla 
temperaturer var nästan lika. Temperaturen i urinblåsan och 
arteria pulmonalis ökade likartat under uppvärmning i samband 
med extrakorporeal cirkulation (ECC).  
Den esofageala temperaturen ökade snabbare än temperaturen i 
rektum vid uppvärmning. Temperaturen i arteria pulmonalis 
och i urinblåsan förändrades snabbare än de två ovannämnda 
mätplatserna vid uppvärmning.  

Fortsättning på Tabell 7. Kvalitetsgranskade artiklar med låg kvalitet. 

Fortsättning på Tabell 7. Kvalitetsgranskade artiklar med låg kvalitet. 
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Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Tydligt syfte. 
Svagheter: Beräknar endast korrelationen. Beskriver inte 
demografin utförligt på studiedeltagarna. Saknar inklusions- och 
exklusionskriterier. Tunn diskussion och bakgrund. 

Författare 
Masamune, T., Yamauchi, M., Wada, K., Iwashita, H., 
Okuyama, K., Ino, H., Yamakage, M., Ishiyama, T. & 
Matsukawa, T. 

Titel 
The usefulness of an earphone-type infrared tympanic 
thermometer during cardiac surgery with cardiopulmonary 
bypass: clinical report. 

Tidskrift Journal of Anesthesia 

Publikationsår 2011 

Land Japan 

Syfte 

Att utvärdera egenskaperna av denna earphone-type IRT för 
kärntemperaturmätning under cardio pulmonary bypass (CPB) 
vid hjärtkirurgi jämfört med rektala och nasofaryngeala 
temperaturer.  

Studiedeltagare N= 12. Medelålder 67 år. 

Datainsamling 
Tympanisk-, rektal- och nasofaryngeal temperatur togs med 5 
minuters intervall under CPB. 

Analys 
Data analyserades med Bland and Altman plots och 
korrelationsanalys. 

Mätinstrument IRT termometer: (CE Thermo; Nipro, Tokyo, Japan). 

Operation/Anestesi Hjärtkirurgi. /Generell anestesi. 

Huvudsakliga 
resultat 

IRT är reliabelt för mätning av kärntemperaturen under CPB 
vid hjärtkirurgi.     
IRT minus temperaturen i nasofarynx: 0,06 °C (medelvärde). 
0,66 (2 SD). 
IRT minus temperaturen i rektum: -0,12 °C (medelvärde). 1,78 
(2 SD).   

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Powerberäkning är utförd. Tydliga statistiska 
beräkningar.  
Svagheter: Könsfördelning i studiegruppen framgår inte. 
Metod, resultat och diskussion flyter in i varandra i studien, 
svårt att se vad som är vad. Saknar etisk reflektion. 

Författare Mellergård, P. 

Titel 
Monitoring of Rectal, Epidural, and Intraventricular 
Temperture in Neurosurgical Patients. 

Tidskrift Acta Neurochirurgica. Supplementum 

Publikationsår 1994  

Land Sverige 

Syfte I studien mäts och jämförs temperaturer intraventrikulärt i 

Fortsättning på Tabell 7. Kvalitetsgranskade artiklar med låg kvalitet. 

Fortsättning på Tabell 7. Kvalitetsgranskade artiklar med låg kvalitet.    



 

 

65 

 

hjärnan, epiduralt i hjärnan och rektalt såväl under operation 
som på intensivvårdsavdelningen. 

Studiedeltagare 27 patienter totalt i studien. Nio patienter i peroperativ del.  

Datainsamling Beskriver inte hur datainsamling har gått till.  

Analys Finns ej beskriven analys av data.  

Mätinstrument 

Intraventrikulär temperatur: Med ett termoelement. Placeras 
via den intraventrikulära katetern. 
Epidural och rektal temperatur: Termoelement. Ellab 
Copenhagen.  

Operation/Anestesi Större intrakraniella operationer. / Generell anestesi. 

Huvdsakliga 
resultat 

Skillnaden mellan intraventrikulär och rektal temperatur var 
oftast 0,2-0,4 °C. Medelvärdet på skillnaden var 0,3 °C under 
anestesi. Det var liten skillnad mellan epidural temperatur och 
intraventrikulär temperatur, men den epidurala temperaturen 
var alltid lägre.   

Styrkor och 
svagheter 

Styrkor: Beskriver kalibrering av mätinstrument.  
Svagheter: Artikeln har ingen diskussion. Beskriver inte 
demografi på studiedeltagare. Svag metodbeskrivning.  

Författare 
Moorthy, S. S., Winn, B. A., Jallard, M. S., Edwards, K. & 
Smith, N. D. 

Titel Monitoring urinary bladder temperature. 

Tidskrift Heart & Lung: The Journal of Critical Care 

Publikationsår 1985 

Land USA 

Syfte 

Att utvärdera temperaturen i urinblåsan som en indikator för 
mätning av kärntemperaturen hos patienter med snabba 
förändringar vid kardiopulmonell bypass  (CPB) och på en 
intensivvårdsavdelning när temperaturerna är mer stabila. 

Studiedeltagare 
N=12. Sex var män. Medelålder 55 år.  
Sex var kvinnor. Medelålder 59,7 år.  

Datainsamling 

Temperaturer avlästes var 15:e minut under operationen. 
Pulmonar artär temperaturer togs inte under CPB på grund av 
möjliga felvärden relaterat till förändringar i blodflödet under 
CPB. På intensivvårdsavdelningen mättes temperaturer på 10 av 
patienterna. 

Analys Data analyserades med Dunnett’s test. 

Mätinstrument 
Springs series 400, Yellow springs, Ohio användes som prob 
vid samtliga mätningar. 

Operation/Anestesi Hjärtkirurgi./Generell anestesi. 

Huvudsakliga 
resultat 

Urinblåsans temperatur förändrades långsammare än esofageala 
och nasofaryngeala temperaturer under snabb nedkylning och 
uppvärmning. Temperaturen i urinblåsan och rektum var 
liknande efter operation, det var ingen signifikant skillnad 

Fortsättning på Tabell 7. Kvalitetsgranskade artiklar med låg kvalitet. 

Fortsättning på Tabell 7. Kvalitetsgranskade artiklar med låg kvalitet. 
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mellan de två platserna. 

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Tydlig problemformulering. Har kalibrerat 
mätinstrument före mätning.  
Svagheter: Svårt att förstå syftet med studien. Vissa delar i 
datainsamlingsmetoden saknas. Saknar etisk diskussion och 
diskussion om begränsningar. Powerberäkning finns inte. 

Författare Yamakage, M., Kawana, S., Watanabe, H. & Namaki, A. 

Titel The Utility of Tracheal Temperature Monitoring. 

Tidskrift Anesthesia & Analgesia  

Publikationsår 1993  

Land Japan  

Syfte 
Undersöka användbarheten av trakeal temperaturmätning som 
mätning av kärntemperaturen under hjärtkirurgi med 
kardiopulmonell bypass (CPB). 

Studiedeltagare N= 15.  Medelålder 65,4 år. 

Datainsamling 
Temperatur mättes var 5:e minut vid samtliga mätställen 
samtidigt under hela operationen tills patienten lämnade 
operationsrummet. 

Analys Data analyserades genom korrelations koefficient. 

Mätinstrument 

Panna: (core Temp PD11, Terumo Co., Japan) som är 
designad för att mäta djup vävnadstemperatur. 
Urinblåsa: Urinkateter med inbyggd termistor (Terumo Co., 
Japan) i ECC cirkeln. 
Trakea: Endotrakeal tub (Trachelon®, Terumo Co., Japan) 
med en inbyggd termistor i kuffen. 

Operation / 
Anestesi 

Hjärtkirurgi. /Generell anestesi. 

Huvudsakliga 
resultat 

Den trakeala temperaturen var nästan samma som den i vena 
jugularis och i utflödet i blodet som kom från hjärt-
lungmaskinen. Övriga mätplatser förändrades långsammare än 
de tre ovannämnda mätplatserna. Den trakeala temperaturen 
jämfört med temperaturen i arteria pulmonalis före och efter 
CPB visade på god överensstämmelse. 

Styrkor och  
Svagheter 

Styrkor: Väl beskriven datainsamlingsmetod. Tydligt uttryckt 
syfte.   
Svagheter: Beskriver inte könsfördelning i studiegruppen. 
Finns ingen etisk reflektion. Nämner inte generaliserbarhet eller 
begränsningar med studien. Endast korrelationsanalys. Otydliga 
inklusionskriterier. 

Fortsättning på Tabell 7. Kvalitetsgranskade artiklar med låg kvalitet.    
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Tabell 8. Artiklar exkluderade vid kvalitetsgranskning. 

Författare 
Brull, S. J., Cunningham, A.J., Connelly, N.R., O`Connor, T. Z. & 
Silverman, D. G. 

Titel 
Liquid crystal skin thermometry: an accurate reflection of core 
temperature? 

Tidskrift Canadian Journal of Anaesthesia. 

Publikationsår 1993  

Land USA  

Syfte 

Två delar: 
Del 1: Att jämföra temperaturen mätt i pannan med en flytande 
kristall termometer med temperaturen i esofagus under generell 
inhalationsanestesi. 
 
Del 2: Att jämföra temperaturen mätt i pannan med en flytande 
kristall termometer jämfört med temperaturen i  
esofagus, arteria pulmonalis och urinblåsan vid 
temperaturförändringar i samband med kardiopulmonell bypass 
(CPB). 

Anledning till 
exklusion 

Den termometer som studien jämför med är korrigerad för att 
kompensera för den skillnad som föreligger mellan kärntempertur 
och perifer temperatur och med hur mycket den är korrigerad är inte 
presenterat i studien och därmed exkluderas den. Då framgår inte 
den korrekta temperaturskillnaden mellan mätplatserna i resultatet.  

Författare 
Cattaneo, C. G., Frank, S. M., Hesel, T. W., El-Rahmany, H. K., 
Kim, L. J. & Tran, K. M. 

Titel 
The Accuracy and Precision of Body Temperature Monitoring 
Methods During Regional and General Anesthesia. 

Tidskrift Anesthesia & Analgesia  

Publikationsår 2000  

Land USA  

Syfte 

Att bestämma den relativa exaktheten och precisionen av olika 
temperaturmätningsplatser och metoder under spinalanestesi och 
generell anestesi, och att testa hypoteserna att:  
1. Exakthet och precision av olika temperaturmätningsplatser och 
utrustning är olika under spinalanestesi och generell anestesi.  
2. Patienter som genomgår spinalanestesi har likvärdig risk för att få 
perioperativ hypotermi som de patienter som genomgår generell 
anestesi. 

Anledning till 
exklusion 

Undersöker om överensstämmelsen mellan olika mätplatser skiljer 
sig beroende på anestesiform. Presenterar inga temperaturskillnader 
mellan olika mätplatser peroperativt. 

Författare Ferrara-Love, R. 

Titel 
A comparison of Tympanic and Pulmonary Artery Measures of Core 
Temperature. 

Tidskrift Journal of Post Anesthesia Nursing 

Publikationsår 1991  
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Land USA  

Syfte 
Att testa nollhypotesen: Det är ingen signifikant skillnad mellan 
temperatur mätt med tympanisk termometer och temperatur mätt 
med pulmonalis kateter på postoperativa patienter. 

Anledning till 
exklusion 

Samtliga mätvärden är insamlade postoperativt. 

Författare Ikeda, T., Sessler., D. I., Marder, D. & Xiong, J. 

Titel 
Influence of Thermoregulatory Vasomotion and Ambient 
Temperature Variation on the Accuracy of Core-temperature 
Estimates by Cutaneous Liquid-crystal Thermometers. 

Tidskrift Anesthesiology  

Publikationsår 1997 

Land USA 

Syfte 

Att under tre situationer där en hudtermometer med flytande 
kristaller dåligt kan uppskatta kärntemperaturen undersöka: 
1. Induktion av anestesi och medföljande kärn till perifer 
redistrubution av kroppsvärme.  
2. Termoregulatorisk vasoaktivitet associerat med svettning och 
shivering. 
3. Variationen i den omgivande temperaturen från 18-26 °C.     

Anledning till 
exklusion 

Studien utförs inte under operation. 

Författare Johnson. J., Desai, J. B. & Ponte, J. 

Titel Fingertip temperature during cardiopulmonary bypass. 

Tidskrift Perfusion 

Publikationsår 1997 

Land England 

Syfte 
Att studera relationen mellan fingertopp-, underarm-, nasofarynx-, 
arteriella- och venösa temperaturer under uppvärmningsperioden av 
hypoterm kardiopulmonell bypass (CPB). 

Anledning till 
exklusion 

Studien jämför temperaturen i nasofarynx med arteriellt blod i CBP-
maskinen samt temperaturen på fingertoppen och underarmen med 
venöst blod i CBP-maskinen. 

Författare Kimberger, O., Cohen, D., Illievich, U. & Lenhardt, R. 

Titel 
Temporal Artery Versus Bladder Thermometry During Perioperative 
and Intensive Care Unit Monitoring. 

Tidskrift Anesthesia & Analgesia 

Publikationsår 2007 

Land Österrike 

Syfte 
Att bestämma om den nya termometern (TemporalScanner™ TAT-
5000) är en acceptabel ersättare för invasiv mätning av temperaturen 
i urinblåsan. 

Anledning till 
exklusion 

Det går inte att särskilja på data i resultatet som är tagen på 
operation eller intensivvårdsavdelningen när det gäller 
temperaturskillnader. Författarna har inte särat på detta i sitt resultat. 
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Går inte att få ut data till resultatet. 

Författare 
Kimberger, O., Thell, R., Schuh, M., Koch, J., Sessler, D. I. & Kurz, 
A. 

Titel Accuracy and precision of a novel non-invasive core thermometer. 

Tidskrift British Journal of Anaesthesia 

Publikationsår 2009 

Land England 

Syfte 
Att jämföra temperaturmätning i distala esofagus med en ny typ av 
mätare i pannan som beräknar kärntemperaturen.  

Anledning till 
exklusion 

Går inte att utläsa vilken data som är utvärderad peroperativt i 
studien. 

Författare Krenzischek, D. A., Frank, S. M. & Kelly, S. 

Titel 
Forced-Air Warming Versus Routine Thermal Care and Core 
Temperature Measurement Sites. 

Tidskrift Journal of Post Anesthesia Nursing 

Publikationsår 1995 

Land USA 

Syfte 

Tre frågeställningar i artikeln: 
1. Är forcerad luftvärmning bättre på att bevara kärntemperaturen 
än konventionella metoder? 
2. Är forcerad luftvärmning bättre på att förebygga postoperativ 
shivering och öka värmekomforten jämfört med konventionella 
metoder? 
3. Överensstämmer temperaturen mätt i urinblåsan, munnen och 
rektum med kärntemperaturen mätt på trumhinnan?  

Anledning till 
exklusion 

Artikeln exkluderas då datainsamlingsperioden startar vid ankomst 
till postoperativ avdelning och 2 timmar framåt. Inga mätvärden 
samlades in peroperativt. 

Författare Lopez, M., Ozaki, M, Sessler, D. I. & Valdes, M. 

Titel 
Mild Core Hyperthermia Does Not Alter Electroencephalographic 
Responses During Epidural-Enflurane Anesthesia in Humans. 

Tidskrift Journal of Clinical Anesthesia 

Publikationsår 1993  

Land USA 

Syfte 
Att fastställa elektroencefalografiska (EEG) förändringar orsakade 
av mild hypotermi under enflurane anestesi och testa tillförlitligheten 
hos två nya infraröda termometrar. 

Anledning till 
exklusion 

Exkluderas på grund av att studien ej är genomförd på patienter, 
utan på frivilliga.  

Författare Mangat, J., Standley, T., Prevost, A., Vasconcelos, J. & White, P. 

Titel 
A comparison of technologies used for estimation of body 
temperature. 

Tidskrift Physiological Measurement 

Publikationsår 2010  
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Land England  

Syfte 
Syftet var att bestämma repeterbart och reproducerbarhet och 
validera tre olika modeller av termometrar.  

Anledning till 
exklusion 

Studien är ej utförd peroperativt utan utförd på inneliggande 
patienter med feber samt friska försökspersoner. 

Författare 
Matsukawa, T., Kashimoto, S., Ozaki, M., Shindo, S. & Kumazawa, 
T 

Titel 
Temperatures measured by a deep body thermometer (Coretemp) 
compared with tissue temperatures measured at various depths using 
needles placed into the sole of the foot. 

Tidskrift European Journal of Anaesthesiology. 

Publikationsår 1996. 

Land Japan. 

Syfte 
Att bedöma exaktheten av Coretemp® jämfört med djupa 
vävnadstemperaturer som mäts med nål-termoelement. 

Anledning till 
exklusion 

Studien jämför inte mätplatser mot varandra, utan validerar ett 
mätinstrument mot ett annat på samma mätplats. 

Författare 
Sato, H., Yamakage, M., Okuyama, K., Imai, Y., Iwashita, H., 
Ishiyama, T. & Matsukawa, T. 

Titel 
Urinary bladder and oesophageal temperatures correlate better in 
patients with high rather than low urinary flow rates during non-
cardiac surgery. 

Tidskrift European Journal of Anaesthesiology 

Publikationsår 2008  

Land Japan 

Syfte 
Att ta reda på effekten av urinflöde på urinblåsetemperaturen genom 
att jämföra exaktheten och precisionen av urinblåstemperaturen med 
esofageal temperatur vid både höga och låga urinflöden.   

Anledning till 
exklusion 

Vissa deltagare i studien var under 18 år. Det gick inte att tyda i 
studiens resultat vilka mätvärden som var utförda på vilken 
ålderskategori. 

Författare 
Walpoth, B.H., Galdikas, J., Leupi, F., Muehlemann, W., Schlapfer, 
P. & Althaus, U. 

Titel Assessment of hypothermia with a new “tympanic thermometer”.  

Tidskrift Journal of Clinical Monitoring. 

Publikationsår 1994  

Land Schweiz.  

Syfte 
Utvärdera funktionen av en ny termometer avsedd för att mäta 
tympanisk temperatur under normoterm och hypoterm 
kardiopulmonell bypass (CPB). 

Anledning till 
exklusion 

Studien exkluderas på grund av att den undersöker en typ av 
termometer som är avsedd för att mäta temperatur vid 
alpinräddning. 
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