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ORDLISTA 

AF, andningsfrekvens – andetag per minut. 

Antipyretika - febernedsättande läkemedel, i denna studie paracetamol. 

Bolus - intermittent given dos läkemedel. 

CPOT, Critical care Pain Observation Tool - smärtbedömningsverktyg för patienter som ej 

själva kan kommunicera att de har/inte har smärta, 0-8 poäng, där 0 kan innebära smärtfrihet.  

Dialys - en behandling som renar blodet från slaggprodukter och toxiska ämnen samt reglerar 

vätske- och elektrolytbalansen i kroppen då njurarna inte själva kan ta hand om detta. 

Hypotension - lågt blodtryck. 

IMDsoft MetaVision® - kliniskt informationssystem som används inom anestesi och 

intensivvård. 

Inotropi - läkemedel som påverkar hjärtats kontraktionskraft, infusionsberedning. 

MAP, medelartärtryck - arteriella medelblodtrycket. 

NEWS, National Early Warning score - validerat instrument för bedömning av vitala 

parametrar för att tidigt upptäcka kritisk sjukdom och patienters behov av intensivvård. 

RASS, Richmond Agitation Sedation Scale - bedömningsskala för agitation och 

sederingsdjup, +4 - -5, där -5 innebär att patienten inte ger någon respons vid tilltal eller 

fysisk stimulering. Mål inom intensivvården är 0 - -3. 

RLS, the Reaction Level Scale - en standardiserad metod för att bedöma medvetandegraden. 

Saturation - syrgasmättnad i blodet. Mäts i procent. 

sBT, systoliskt blodtryck - det övre trycket mätt i mmHg. 

Sepsis – livshotande organsvikt orsakad av ett stört systemiskt svar på infektion.  

Shivering - frossa, ofrivilliga muskelrörelser. 

Vitalparametrar - mätvärden som rör hjärta, lungor, njurar och andra livsviktiga funktioner. 

 

  



SAMMANFATTNING 

Bakgrund: En tredjedel av de inneliggande patienterna på sjukhus får feber och majoriteten 

av intensivvårdspatienterna drabbas, vilket kan leda till förlängd vårdtid och sämre 

vårdresultat. Enligt tidigare forskning är det inte alltid medicinskt fördelaktigt att behandla 

feber med antipyretika.  

Syfte: Att undersöka om det fanns skillnader i febrila intensivvårdspatienters välbefinnande 

innan och efter administrering av antipyretika, samt om det fanns något samband mellan 

feber, antipyretika och välbefinnande. 

Metod: Icke-experimentell strukturerad observationsstudie med kvantitativ ansats. 

Intensivvårdspatienter med feber, som behandlades med paracetamol, inkluderades. 

Observationerna skedde innan administrering av antipyretika samt en timme efter avslutad 

administrering. Välbefinnande/vårdlidande har mätts genom indirekta värden: svettning, 

shivering, vakenhet (RLS), smärta (CPOT), agitation/sedation (RASS), temperatur (feber), 

systoliskt blodtryck (sBT), medelartärtryck (MAP), puls, syresättning (saturation) och 

andningsfrekvens (AF).  

Resultat: Data från 17 observationer. Signifikans fanns för svettning, sjunkande sBT, 

sjunkande kroppstemperatur samt stigande saturation. Korrelation sågs hos åtta av 

mätvärdena. Innan antipyretikagivning uppfyllde en patient välbefinnande i alla parametrar. 

Efter givning hade elva patienter förbättrats i en till fyra parametrar och därmed fått ett ökat 

välbefinnande. Sex patienter hade ej förbättrats i någon parameter och inte heller i sitt 

välbefinnande. Efter antipyretikagiving hade 14 patienter försämrats i någon parameter och 

fått ett ökat vårdlidande.  

Slutsats: Efter antipyretikagivning sågs ett ökat välbefinnande med normaliserade värden, 

samtidigt förekom ett ökat vårdlidande i större utsträckning. Liksom tidigare studier visar 

resultatet att det inte alltid är medicinskt fördelaktigt att behandla feber, vilket understryker att 

patientens välbefinnande/vårdlidande borde tas i större beaktande när det gäller val av 

behandling med antipyretika eller ej. Ett validerat mätinstrument för välbefinnande skulle 

vägleda intensivvårdssjuksköterskan i omvårdnaden av den febrila intensivvårdspatienten.  

 

 

Nyckelord: intensivvård, feber, antipyretika, välbefinnande, vårdlidande. 



ABSTRACT 

Background: A third of inpatient patients receive fever and the majority of intensive care 

patients suffers, which may lead to prolonged care and poorer healthcare outcomes. 

According to previous research, it is not always medically beneficial to treat fever with 

antipyretics. 

Aim: The purpose was to investigate whether there were differences in the well-being of 

febrile intensive care patients before and after administration of antipyretics, and whether 

there was any association between fever, antipyretics and well-being. 

Method: Non-experimental structured observation study with quantitative approach. 

Intensive care patients with fever treated with paracetamol were included. Observations prior 

to administration of antipyretics and one hour after completion of administration. Well-

being/care-suffering were measured by indirect values: sweating, shivering, alertness (RLS), 

pain (CPOT), agitation/sedation (RASS), temperature (fever), systolic blood pressure (sBT), 

mean heart pressure (MAP), pulse and respiratory rate (AF). 

Results: Data from 17 observations. Significance was found for sweating, decreasing sBT, 

decreasing body temperature and increasing saturation. Correlation was observed in eight of 

the measured values. Before administration of antipyretics, one patient met well-being in all 

parameters. After administration, eleven patients had improved in one to four parameters and 

thus increased their well-being. Six patients had neither improved in any parameter nor in 

their well-being. After administration of antipyretics, 14 patients had deteriorated in some 

parameter and therefor increased their care-suffering. 

Conclusion: After administration of antipyretics, increased well-being thus normalized values 

was observed, while increased care-suffering was more likely to occur. Like previous studies, 

the result shows that it is not always medically beneficial to treat fever, which emphasizes that 

patients well-being/care-suffering should be taken into consideration in the choice of 

treatment with antipyretics or not. A validated well-being measuring instrument would guide 

the intensive care nurse in the care of the febrile intensive care patient. 

 

 

 

Keywords: intensive care, fever, antipyretics, well-being, care-suffering 
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BAKGRUND 

Intensivvård 

Intensivvård innebär avancerad sjukvård av kritiskt sjuka patienter i en högspecialiserad och 

högteknologisk miljö. Rubertson och Larsson (2012) skriver: “Intensivvård består 

definitionsmässigt av diagnos, monitorering, behandling och vård av patienter med potentiell 

reversibel svikt i en eller flera organsystem.” (s 11). Vidare kan den upplevas som påfrestande 

både för patient och närstående vilket ställer krav på specialistsjuksköterskor inom 

intensivvård att på ett effektivt och evidensbaserat sätt vårda den kritiskt sjuka patienten 

(Kleinpell, 2016). Intensivvårdssjuksköterskor ska bland annat kunna initiera, utföra och 

utvärdera administrering av läkemedel på ett säkert sätt samt även observera dess effekter 

samt utvärdera dessa (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). 

 

Behandling av den febrila intensivvårdspatienten 

Vid kroppstemperatur på 38°C eller mer har patienten per definition feber, pyrexi (Lindskog, 

2004). Feber uppkommer som ett svar på infektion eller icke-infektiösa tillstånd och det är 

fortfarande ej klarlagt om feber i sig är av godo eller ondo för patienten (Ericson & Ericson, 

2008). Den normala kroppstemperaturen är individuell och kroppstemperaturen förändras 

över dygnet (Sund-Levander, 1999). Hormoner, sjukdom, ålder, fysisk aktivitet, läkemedel 

och temperaturen i omgivningen är saker som kan påverka kroppstemperaturen enligt Sund-

Levander (1999). Vidare beskrivs de effekter som feber kan ge, exempelvis förvirring, ökad 

ämnesomsättning med stegrad puls som följd och ökat syrgasbehov, frossa, nedsatt aptit, 

smärta eller diffus ömhet i musklerna (ibid.).   

 

Behandling för att minska feber inkluderar användningen av antipyretika där paracetamol ofta 

är förstahandsvalet (Chiumello, Gotti & Vergani, 2017; Young et al., 2015). Antipyretisk 

effekt fås genom påverkan av värmereglerande centrum i centrala nervsystemet vilket ökar 

värmeavgivningen. Värmeavgivning åsyftar till avdunstning av värme från kroppen och kan 

innebära svettning (FASS, 2018). Antipyretika som administreras intravenöst kan ge en 

hypotensiv episod (Cantias et al., 2016; Kelly et al., 2016; Picetti et al., 2014). Behandling av 

feber kan förbättra komforten för patienten men kan också kamouflera utebliven 

antibiotikaeffekt och uppkomst av ytterligare infektioner (Drewry & Hotchkiss, 2013; 

Laupland, 2009; Sund-Levander, 1999). 
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Antipyretika 

Paracetamol är ett läkemedel med smärtlindrande och febernedsättande effekt (FASS, 2018). 

Paracetamol går att köpa receptfritt på apotek eller i dagligvaruhandeln. Receptfria läkemedel 

lämpar sig vid lättare sjukdomstillstånd där egenvård kan användas, men betyder inte att 

läkemedlet är ofarligt och saknar biverkningar (Läkemedelsverket, 2018). Paracetamol har få 

allvarliga biverkningar, men ibland förekommer svullnad i ansikte, nässelutslag, 

andningssvårigheter och vid stora överdoser kan läkemedlet ge leverskador och i värsta fall 

vara dödligt (FASS, 2018). Paracetamol är ett av de vanligaste läkemedlen att använda vid 

feber, huvudvärk och halsont (Brune, Hinz & Otterness, 2009). Enligt Hanks och Mckenzie 

(2016) är paracetamol det mest använda läkemedlet inom intensivvård, i deras studie får 64 % 

av intensivvårdspatienterna paracetamol under sin vårdtid. 

 

Paracetamol ger vid intravenös administrering effekt inom 30 minuter medan det vid enteral 

administrering tar 30 till 60 minuter att uppnå maximal plasmakoncentration (FASS, 2018). 

Maximal febernedsättning sker efter 2 till 3 timmar och läkemedlets effektduration är cirka 8 

timmar. Paracetamol metaboliseras i levern och eliminationen sker via njurarna (ibid.). 

 

Tidigare forskning 

I en studie av Lee et al. (2012) framkom tydligt att septiska patienter som administrerades 

antipyretika hade en ökad mortalitet jämfört med dem som ej fått febernedsättande. Serpa 

Neto et al. (2014) har i sin metaanalys av tre randomiserade kontrollerade studier visat i sitt 

resultat att det ej föreligger någon differens vad det gäller mortalitet, vårdtid på 

intensivvårdsavdelning och sjukhus, mellan kritiskt sjuka patienter som får behandling eller 

inte. Neurologiskt skadade patienter är gynnade av antipyretisk behandling och majoriteten av 

forskningen på antipyretika vid feber är fokuserad på denna patientgrupp (Egi & Morita, 

2012; Lee et al., 2012). Suzuki et al. (2015) har i en senare retrospektiv observationsstudie 

visat på ett signifikant samband mellan antipyretika och minskad sjukhusmortalitet och tid till 

död. De betonar att det kan föreligga indikationsbias (skensamband) då sambandet uteblev när 

patienten samtidigt hade feber, misstänkt infektion eller var mindre allvarligt sjuk (ibid.). 

Forskningen i dagsläget har alltså visat på en koppling mellan antipyretika och sepsis samt 

neurologiskt skadade patienter men hos övriga intensivvårdspatienter finns ingen större 

vetenskaplig tyngd för värdet av antipyretika vid feber.       
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Välbefinnande 

Inom omvårdnadsforskning finns ett stort intresse för patienters upplevelser och 

välbefinnande. Denna studie använder sig av begreppet välbefinnande som teoretiskt ramverk. 

När det gäller hur intensivvårdspatienters välbefinnande påverkas av behandling med 

antipyretika finns det i dagsläget inte några vetenskapliga underlag i studier. 

Välbefinnande är målet med vårdandet och enligt Nightingale (1989) innebär detta ett 

tillstånd av lättnad och lindring. Välbefinnande definieras i Natur och Kulturs Svenska 

Ordbok (2001) som: en känsla av att må bra. Synonymer till välbefinnande kan vara välmåga, 

välstånd, god hälsa, trivsel, välbehag (Välbefinnande, 2018). Nordenfelt (1991) beskriver 

välbefinnande som patientens tolkning av inre och yttre faktorer som i sin tur upplevs av 

densamme som ett välbefinnande eller ej. Välbefinnande innehåller tre delar: sensationer, 

emotioner och sinnesstämning. Sensationer består av kroppsliga symtom, exempelvis smärta 

medan emotioner och sinnesstämning utgörs av känslor, externt eller internt riktade (ibid.). 

Välbefinnande är en subjektiv upplevelse och det är endast den enskilda patienten som kan 

skatta sitt eget välbefinnande. Om det av någon anledning inte är möjligt får istället 

sjuksköterskan bedöma patientens välbefinnande (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 

2005). Intensivvårdspatienter kan ofta ej kommunicera fullt ut då de är sövda, intuberade eller 

på annat sätt medvetandepåverkade vilket gör det svårt att få dem att självvärdera och 

förmedla sitt välbefinnande. I enlighet med Nordenfelts (1991) teori väljer författarna att 

använda det han kallar sensationer som ett mått på intensivvårdspatientens välbefinnande. 

Detta tillsammans med vedertagna referensvärden enligt NEWS (bilaga 1), kommer att 

avgöra om patienten har ett välbefinnande eller dess motsats vårdlidande. Mätvärden som ofta 

mäts inom intensivvården och inte inkluderas av NEWS är MAP, CPOT och RASS. Kroppen 

reglerar själv MAP och för att tillgodose en adekvat blodtillförsel till vitala organ bör MAP 

ligga på minst 50-60 mmHg (Berg, 2012). Med detta som bakgrund så bedöms att MAP bör 

ligga på > 50 mmHg för att välbefinnande ska uppnås. Smärta är en negativ sensation vilken 

kan skattas med hjälp av CPOT där ett värde på noll kan indikera smärtfrihet och 

välbefinnande. Intensivvårdssjuksköterskan ska överväga att smärtlindra när patienten har ett 

CPOT-värde på två till tre (Nürnberg Damström, Saboonchi, Sackey & Björling, 2011). 

RASS är en tiogradig skala där positiva siffror indikerar oro/aggressivitet och negativa siffror 

tyder på grad av sedering. Inom intensivvård bör patienterna ligga på en sederingsnivå på noll 

till minus tre (Sharma, Singh, Trikha, Rewari & Chandralekha, 2014). Värden utanför detta 

tolkas av författarna som ett vårdlidande.
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Vårdlidande 

Det finns flera olika sorters lidande inom vården: livslidande, sjukdomslidande och 

vårdlidande (Arman, 2012). Dahlberg (2002) definierar vårdlidande som det lidande som 

uppstår vid brist eller avsaknad av vård eller behandling vilket kan leda till att patientens 

symtom eller tillstånd förvärras och skapar ett större lidande. I föreliggande studie där 

Nordenfelts (1991) sensationer, kroppsliga symtom, används som mått på välbefinnande, sätts 

vårdlidande som dess motpol. Katie Eriksson (1994) menar att vårdlidande ofta orsakas av 

vårdaren och beror på omedvetet handlande, bristande kunskap eller avsaknad av reflektion. 

Många patienter inom vården upplever ett lidande trots att det kan tyckas självklart att 

vårdandet borde innebära ett främjande av patientens välbefinnande (Dahlberg, 2002). 

Vårdlidandet är ett onödigt lidande som på alla sätt bör undvikas (Eriksson, 1994). Först då 

personalen blir medveten om patientens lidande och bekräftar det kan vårdlidande förhindras 

eller minskas (ibid.).    

 

Dahlberg (2002) menar att vårdaren bör skaffa sig information om patienten och dennes 

situation för att kunna ge bästa möjliga vård. All vård bör utgå från evidens, vetenskap och 

beprövad erfarenhet (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Intensivvårdssjuksköterskors kunskap om hur feber och 

antipyretisk behandling påverkar patientens komfort, välbefinnande och vårdlidande är 

varierad samt begränsad vilket ger denna studie legitimitet.    

 

Problemformulering 

En tredjedel av inneliggande patienter får sjukhusförvärvad feber och upp till 90 procent av 

intensivvårdspatienter med sepsis drabbas, vilket kan leda till förlängd vårdtid på 

intensivvårdsavdelningen och sämre vårdresultat (Chiumello et al., 2017; Ryan & Levy, 

2003). För- och nackdelar måste vägas emot varandra och tas i beaktande varje gång valet står 

mellan att behandla patienten med antipyretika eller inte (Boyle, Hundy & Torda, 1997; 

Chiumello et al., 2017; Serpa Neto et al., 2014; Sund-Levander, 1999). Då tidigare forskning 

visar att det inte alltid är medicinskt fördelaktigt att behandla feber med antipyretika så borde 

patientens välbefinnande och vårdlidande tas i högre beaktning. Specialistsjuksköterskan 

inom intensivvård ställs inför denna situation allt som oftast och det skulle vara till gagn både 

för patient och personal om det fanns tydliga riktlinjer som tog hänsyn till patientens 

välbefinnande. I förlängningen skulle det även gynna samhället i stort med kortare vårdtider, 

färre intensivvårdsdygn och minskad läkemedelsanvändning. 
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns skillnader i febrila intensivvårdspatienters 

välbefinnande innan och efter administrering av antipyretika, samt om det fanns något 

samband mellan feber, antipyretika och välbefinnande. 

 

Frågeställningar 

1. Finns det några skillnader i svettning, shivering, CPOT, RLS, RASS, temperatur, 

systoliskt blodtryck, medelartärtryck, puls, saturation, andningsfrekvens innan och 

efter antipyretikagivning? 

 

2. Finns det några samband mellan svettning, shivering, CPOT, RLS, RASS, temperatur, 

systoliskt blodtryck, medelartärtryck, puls, saturation, andningsfrekvens innan och 

efter antipyretikagivning? 

 

3.  Finns det några skillnader i febrila patienters välbefinnande och vårdlidande 

a)     innan antipyretikagivning? 

b)     efter antipyretikagivning? 

 

4.  Finns det några samband mellan patientens välbefinnande och vårdlidande och 

a)     feber? 

b)     antipyretika? 

 

METOD 

Design 

Icke-experimentell strukturerad observationsstudie med kvantitativ ansats. Då information om 

beteenden skulle studeras lämpade sig en observationsstudie väl (Polit & Beck, 2012). Att 

använda sig av ett förutbestämt protokoll för att samla data innebär enligt Patel & Davidson 

(2011) att observationen är strukturerad. En icke-experimentell design ansågs passande då 

eventuella samband utan intervention ville studeras (Billhult, 2017a).  

  



12 
 

Urval 

Författarna använde sig av ett bekvämlighetsurval, lättillgängliga personer valdes ut från ett 

visst sammanhang vid en viss tidpunkt (Kristensson, 2014). Bekvämlighetsurval är en enkel, 

bra och okomplicerad urvalsmetod, när slumpmässigt urval inte är möjligt. Dock säger det 

ingenting om befolkningen i stort (Eliasson, 2013).  

 

Patienter med feber (temp > 38°C) som behandlades med paracetamol och vårdades på en 

allmän intensivvårdsavdelning på ett sjukhus i Mellansverige och var minst 18 år 

inkluderades. Även patienter med känd neurokirurgisk skada eller sepsis inkluderades men 

det noterades på observationsprotokollet. Patienter som behandlades med aktiv kylbehandling, 

exkluderades i studien. 

 

Tabell 1. Demografisk data samt beskrivning av kontext. 

Kön kvinnor 41 % (n=7) män 59 % (n=10) 

Ålder, år Md 44 IQR 38;60 min-max 18-83 

Administration intravenös 82 % 

(n=14) 

enteral 18 % (n=3) 

Inotropi innan antipyretika 

35 % (n=6) 

efter antipyretika 

47 % (n=8) 

Vätsketerapi innan antipyretika 

29 % (n=5) 

efter antipyretika 

24 % (n=4) 

Dialys innan antipyretika 

6 % (n=1) 

efter antipyretika 

6 % (n=1) 

Tid från föregående 

antipyretikagivning 

59 % (n=10) 

Min max 319-610 min 

från antipyretikagivning till 

observation 2 

Min max 60-120 min 

 

Sammanlagt genomfördes 19 observationer varav 13 på en allmän intensivvårdsavdelning, 3 

på en thoraxkirurgisk intensivvårdsavdelning och 3 på en intensivvårdsavdelning för 

brännskada. Två kända bortfall föreligger, en patient flyttades till ett annat sjukhus efter första 

observationen och en annan patient hade kroppstemperatur lägre än 38°C. Dessa patienter 

inkluderas inte i resultatet som därmed består av 17 observationer.  

 

Av de inkluderade intensivvårdspatienterna var 65 % intuberade och respiratorvårdades 

(n=11). I fortsättningen kommer intensivvårdspatienterna att benämnas patienter. Sepsis var 
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diagnostiserat hos 59 % av patienterna (n=10) och 6 % (n=1) hade en 

neurologisk/neurokirurgisk diagnos.  

 

Vid kvantitativa variabler används ofta parametrisk statistik, såsom medelvärde och 

standardavvikelser. För att kunna använda parametrisk statistik behöver det insamlade 

materialet bestå av 30 observationer eller fler vilket författarna önskade. Insamlingstiden 

varade från vecka 6 till vecka 15, 2018. När fyra veckor gått hade författarna endast fått ihop 

sex observationer varför även patienter från andra intensivvårdsavdelningar inkluderades 

utifrån inklusionskriterierna.   

 

Datainsamlingsmetod 

Då författarna inte fann något lämpligt protokoll för att mäta välbefinnande utformades ett 

eget utifrån mätbara vitalparametrar lämpliga för en intensivvårdspatient (bilaga 2). Bell 

(2006) påtalar att observationsstudier kräver noggranna förberedelser och rekommenderar 

pilotstudier. I ett arbete av denna omfattning fick istället ett test av protokollet utföras och 

revideras innan det sattes i bruk (Patel & Davidson, 2011). Test av protokollet genomfördes 

av båda författarna gemensamt för att stärka interbedömmarreliabiliteten (Eliasson, 2013). 

Testobservationen genomfördes på den allmänna intensivvårdsavdelningen på en sederad 

patient som erhöll antipyretika, dock hade denne inte feber men det ansågs inte relevant då 

syftet var att testa protokollet. Författarna upplevde att protokollet var lättförståeligt och 

testobservationen tog föga tid i anspråk. Efter denna testobservation reviderades protokollet 

genom att skapa mer utrymme för anteckningar. Författarna har till största del utfört 

observationerna själva utifrån det egenkomponerade observationsprotokollet (bilaga 2). Fyra 

personal har hjälpt till att utföra observationer, då enligt ett förenklat observationsprotokoll 

(bilaga 3). För att samla in övrig information till observationsprotokollet (tabell 1) har 

författarna varje vecka inhämtat uppgifter från journalprogrammet IMDsoft MetaVisionⓇ.  

 

Observationerna av patienten har skett direkt och indirekt vid två tillfällen, först innan 

administrering av antipyretika (paracetamol), observation 1, och sedan en timme efter 

avslutad administrering, observation 2. I fortsättningen kommer observationerna att benämnas 

1 och 2. Protokollet syftade till att mäta patientens välbefinnande och vårdlidande genom 

indirekta värden: svettning, shivering, RLS, CPOT, RASS, temperatur, sBT, MAP, puls, 

saturation och AF. För att bedöma välbefinnande har mätvärden inom vedertagna 

normalreferenser, utifrån NEWS (bilaga 1), fått representera ett välbefinnande medan 
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avvikande värden ett vårdlidande. Enligt författarnas definition tolkas vidare förekomsten av 

svettning och shivering som ett vårdlidande liksom förekomst av smärta och agitation. I 

protokollet registrerades även genomförda medicinska och specifika omvårdnadsåtgärder, 

exempelvis blodtryckshöjande infusion, öppning av fönster och byte av blöta sängkläder. 

 

Tillvägagångssätt 

Verksamhetschefen på den första avdelningen tillfrågades om tillstånd för att genomföra 

studien (bilaga 4). Muntligt tillstånd inhämtades även från den avdelningchefen, men tillstånd 

att engagera personalen för inklusion och observation medgavs ej. Observationerna har skett 

öppet med författarna som deltagande/icke-deltagande observatörer. Som icke-deltagande 

observatörer hade då författarna ett passivt förhållningssätt till omgivningen och fokuserade 

på att göra observationer och dokumentera dem i enlighet med Patel och Davidson (2011). I 

samråd med avdelningschef så var författarna vid observationerna ombytta till personalkläder 

för att inte skapa uppmärksamhet på avdelningen samt av hygieniska skäl. I de fall 

patientansvarig personal utförde observationer inkluderade de lämplig patient utifrån 

inklusionskriterier och observerade enligt protokollet (bilaga 3) för att sedan följa upp en 

timme efter avslutad administrering, utifrån samma protokoll. Dessa protokoll förvarades i 

lådan med paracetamol i läkemedelsrummet på avdelningen fram tills författarna samlade in 

dem. Därefter förvarades de i ett låst skåp på avdelningen som endast författarna hade tillgång 

till. 

 

Efter fyra veckor av insamlingstiden hade endast sex observationer inhämtats varför 

författarna då vände sig till andra intensivvårdsavdelningar på sjukhuset. Muntligt och 

skriftligt godkännande inhämtades från verksamhetscheferna och avdelningscheferna på dessa 

avdelningar (bilaga 5, 6). Observationerna som utfördes på de avdelningarna genomfördes av 

personal samt en av författarna under sina arbetspass utifrån det förenklade 

observationsprotokollet (bilaga 3). Under insamlingssveckorna besökte författarna 

regelbundet avdelningarna och hämtade protokollen, fyllde i kompletterande uppgifter från 

MetaVisionⓇ till de fullständiga protokollen (bilaga 2) samt svarade på frågor. 

 

Forskningsetiska överväganden 

I Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) finns skrivet att 

det inte behövs något godkännande från etisk kommitté vid studier på avancerad nivå. 
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Det grundläggande motivet till att bedriva forskning på patienter är att resultatet ska leda till 

bättre vård och behandling, detta både för den enskilda patienten och för hela sjukvården 

(Polit & Beck, 2012). Ett godkännande för studien inhämtades av verksamhetschefen på den 

första avdelningen med motiveringen att studien utgör ett kvalitetsutvecklingsarbete (bilaga 

4). Kvalitetsutvecklande arbete innebär att patientens samtycke ej behöver insamlas och då 

studiens urval utgjordes av patienter där majoriteten var intuberade och sederade inhämtades 

inte något samtycke (SFS, 1998:204). De tomma samt de ifyllda protokollen förvarades 

inlåsta i läkemedelsrummet till dess att författarna inhämtade dem för att fylla i 

kompletterande information. Innan observationsprotokollen avkodades förvarades de på 

avdelningen i ett låst skåp som båda författarna hade tillgång till, detta för att säkerställa 

patientsekretessen. De protokollen kommer att destrueras efter godkänt examensarbete för att 

inte hota konfidentialiteten (Kjellström, 2017). Efter avkodning lades informationen in i 

kalkylprogrammet ExcelⓇ och vidare sammanställning kunde göras utanför avdelningen.  

 

I föreliggande studie undersöktes hur patienters välbefinnande påverkades vid behandling 

med antipyretika. Tydligare riktlinjer om hur feber ska behandlas skulle för patienten kunna 

leda till minskat lidande, färre komplikationer, förkortad vårdtid på intensivvårdsavdelningen 

och på sjukhuset samt en minskad kostnad för hela samhället. 

 

Bearbetning och analys  

Den insamlade rådatan lästes och sammanställdes initialt av båda författarna med hjälp av 

ExcelⓇ. För att utföra statistiska beräkningar är statistikprogrammet SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences, version 22.0) vanligt att använda vilket även var fallet i denna studie 

(Polit & Beck, 2012). I enlighet med Billhult (2017b) användes beskrivande statistik 

(deskriptiv statistik) vilket gav en samlad bild av materialet. För kvantitativa variabler 

används ofta parametrisk statistik, vilket redovisas med medelvärde (M) ± standardavvikelse 

(SD). Den insamlade datan bör då vara normalfördelad. Med hjälp av SPSS kontrollerades 

detta och det visade sig att endast ålder var normalfördelad. Då övriga data inte var 

normalfördelad och det insamlade materialet ej uppgick till 30 observationer vilket är ett krav 

för att använda parametrisk statistik har författarna i enlighet med Pallant (2013) och Rissanen 

(2013) använt sig av icke-parametrisk statistik. Samtliga värden presenteras i medianvärde 

(Md), kvartilavstånd [IQR] samt min-max. Resultatet redovisas deskriptivt i löpande text samt 

med figurer och tabeller. 
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Då två mättillfällen utförts på samma individ och syftet var att ta reda på om medianvärdena 

på dessa skiljde sig åt utfördes ett Wilcoxon rangtest (Björk, 2011; Pallant, 2013; Wahlgren, 

2012). Då Wilcoxon rangtest inte är tillämpbart på dikotoma variabler så användes 

McNemars-test på parametern svettning (Wahlgren, 2012). För att klargöra eventuella 

samband mellan de oberoende variablerna feber/antipyretika och de beroende variablerna 

välbefinnande/vårdlidande genomfördes enligt Pallant (2013) Spearmans 

rangkorrelationskoefficient (rs) med ett konfidensintervall (CI) på 95 %. 

Korrelationskoefficienten visar på ett positivt eller negativt samband mellan de olika 

variablerna och den mäter graden av växande respektive avtagande samband i talen -1 till +1 

(Björk, 2011). Sambandet värderades enligt Cohens (1988) klassificering; rs 0,5= stark, rs 

0,3= medel, rs 0,1= svag. Författarna bestämde en signifikansnivå på p < 0,05 utifrån Polit & 

Beck (2012) på samtliga frågeställningar. 
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RESULTAT 

Skillnader i mätvärden innan och efter antipyretikagivning.  

 

Tabell 2. Fördelning och skillnad innan och efter antipyretikagivning enligt Wilcoxon 

rangtest. 

Variabel 
 Md, [IQR]  

min-max  Ties Z P-värde 

Svettning1, antal (%)† 2 (12) 
   

Svettning2, antal (%)† 10 (59) 
  

0,008 

CPOT1 0 [0;2] 0-3 
   

CPOT2 0 [0;2] 0-3 16 -1,00 1,00 

RLS1 3 [1,0;4,3] 1-8 
   

RLS2 2 [1,0;4,3] 1-8 12 -1,414 0,5 

RASS1 -3 [-4;-1]-5-1 
   

RASS2 -3 [-4;-1]-5-1 14 -0,577 1,0 

Temperatur1 38,6 [38,5;38,9] 38,0-

39,3    

Temperatur2 38,3 [38;38,7] 37,2-39,5 1 -2,23 0,024 

Systoliskt blodtryck1,  114 [97;131] 81-177 
   

Systoliskt blodtryck2  100 [82;120] 67-180 0 -2,42 0,013 

MAP1 74 [64;84] 56-111 
   

MAP2 69 [63;78] 48-108 1 -1,501 0,144 

Puls1 96 [92;115] 63-131 
   

Puls2 92 [88;114] 70-121 2 -1,9 0,058 

Saturation1 97 [96;98] 92-99 
   

Saturation2 98 [97;99] 94-99 9 -2,15 0,047 

AF1 22 [18;28] 9-42 
   

AF2 22 [17;36] 15-41 1 -0,83 0,43 

† dikotom variabel, beräknad med McNemar-test. Resterande mätvärden presenteras i dess reella värden, för 

ytterligare detaljer se ordlista.  

Skillnader i mätvärden innan och efter antipyretikagivning tillsammans med fördelning 

presenteras i tabell 2. Ingen shivering har noterats varken innan eller efter administrering av 

antipyretika varför detta inte studerats vidare. Däremot var det en signifikant skillnad när 

svettning jämfördes. Tolv procent (n=2) svettades innan och 59 % (n=10) svettades efter att 

antipyretika givits (p=0,008).  Det fanns även en signifikant skillnad gällande en minskad 

kroppstemperatur (p=0,024), minskat sBT (p=0,013) samt stigande saturation (p=0,047). 

Detta förtydligas i figur 1 och 2.  
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Figur 1. Skillnad i sBT innan och efter antipyretikagivning redovisat per patient. 

Av de patienter som fick ett ökat systoliskt blodtryck efter antipyretikagivning fick patient 

nummer 1 och patient nummer 13 uppstart av inotropi. Hos de övriga två noterades ingen 

medicinsk eller omvårdnadsmässig åtgärd som förklaring till det ökade systoliska blodtrycket. 

 

Figur 2. Skillnad i saturation innan och efter antipyretikagivning redovisat per patient. 
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Samband mellan mätvärden innan och efter antipyretikagivning.   

Resultatet visade en signifikant positiv korrelation mellan puls1 och temperatur2 vilka båda 

minskade (rs=0,710, p=0,002). Detsamma gäller puls2 och temperatur2 (rs=0,498, p=0,42). Ett 

signifikant växande samband sågs även mellan puls och AF innan och efter 

antipyretikagivning (rs=0,519–0,623, p=0,000-0,025). Positiv korrelation sågs även mellan 

sBT och MAP både innan och efter antipyretikagivning, där det systoliska blodtrycket sjönk 

liksom MAP (rs=0,679–0,951, p=0,000-0,003). I figur 3 kan detta linjära samband ses. 

Fem par av mätvärdena uppvisade en negativ korrelation vilket innebar att deras värden gick 

åt motsatt håll: Ju mer patienterna började svettas efter antipyretikagivning desto lägre puls 

fick de (rs=-0,562, p=0,19). Resultatet visar även att ju högre blodtryck patienterna hade innan 

desto lägre temp fick de efter antipyretikagivning (rs=-0,551, p=0,003-0,000). Patientens grad 

av sedering mätt i RASS korrelerade negativt med puls2 (rs=-0,511, p=0,36). Stigande CPOT2 

korrelerade negativt med sBT2 (rs=-0,525, p= 0,30) samt MAP2 (rs=-0,525, p=0,30) vilket 

betyder att dessa värden sjönk. Resterande par har ej någon påvisbar korrelation, varken 

positiv eller negativ.  

 

 

Figur 3. Korrelation mellan sBT2 och MAP2  
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Skillnader i febrila patienters välbefinnande och vårdlidande 

a. innan antipyretikagivning.  

b. efter antipyretikagivning. 

 

 

Figur 4. Antal patienter med antal avvikande parametrar innan och efter antipyretikagivning 

 

I figur 4 presenteras antalet patienter samt antalet avvikande parametrar (max elva) enligt 

Nordenfelts sensationer, kroppsliga symtom samt mätvärden utanför normalreferenser enligt 

NEWS. En tydlig förskjutning åt ett ökat vårdlidande efter antipyretikagivning kan utläsas.  

Ett av inklusionskriterierna var att patienten skulle ha feber varför detta inte har noterats som 

en avvikande parameter innan antipyretikagivning. Vid observation en timme senare finns 

dock feber med som en parameter då ett av målen med antipyretika är att patienten ska bli 

feberfri. En timme efter antipyretikagivning hade fortfarande 77 % (n=13) feber, vilket kan 

ses i tabell 4. Av patienterna hade 12 stycken ändock gått ner i temperatur medan fyra stycken 

ökade i temperatur samtidigt som en höll sig oförändrad. De omvårdnadsåtgärder som 

noterades på protokollen var att personalen bytt lakan, öppnat fönster och tvättat av ansiktet 

på några enstaka patienter (n=3). De medicinska åtgärderna som genomfördes och noterades 

var att tre patienter fick en vätskebolus, två fick pågående inotropi höjd samt två fick 

pågående inotropi sänkt.  

 

I tabell 4 redovisas skillnader i välbefinnande och vårdlidande innan och efter 

antipyretikagivning utifrån referensvärden. En patient uppfyllde kriteriet för välbefinnande i 
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alla uppmätta parametrar innan antipyretika gavs. Ytterligare sex patienter befann sig i det 

lägre spannet med endast tre eller färre avvikande parametrar. Ingen patient uppfyllde kriteriet 

för välbefinnande i alla uppmätta parametrar efter antipyretikagivning. Inte heller var det 

någon patient som avvek i samtliga elva uppmätta värden. Den patient som hade flest 

avvikande värden som indikerade vårdlidande hade sju avvikande parametrar efter att 

antipyretika administrerats. Antal avvikande parametrar innan antipyretikagivning hade 

medianvärde 4 [2,5;4] med en spridning på 0-6. Efter antipyretikagivning var medianvärdet 5 

[3;6] med en spridning på 1-7 och tio patienter hade fem eller flera avvikande parametrar.  

 

Tabell 4. Skillnad i välbefinnande och vårdlidande utifrån referensvärden  

 Innan antipyretika Efter antipyretika 

 Inom referensvärde* Avvikande** Inom referensvärde* Avvikande** 

C-POT 53 % (n=9) 47 % (n=8) 53 % (n=9) 47 % (n=8) 

RASS 59 % (n=7) 41 % (n=10) 59 % (n=7) 41 % (n=10) 

RLS 50 % (n=7) 50 % (n=7) 64 %(n=9) 36 % (n=5) 

Feber 0 % (n=0) 100 % (n=17) 23 % (n=4) 77 % (n=13) 

Puls 18 % (n=3) 82 % (n=14) 41 % (n=7) 59 % (n=10) 

sBT 53 % (n=9) 47 % (n=8) 35 % (n=6) 65 % (n=11) 

MAP 100 % (n=17) 0 % (n=0) 88 % (n=15) 12 % (n=2) 

Saturation 82 % (n=14) 18 % (n=3) 88 % (n=15) 12 % (n=2) 

AF 47 % (n=8) 53 % (n=9) 47 % (n=8) 53 % (n=9) 

Svettning 88 % (n=15) 12 % (n=2) 41 % (n=7) 59 % (n=10) 

Shivering 100 % (n=17) 0 % (n=0) 100 % (n=17) 0 % (n=0) 

* Välbefinnande ** Vårdlidande 

 

Samband mellan patientens välbefinnande/vårdlidande och feber/antipyretika.  

Vid feber och innan antipyretikagivning svettades endast två patienter men efter given 

antipyretika fick tio patienter svettning vilket gav dem ett vårdlidande. Patienterna visade på 

en minskad puls då temperaturen gick ner vilket bidrog till ett ökat välbefinnande. Även puls 

tillsammans med AF och systoliskt blodtryck med MAP visade ett växande samband åt det 

normaliserade hållet (se tabell 3) vilket tolkas som ett ökat välbefinnande. Efter 

antipyretikagivning blev fyra patienter feberfria och är således de enda med förutsättning att 

uppnå fullkomligt välbefinnande.  

 

Normaliserade värden får ses som ett ökat välbefinnande. Av de observerade patienterna så 

förbättrades fem patienter i en parameter och fem patienter i två parametrar så de hamnade 

inom normalreferenserna. En patient förbättrades i hela fyra parametrar (temperatur, puls, AF, 

sBT) och upplevde därmed ett stort ökat välbefinnande. Från observation innan 
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antipyretikagivning till observation efter hade sex patienter inte normaliserats i någon 

parameter.   

 

Efter att antipyretika givits hade 14 av de 17 patienterna försämrats i någon av parametrarna. 

Tre stycken hade försämrats i tre parametrar, fyra stycken i två parametrar och sju stycken i 

en parameter. Hos tre av patienterna sågs inget ökat eller minskat 

välbefinnande/vårdlidande.    

 

DISKUSSION 

Sammanfattning 

Det inkluderade materialet innehöll 17 patienter och antipyretika administrerades intravenöst i 

majoriteten av fallen (82 %). Mer än hälften hade sepsis (59 %) och 65 % var intuberade. 

Ingen av patienterna hade shivering varken före eller efter antipyretikagivning medan 12 % 

svettades före och 59 % svettades efter. Ett samband fanns mellan puls1 och temperatur2, puls1 

och AF1 samt sBT1 och MAP1 där dessa värden följdes åt. Fem par visade en negativ 

korrelation där den ena gick upp gick den andra ner; svettning2 och puls2, temperatur2 och 

sBT1, RASS1 och puls2, CPOT2 och sBT2, CPOT2 och MAP2.   

 

Efter administrering av antipyretika gick tolv ner i temperatur. Innan antipyretikagivning 

uppfyllde endast en patient välbefinnande i alla elva parametrar, förutom feber som var ett av 

inklusionskriterierna. Efter givning av antipyretika hade en patient förbättrats i fyra 

parametrar, fem patienter förbättrats i en parameter och fem patienter i två parametrar, med ett 

påföljande ökat välbefinnande. Sex patienter hade ej förbättrats i någon parameter och därmed 

heller inte i sitt välbefinnande. Efter antipyretikagiving hade 14 patienter försämrats i någon 

parameter och därmed fått ett ökat vårdlidande.  

 

Resultatdiskussion 

Skillnader 

Signifikant skillnad förelåg vad det gäller antal som svettades innan och efter 

antipyretikagivning vilket är ett känt faktum då det är en del av läkemedlets 

verkningsmekanism (FASS, 2018). Temperaturen gick ned, men endast fyra blev feberfria 

vilket inte överensstämmer med läkemedlets beskrivna farmakodynamik där maximal effekt 

ska uppnås inom 30 till 60 minuter beroende på om det administreras intravenöst eller enteralt 
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(FASS, 2018). Av de med enteral administration hade ingen gått ner i temperatur eller blivit 

feberfri efter givning utan istället ökade två i temperatur och en stannade på 

utgångstemperatur. Med stöd i läkemedlets beskrivna maximala effekt och dess duration 

(FASS, 2018) så ansågs tiden från avslutad administrering till observation två som tillräcklig. 

Dock vore det intressant att se hur resultatet blivit om observation två istället skett efter två 

timmar, alternativt om en tredje observation skett. I studien av Kelly et al. (2016) skiljde sig 

den maximala plasmakoncentrationen av paracetamol stort beroende på om det administrerats 

intravenöst eller enteralt (156 micromol/l mot 73 micromol/l). Enligt flera studier (Cantias et 

al., 2016; Kelly et al., 2016; Picetti et al., 2014) samt beprövad erfarenhet uppkommer 

hypotensiva episoder efter intravenös administrering vilket ofta föranleder en enteral 

ordination, men då det ger sämre effekt på temperaturen kan det ifrågasättas. Resultatet i 

föreliggande studie visade på ett sjunkande systoliskt blodtryck (p=0,013) efter att 

antipyretika givits, från medianvärde 114 till 100, vilket styrks av Kelly et al. (2016) som 

även i sin studie visar på flera rapporterade hypotensiva episoder än vad läkemedlets 

tillverkare redovisar (incidenskvot 8,2 % mot 0,1 %). Efter given antipyretika minskade 

antalet patienter med vätsketerapi med en. Denna patient fick istället inotropi vilket i sig kan 

ha påverkat outcome för sBT och MAP med ett falskt för högt medelvärde. Däremot ses en 

tydlig skillnad i medianvärdet. 

Signifikant skillnad sågs även för saturation innan och efter antipyretikagivning där en 

majoritet ökade något i värde. Detta avviker från tidigare forskningsfynd där ingen signifikans 

förekommit (Picetti et al, 2014). En förklaring till att patienterna i denna studie ligger inom 

normalt referensvärde kan vara att flertalet av dem var intuberade och därmed hade tillförsel 

av syrgas.  

 

Samband 

Samband innan och efter antipyretikagivning fanns mellan puls och temperatur, puls och AF 

samt sBT och MAP där dessa värden följdes åt - sjönk ett av dem så sjönk även det andra. 

Fem par visade en negativ korrelation där den ena gick upp gick den andra ner; svettning2 och 

puls2, temperatur2 och sBT1, RASS1 och puls2, CPOT2 och sBT2, CPOT2 och MAP2. Samtliga 

par visade en stark korrelation med ett rs > 0,5 (Cohen, 1988) vilket även styrks av flera andra 

studier som visar på en positiv korrelation mellan sjunkande feber/temperatur och sjunkande 

sBT och MAP (Boyle et al. 1997; Cantias et al., 2016; Kelly et al., 2016; Picetti et al., 2014).   

I föreliggande studie sågs inget samband mellan MAP och puls vilket Cantias et al. (2016) såg 

i sin studie, om än en svag korrelation. Däremot styrker deras studie resultatet gällande 
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kroppstemperaturen som inte korrelerade med förändringar i MAP. I beaktande bör tas det 

faktum att även då det ej sågs någon korrelation, eller då den var svag, behöver det ej innebära 

att det ej föreligger något samband (Björk, 2011).  

 

Vårdlidande och välbefinnande 

Studien visar att majoriteten av patienterna hade avvikande mätvärden innan 

antipyretikagivning vilket tolkas som ett vårdlidande i enlighet med NEWS och Nordenfelts 

sensationer. Sund-Levander (1999) styrker detta då feber inte är ett naturligt tillstånd och 

därmed inte kan tolkas som ett välbefinnande. Däremot ses feber som en positiv, naturlig 

reaktion mot kroppsfrämmande ämnen, som hos den redan svårt sjuka patienten kan leda till 

ett ökat vårdlidande (ibid.). Young och medarbetare (2015) visade i sin studie att paracetamol 

endast hade en blygsam effekt på feber på septiska intensivvårdspatienter vilket ytterligare 

talar emot vinsten med antipyretika på denna patientgrupp. Efter antipyretikagivning 

uppfyllde ingen patient välbefinnande i samtliga parametrar. Sex patienter hade ej förbättrats i 

någon parameter och därmed heller inte i sitt välbefinnande. Efter antipyretikagiving hade 14 

av de 17 patienterna försämrats i någon av de elva uppmätta parametrarna och därmed fått ett 

ökat vårdlidande. Nightingale (1989) beskriver välbefinnande som ett tillstånd av lättnad och 

lindring. Paracetamol har även en analgetisk effekt vilket i sig kan ge patienten ett ökat 

välbefinnande i och med minskad smärtupplevelse då intensivvårdspatienter ofta har ömhet, 

smärta och samtidigt svårt att uttrycka och förmedla detta (Aitken & Elliott, 2016). I denna 

studie mättes patienternas smärta med CPOT vilket ej visade sig påverkas efter givning av 

paracetamol (p=1,0). Det kan ändock antas att patienten, om den har smärta, i så fall upplever 

en lindring. Detsamma gäller temperaturen vilken var signifikant (p=0,024) efter 

antipyretikagivning, vilket i sig skulle kunna bidragit positivt till deras välbefinnande även om 

de ej blev feberfria.  

 

Efter antipyretikagivning förbättrades 11 patienter något i sitt välbefinnande och 14 ökade sitt 

vårdlidande. Ett vårdlidande orsakas ofta av vårdaren och beror på omedvetet handlande, 

bristande kunskap eller avsaknad av reflektion (Dahlberg & Segesten, 2010; Eriksson, 1994). 

Hur skulle studiens resultat kunna visa vägen för vårdaren att undvika ett vårdlidande för 

patienten och istället öka patientens välbefinnande? Tydligare riktlinjer för hur feber ska 

behandlas behövs. Författarnas förhoppning med studien var att belysa hur febrila 

intensivvårdspatienters välbefinnande och vårdlidande påverkades vid antipyretikagivning. 

Tidigare forskning har inte fokuserat på hur feber och antipyretisk behandling påverkar den 
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enskilda patienten i dessa frågor. Föreliggande studie visar att majoriteten av de febrila 

intensivvårdspatienterna inte får ett ökat välbefinnande av att behandlas med antipyretika, 

dock ger studien en fingervisning om hur patienterna påverkas och ger 

intensivvårdssjuksköterskan en ökad kunskap vilket i längden gynnar den enskilda patienten, 

intensivvården och samhällets resurser och kostnader.  

 

Klinisk implikation 

Eriksson (1994) påtalar att en av vårdens huvuduppgifter är att lindra lidande, även i Hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står att läsa att målet med hälso- och sjukvården är en god 

hälsa vilket kan tolkas som ett välbefinnande. Att sjuksköterskan i sin profession ansvarar för 

att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande finns också nedskrivet 

i ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor (2017). Liksom att intensivvårdssjuksköterskan ska 

minimera risker, förebygga ohälsa samt skapa en vårdmiljö som främjar patientens psykiska, 

fysiska och sociala välbefinnande (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Intensivvårdssjuksköterskan ska enligt 

kompetensbeskrivningen även initiera och leda förbättringsarbeten vilket i det här fallet 

innebär på vilket sätt omvårdnaden kring den febrila patienten bör ske på bästa sätt för 

patienten och för att arbetet ska bli så kostnadseffektivt som möjligt och resurserna utnyttjas 

optimalt (ibid.).    

 

Bifynd 

Ett viktigt bifynd i studien är att cirka en tredjedel av patienterna låg lägre i RASS än 

rekommenderat. Det fanns ingen signifikans vad det gäller skillnader eller samband innan och 

efter antipyretikagiving. En av anledningarna till den djupa sederingsgraden kan vara 

medicinsk, men i denna studie exkluderades exempelvis patienter som kylbehandlas och 

därför ofta behöver sederas djupare för att tolerera behandlingen (Hoedemaekers, Ezzahti, 

Gerritsen & van der Hoeven, 2007). Andra anledningar skulle kunna vara personalbrist då 

mer vakna patienter kräver mer närvaro och tid, men även traditionen i arbetsgruppen kan 

påverka. Det finns flera fördelar med att endast sedera patienterna lätt eller inte alls, trots detta 

tenderar vårdpersonal att sedera patienterna djupare än nödvändigt (O'Connor, Bucknall & 

Manias, 2010).   
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Metoddiskussion 

Metodval 

Som metod valdes observationsstudie då det föreligger stora svårigheter både praktiskt och 

etiskt med interventionsstudier på kritiskt sjuka patienter. Observationsstudier, vilket enligt 

Polit & Beck (2012) är en beprövad metod, lämpade sig väl och var relevant anser författarna 

då fokus legat på det som observerats. Ytterligare en fördel med observationsstudier är att 

förhållandena för patienterna inte påverkas på samma sätt, de får samma vård som de skulle 

ha fått utan observationsstudien (ibid.).  

Att använda sig av bekvämlighetsurval kan ha påverkat studiens interna validitet. De patienter 

som har observerats var de som var tillgängliga under insamlingstiden. Detta kan ha påverkat 

studiens resultat genom att ge en felaktig återspegling av patientklientelet vid tillfället, men 

samtidigt är det en sanning för den observerade skaran patienter (ibid.).  

Lee et al. (2012) visar på nackdelen med antipyretika till septiska patienter. Författarna var 

med denna studie intresserade av att lyfta fram intensivvårdspatienter utan samtidig neurologi 

och sepsisbild. Av de observerade hade 41 % inte sepsis och skulle kunna studerats ytterligare 

om antal observationer hade varit större till antalet.   

 

Observationsprotokollets reliabilitet och validitet 

I kvantitativa studier påpekar Olsson och Sörensen (2011) att resultaten ska vara generella, 

och variablerna entydiga, valida och reliabla.   

 

Validitet handlar om att det som avses mätas verkligen är det som mäts (Polit & Beck, 2012). 

Då det inte fanns något protokoll som mätte just febrila intensivvårdspatienters välbefinnande 

skapade författarna ett eget observationsprotokoll med de parametrar som ansågs viktiga och 

mätbara. Strukturerade observationer utfördes, det vill säga data samlades in utifrån ett 

förutbestämt protokoll i enlighet med Patel & Davidson (2011). Även Eliasson (2013) 

beskriver att det är viktigt att dokumentera observationerna på något sätt. Bell (2006) 

rekommenderar en pilotstudie innan observationsstudie, men i ett arbete av denna omfattning 

genomfördes istället ett test av protokollet. När det är två eller flera observatörer är det viktigt 

att observationerna sker likadant och reliabiliteten blir högre då resultatet inte är beroende av 

vem som använder protokollet. Att protokollet testades av båda författarna gemensamt innan 

det sattes i bruk stärker enligt Eliasson (2013) interbedömarreliabiliteten. Att författarna 

själva utfört majoriteten av observationerna stärker också reliabiliteten då observationerna är 
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utförda på samma sätt. Ur personalen utförde en av dem en stor del observationer och kan 

således anses som van vid protokollet. Endast en fjärdedel av observationerna är gjorda av 

annan personal, undantaget denna vana observatör. Observationsprotokollet innehåller fem 

värden som subjektivt värderas av observatören, RASS, CPOT, RLS, svettning och shivering. 

Det finns en risk att de olika observatörerna bedömde dessa värden olika och det skulle i så 

fall försvaga reliabiliteten. Av dessa subjektiva värden ur protokollet värderas tre (RASS, 

CPOT, RLS) utifrån validerade mätverktyg i vilka personalen fått utbildning och bör därför 

kunna anses tillförlitliga. Förekomst av svettning och shivering torde vara enkelt att avgöra 

även om det finns olika yttringar för dessa.  

 

I enlighet med Pallant (2013), utfördes statistiska analyser med hjälp av Wilcoxon rangtest, 

där skillnader inom gruppen innan och efter antipyretikagivning jämfördes. Testet lämpar sig 

väl för att testa statistisk signifikans på icke-parametrisk data samt vid ett lågt antal 

observationer (Kristensson, 2014). Ett sätt att öka styrkan vid få observationer hade varit att 

randomisera patienter till deltagande (ibid.).  

För att se samband användes Spearmans rangkorrelationskoefficiens, vilket var ett passande 

verktyg för dessa frågeställningar och det gav en tydlighet i resultatet.  

 

Resultatets validitet och reliabilitet  

Extern validitet, generaliserbarhet, är beroende av i vilken utsträckning resultatet går att 

överföra till andra intensivvårdsavdelningar nationellt eller internationellt, hur väl resultatet 

kan gälla hela populationen (Polit & Beck, 2012). Att ett konfidensintervall på 95 % samt ett 

p-värde < 0,05 valdes stärker studiens resultat. I enlighet med Polit & Beck (2012) är dessa 

värden de med mest accepterad gräns för statistisk signifikans.  

 

Studien pågick under en begränsad tid och en patient förekommer två gånger i studien genom 

observation olika dagar. Detta kan innebära att urvalet inte är tillräckligt representativt för alla 

intensivvårdspatienter med feber. Då patienter inkluderats från olika specialiteter inom 

intensivvård såsom thoraxkirurgi och brännskadevård kan det innebära att patienterna haft 

olika utgångsläge och prognos vilket också skulle kunna medföra en bristande jämförbarhet 

(Björk, 2011). För att kunna generalisera resultatet hade en större mängd data varit önskvärd. 

Ett sätt att uppnå högre generaliserbarhet är att använda sig av enkäter där forskaren når ut till 

en större population (Billhult & Gunnarsson, 2012). Denna studie skulle möjligen ha kunnat 

kompletteras med intervjuer och/eller enkäter för att studera hur patienterna själva upplevde 
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sitt välbefinnande och vårdlidande i samband med feber och antipyretikagivning. Nackdelen 

med dessa metoder skulle dock vara att det skulle vara svårt att fråga den intuberade 

intensivvårdspatienten direkt och i efterhand skulle den intervjuade/tillfrågade inte alltid 

kunna erinra sig händelsen korrekt. En fördel med enkäter är att deltagaren kan vara anonym 

medan nackdelen är att svarsfrekvensen ofta blir otillräcklig. Vid intervjuer kan missförstånd 

undvikas genom att frågor kan ställas direkt till personen som utför intervjun och 

eventualiteten att någon annan än den åsyftade personen besvarar frågorna kan undvikas 

(Polit & Beck, 2012). Författarna anser ändå att observationer var rätt metod att använda 

utifrån syftet att undersöka skillnader i febrila intensivvårdspatienters välbefinnande innan 

och efter administrering av antipyretika, samt studera samband mellan feber, antipyretika och 

välbefinnande. 

 

Diskussion har förekommit om huruvida resultatet påverkades av det låga antalet 

observationer. Dock är det svårt att under en begränsad tid utföra en större studie. 

Observationerna skedde under några veckor på flera intensivvårdsavdelningar. Antalet 

observationer kan uppfattas som få men speglar den tid som fanns tillgänglig för denna studie. 

Efter att ha läst Hanks och Mckenzies studie från 2016, där 64 % av intensivvårdspatienterna 

behandlades med paracetamol under sin vårdtid fick författarna uppfattningen om att det var 

vanligt med feber och behandling med antipyretika. Förhoppningen var då att få ihop 30 

observationer men så blev det inte. Kanske hade antalet observationer blivit fler om andra 

avdelningar inkluderats redan från början. Författarna ville studera “vanliga” 

intensivvårdspatienter då det inte finns renodlade studier på dem med feber och effekten av 

paracetamol. Hur många patienter som legat på avdelningarna, haft feber och fått paracetamol 

är svårt att veta då författarna inte varit på plats hela tiden. Eventuellt skulle avdelningarna 

kunnat tillfrågas om hur mycket paracetamol som beställts och använts under 

insamlingsveckorna, men då paracetamol även ges vid andra symtom är detta ett osäkert mått. 

Ett annat sätt skulle kunna ha varit att gå tillbaka i beläggningslistor och sökt i journalen om 

de patienter som vårdats under tiden observationsstudien pågick hade haft feber och 

behandlats med paracetamol, men detta skulle kunnat påfresta patientens integritet 

(Kjellström, 2017), varför författarna valde att bortse från det alternativet. Därmed har studien 

endast två bortfall, en patient som inkluderades trots avsaknad av feber samt en patient som 

efter observation ett och antipyretikagivning överflyttades till annat sjukhus.  
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Författarna hade en förhoppning och en önskan om att avdelningspersonalen hade kunnat 

hjälpa till att inkludera febrila patienter till studien, och utformade därför ett förenklat 

protokoll (bilaga 3), men då tillstånd till detta inte gavs av den första avdelningschefen 

utfördes majoriteten av observationerna av författarna själva samt med hjälp av några enstaka 

ur personalgruppen.   

 

Forskningsetik 

Anonymitet innebär att deltagarna inte ska kunna identifieras, inte heller av författarna (Bell, 

2006). Detta var ingenting författarna i denna studie garanterade patienterna, dock hanterades 

allt material varsamt och endast författarna har tagit del av identitetsuppgifterna.  

Författarna bedömde i samråd med verksamhetschef att deltagandet i studien inte borde 

påverka patienterna i någon större utsträckning då observatören endast registrerade data. I de 

fall personalen observerade skedde det som ett naturligt inslag i vården. Flera gånger dagligen 

registrerar personal som vårdar patienten deras värden, beteenden och komfort. Personalen 

kunde således ses som deltagande observatörer enligt Patel & Davidson (2011). De patienter 

som var vakna informerades muntligen om studien av författarna/personalen. Enligt Fangen 

(2011) kan det finnas en fördel i detta förfaringssätt på så sätt att personal som agerar 

observatör blir mer engagerad i sin patients välbefinnande.   

 

För att inte påverka observationerna försökte observatörerna hålla sig passiva i bakgrunden i 

så hög utsträckning som möjligt; en viss kommunikation mellan observatörer och 

vårdpersonalen/patienten förekom dock. För att smälta in i miljön ytterligare så var 

observatörerna ombytta till personalkläder i samråd med avdelningschef.  

 

Vidare forskning 

För att kunna värdera intensivvårdspatienters välbefinnande och vårdlidande skulle det vara 

av intresse att vidareutveckla observationsprotokollet och i förlängningen utveckla ett 

mätinstrument för välbefinnande och vårdlidande som valideras. Vid vidare studier kan flera 

variabler grupperas ihop till ett samlat mått på välbefinnande och vårdlidande redan i 

observationsprotokollet, som en del i utvecklandet av ett mätinstrument (Pallant, 2013).  

Till nästa studie skulle författarna rekommendera att använda RLS på vakna patienter och 

RASS på sederade patienter. Intentionen hos författarna var att använda RLS för att studera 

patienternas vakenhet. Inom intensivvården används inte RLS utan där bedöms patienter 
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enligt RASS. Författarna är också medvetna om att NEWS inte är validerat inom 

intensivvården då flera av intensivvårdspatienterna har avvikande vitalparametrar. I 

föreliggande studie har dock inte NEWS poäng räknats utan författarna har endast använt sig 

av referensvärdet för att definiera välbefinnande/vårdlidande i brist på annat mätinstrument.  

 

Slutsats 

Resultatet i föreliggande studie visar att det fanns en signifikant skillnad gällande minskad 

kroppstemperatur, minskat systoliskt blodtryck samt stigande saturation efter 

antipyretikagivning. Det framkom även en tydlig ökning av svettning och en ej fullständig 

antipyretisk effekt då endast fyra blev feberfria. I likhet med tidigare forskning fanns en 

signifikant korrelation mellan antipyretika och systoliskt blodtryck samt medelartärtryck. 

Efter att antipyretika givits hade 14 av de 17 patienterna (82 %) försämrats i någon av 

parametrarna och därmed fått ett ökat vårdlidande. Efter antipyretikagivning sågs även ett 

ökat välbefinnande med normaliserade värden, dock var tendensen den att fler patienter fick 

ett ökat vårdlidande. Studien styrker att det inte alltid är medicinskt fördelaktigt att behandla 

feber med antipyretika vilken framhåller att patientens välbefinnande och vårdlidande borde 

tas i större beaktning då valet står mellan att behandla eller inte. Vidare forskning med ett 

validerat mätinstrument för välbefinnande skulle vara önskvärt för att vägleda 

intensivvårdssjuksköterskan i omvårdnaden av den febrila intensivvårdspatienten.  
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Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

   Källa: Vårdhandboken, 2017  



 
 

    Bilaga 2 

Observationsprotokoll 

Datum:___________         

Patient kod  Ålder  Vikt  

Kön M K  

Senaste dos antipyretika   

Antipyretika ges kl   Administrationssätt:    i.v.   enteralt   

   

Observation 1 Kl   Mätmetod  Temp  

Inotropi Ja Nej  Systoliskt BT  

  µg/kg/min  MAP  

Vätsketerapi 

(>30ml/kg/dygn) 

Ja Nej  Puls  

Bolusdos given Ja Nej  Saturation  

  ml 

Dialys Ja Nej AF  

Intuberad Ja Nej   

Analgetikainfusion Ja Nej  Övrigt: 

 

 

 

Läkemedel    

  mg/kg/min  

Sedering Ja Nej  

Läkemedel    

  mg/kg/min  

RLS   

Svettning Ja Nej  

Shivering Ja Nej  

C-POT   

RASS   



 
 

   

Observation 2 Kl   Mätmetod  Temp  

Inotropi Ja Nej  Systoliskt BT  

  µg/kg/min  MAP  

Vätsketerapi 

(>30ml/kg/dygn) 

Ja Nej  Puls  

Bolusdos given Ja Nej  Saturation  

  ml 

Dialys Ja Nej AF  

Intuberad Ja Nej   

Analgetikainfusion Ja Nej  Övrigt:  

 

 

 

Läkemedel    

  mg/kg/min  

Sedering Ja Nej  

Läkemedel    

  mg/kg/min  

RLS    

Svettning Ja Nej  

Shivering Ja Nej  

C-POT   

RASS   

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 



 
 

Bilaga 3 

Observationsprotokoll 

Datum:___________         
 

Patient ID  

Plats för patient id 

 

    

Antipyretika ges kl   Administrationssätt:    i.v.   enteralt   

   

Observation 1 

innan antipyretika 

ges 

Kl   Observation 2 

En timme efter 

avslutad 

administrering 

Kl  

Temp    Temp  

Mätmetod (kad, 

axill, öra, övrigt) 

   Mätmetod (kad, 

axill, öra, övrigt) 

 

Svettning Ja Nej  Svettning Ja  Nej 

Shivering Ja Nej  Shivering Ja Nej 

RLS   RLS   

C-POT   C-POT   

RASS   RASS   

Övrigt:  Kryssa om JA  Övrigt: Kryssa om JA 

Bytt lakan   Bytt lakan   

Öppnat fönstret   Öppnat fönstret   

Kylt med kalla 

handdukar 

  Kylt med kalla 

handdukar 

  

Annat 

 

  Annat 

 

  

 

INFO: Genomför observation 1, ge antipyretika, genomför observation 2 en timme efter 

avslutad läkemedels administrering. Lämna därefter observationsprotokollet i avsedd låda på 

expeditionen. För mer info läs mer i mappen. TACK för ert samarbete! //Malin och Pernilla 

 


