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SAMMANFATTNING  

Bakgrund 

En vanlig komplikation i samband med anestesi är att patientens temperatur sjunker under 

36°C, vilket orsakar en svår påfrestning för patienten och det är därför av största vikt att 

anestesisjuksköterskan har kunskap om hypotermi och hur det kan förebyggas. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att jämföra olika metoder för att förebygga oavsiktlig 

hypotermi hos vuxna i samband med anestesi. 

 

Metod 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie utan metaanalys. 

 

Resultat 

Ett flertal metoder för att förebygga hypotermi framkom. Både preoperativ uppvärmning och 

uppvärmda infusions- och spolvätskor hade i stort en förebyggande effekt gällande 

intraoperativ hypotermi. Ett flertal läkemedel hade gynnsam effekt på kärntemperaturen. 

Effekten av de båda metoderna elektriskt uppvärmt täcke och varmt cirkulerande vatten gav 

inget entydigt resultat gällande påverkan på kärntemperatur. Varmluftstäcke hade totalt sett 

god effekt gällande förebyggande av hypotermi. Varmluftstäcke var mer eller lika effektivt 

som strålningsvärme vad gäller påverkan på kärntemperaturen. Ingen tydlig skillnad kunde 

ses vid användning av elektriskt uppvärmd madrass och varmluftstäcke. 

 

Slutsats 

Varmluftstäcke visade sig ha gynnsam effekt på kärntemperatur och kunde bidra till att 

förebygga oavsiktlig intraoperativ hypotermi. De mest entydiga resultaten som framkom 

gällande gynnsam effekt på kärntemperatur i övrigt var metoderna uppvärmning av 

intravenösa vätskor och spolvätskor, preoperativ uppvärmning av patienten och behandling 

med specifika läkemedel. 

 

Nyckelord 

hypotermi, anestesi, värmemetoder, förebyggande 

  



 
 

ABSTRACT 

Introduction 

A common complication during anesthesia is that the patient´s temperature decreases below 

36°C, which cause severe stress to the patient and that´s why it´s so important for the nurse 

anesthesia to have knowledge about hypothermia and how to prevent it. 

 

Aim 

The aim of this literature review was to compare different methods to prevent inadvertent 

hypothermia in adults during anesthesia. 

 

Method  

The study was conducted as a systematic literature review without metaanalysis. 

 

Result 

Several methods to prevent hypothermia appeared. Preoperative warming and heated 

infusion- and irrigationfluids intraoperative generally had a preventive effect on intraoperative 

hypothermia. Several drugs had beneficial effect on core temperature. The effects of the 

methods with resistant heated blanket and the method with warm circulating water did not 

show a clear result regarding the impact of core temperature. The method with forced-air 

warming generally had a beneficial effect regarding prevention of hypothermia. Forced-air 

warming was more effective or equally effective as radiant warming concerning the effect on 

core temperature. No clear difference was shown when resistant heating and forced-air 

warming were compared. 

 

Conclusion 

Forced-air warming proved to have beneficial effects on core temperature and could 

contribute to prevent inadvertent intraoperative hypothermia. The most unambiguous result 

that was identified regarding beneficial effect on core temperature otherwise, was the methods 

with heated infusion- and irrigationfluids, preoperative patient warming and therapy with 

specific drugs. 
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BAKGRUND 

 

Definition av hypotermi 

Normal kroppstemperatur (normotermi) definieras som en kärntemperatur på 37°C. 

Kärntemperatur innebär temperatur i kroppens inre. Perifer temperatur är hudens temperatur. 

Hypotermi definieras som en kärntemperatur under 36°C (Bozimowski, 2010). Grad av 

hypotermi indelas i tre grupper. Mild hypotermi innebär en kärntemperatur på 34-36°C, 

måttlig hypotermi innebär en kärntemperatur på 30-34°C och svår hypotermi innebär en 

kärntemperatur på <30°C (Farley & McLafferty, 2008). 

 

Kroppens normala temperaturreglering 

Hudtemperaturen varierar med omgivningens temperatur. Kärntemperaturen i kroppen hålls 

dock relativt stabil kring 37°C oberoende av temperaturen i omgivningen (Díaz & Becker, 

2010). Kärntemperaturen varierar normalt endast med 0,2°C, den så kallade termoneutrala 

zonen, innan kompensationsmekanismer inträder (Lindahl & Selldén, 2005). 

 

Det är kroppens termoregulationssystem som möjliggör en stabil kroppstemperatur. 

Regulationssystemet består av en sensorisk del, en motorisk del samt av temperaturcentrum i 

hypotalamus. Den sensoriska delen har temperaturkänsliga receptorer i nervändsluten på 

huden och i kroppens inre. Temperaturen registreras i nervändslut och informationen skickas 

därefter till temperaturcentrum. Temperaturcentrum fungerar som kroppens termostat och 

variationer i kärntemperaturen triggar autonoma försvarsmekanismer att höja eller sänka 

temperaturen med hjälp av de motoriska nervfibrerna. Perifert kommer värme tas upp eller 

avges till omgivningen för att kunna upprätthålla en stabil kärntemperatur. Vid hypertermi 

leder försvarsmekanismerna till vasodilatation och svettning (Díaz & Becker, 2010). Vid 

hypotermi inträder vasokonstriktion i de perifera delarna av kroppen för att minska blodflödet 

i huden, vilket leder till en minskad värmeförlust. En annan försvarsmekanism är icke-

huttrande värmebildning, som sker via ökad sköldkörtelfunktion (Lindahl & Selldén, 2005). 

Om denna mekanism ej är tillräcklig för att hålla temperaturen i den termoneutrala zonen 

uppträder shivering (huttring) för att upprätthålla kärntemperaturen (Hagen, 2005). Shivering 

uppstår när impulser skickas till skelettmuskulatur som ger ofrivilliga muskelkontraktioner 

vilka är värmeproducerande (Díaz & Becker, 2010). 
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Hypotermi i samband med anestesi 

Värmeförlust 

Värme försvinner från kroppen genom strålning från kroppen till den svalare omgivande 

miljön. Patienten förlorar även värme genom avdunstning från huden vid till exempel 

operationstvätt, från luftvägar genom utandning av varm och fuktig luft samt från öppna 

operationssår. Värmeförlust sker också genom konvektiv och konduktiv värmeförlust (Hagen, 

2005). Värmeförlust genom konvektion kan orsakas av luftströmmar eller spolvätska, det vill 

säga genom att luft- eller vattenmolekyler rör sig mot en kropp (Vanni, Braz, Módolo, 

Amorim & Rodrigues, 2003). Värmeförlust genom konduktion orsakas av fysisk kontakt med 

en kallare yta (Hagen, 2005; Vanni et al., 2003). Enligt en studie sker 85 % av den totala 

värmeavgivningen från patient till omgivning intraoperativt genom värmeutstrålning och 

konvektion från exponerad kroppsyta. Konduktion och avdunstning står för mindre än 15 % 

av den totala värmeförlusten (Vanni et al., 2003). En annan studie hävdar att den primära 

orsaken till uppkomst av hypotermi i samband med anestesi är omgivande rumstemperatur 

(Tander et al., 2005).  

 

Hypotermi i samband med anestesi kan delas in i tre faser. Kort efter anestesistart sker en 

omdistribution av kroppsvärme från kroppens inre till de perifera delarna. Detta orsakas av 

anestesiinducerad perifer vasodilatation och minskad termoregulatorisk vasokonstriktion (J.Y. 

Kim et al., 2006). Kärntemperaturen kan i denna fas sjunka med 0,5-1,5°C (Vanni et al., 

2003). Den andra fasen startar efter någon timmes anestesi, värmeförlusten överstiger då 

kroppens egen förmåga att producera värme varvid kärntemperaturen sjunker ytterligare. Efter 

tre till fem timmars anestesi uppnås en platå vid vilken kärntemperaturen stabiliserar sig under 

resterande operationstid, vilket utgör fas tre (J.Y. Kim et al., 2006). 

 

Förekomst av oavsiktlig hypotermi 

Data gällande förekomsten av oavsiktlig hypotermi varierar stort. Enligt Harper och 

medarbetare (2008) var risken för oavsiktlig intraoperativ hypotermi 20 %. En annan studie 

fann däremot att risk för oavsiktlig hypotermi var 1,5 % (Al-Qahtani & Messahel, 2011). 

Enligt ytterligare en studie blev ungefär 50 % av patienter som genomgick bukkirurgi under 

generell anestesi hypoterma (Esnaola & Cole, 2011). Äldre löper ökad risk att drabbas av 

perioperativ hypotermi. Minskad funktion av termoregulation i kombination med försämrad 

förmåga till shivering och nedsatt muskelmassa är bidragande faktorer (Weirich, 2008). 
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Generell och regional anestesi 

De flesta anestesiläkemedel som används försämrar kroppens egen temperaturreglering 

genom påverkan på hypotalamus och många har även kärldilaterande effekter (Esnaola & 

Cole, 2011). Den deprimerande effekten på hypotalamus vid generell anestesi resulterar i att 

kroppens tröskelvärden påverkas. Den temperatur då kroppen reagerar och försöker återställa 

och sänka temperaturen vid värme fördröjs och den temperatur då kroppen reagerar och 

försöker höja temperaturen vid kyla fördröjs (Díaz & Becker, 2010). Generell anestesi orsakar 

också värmeförlust via ouppvärmda gaser som inhaleras (Paulikas, 2008). 

Inhalationsanestetika orsakar hypotermi primärt genom att hämma termoregulation, 

vaskonstriktion och genom perifer vasodilatation (Weirich, 2008). När muskelrelaxantia har 

givits försvinner kompensationsmekanism i form av shivering helt (Díaz & Becker, 2010). 

 

Regional anestesi ger inte någon direkt påverkan på hypotalamus men på grund av blockering 

av de sensoriska nervfibrerna ger det ändå en effekt på termoregulationen. Spinal och epidural 

anestesi reducerar förmågan till vasokonstriktion då de nedre extremiteterna är involverade i 

omdistributionen av kroppsvärme (Kiekkas & Karga, 2005). Blockering av sympatikus leder 

även till att shivering ej är möjligt (Díaz & Becker, 2010). 

 

Opiater som används vid både generell och regional anestesi har en deprimerande påverkan på 

sympatiska nervsystemet, vilket ytterligare hämmar alla försök till regulation av temperaturen 

(Díaz & Becker, 2010). Kompensationsmekanismer för hypotermi vid regional anestesi träder 

in när temperaturen fallit med 0,2-0,8°C (Kiekkas & Karga, 2005). Vid generell anestesi 

träder kompensationsmekanismer in när temperaturen fallit 0,2-4,0°C (Díaz & Becker, 2010). 

En kombination av generell och regional anestesi ger störst temperaturförlust (Kiekkas & 

Karga, 2005). 

 

Komplikationer till följd av hypotermi i samband med anestesi 

Riskerna med hypotermi inkluderar sårinfektion och försämrad sårläkning, ökad 

syrgaskonsumtion till följd av shivering, ökad risk för kardiovaskulära åkommor, 

koagulationspåverkan samt förlängd läkemedelseffekt (Esnaola & Cole, 2011). 

 

Infektion 

Eftersom hypotermi leder till minskad perifer genomblödning och således försämrad 

syresättning ökar risken för sårinfektioner signifikant (Fry & Fry, 2007; Good, Verble, Secrest 



4 
 

& Norwood, 2006; Hart, Bordes, Hart, Corsino, & Harmon, 2011). Kroppstemperatur under 

35°C har visat en fördubblad risk för postoperativ sårinfektion efter laparotomi vid 

traumakirurgi (Seamon et al., 2012). 

 

Koagulation 

Försämrad trombocytfunktion medför större blödningsbenägenhet och ökat behov av 

blodtransfusioner (Hofer et al., 2005). Redan vid mild hypotermi kan fysiologiska 

koagulationsförändringar uppstå genom påverkan på trombocytfunktionen. Mild hypotermi 

medför ökad blodförlust med i genomsnitt 16 % och ökad risk för behov av blodtransfusion 

med i genomsnitt 22 % (Rajagopalan, Mascha, Na & Sessler, 2008).  

 

Kardiovaskulära komplikationer och ökad syrgaskonsumtion 

Genom att upprätthålla normotermi kan riskerna för ischemisk hjärtskada minskas. Detta har 

setts genom förbättrad hemodynamik och minskade hjärtmarkörer i serum (Nesher et al., 

2003). Shivering mångdubblar värmeproduktionen, men medför ökad syrgaskonsumtion 

(Roth, 2009). Syrgaskonsumtionen kan öka med upp till 400-500 %, vilket utgör en allvarlig 

påfrestning för patienter med hjärt-och kärlsjukdomar (Good et al., 2006; Tander et al., 2005).  

 

Farmakokinetik vid hypotermi 

Hypotermi påverkar anestesiläkemedlens effekt genom förlängd halveringstid (Good et al., 

2006; Tander et al., 2005). Redan vid mild hypotermi minskar metabolismen i kroppen och 

ger således förlängd eller oförutsägbar effekt av många läkemedel. Hos äldre patienter är detta 

särskilt tydligt (Heier & Caldwell, 2006). Övervakning av kroppstemperatur används ofta som 

hjälpmedel för att upptäcka oavsiktlig hypotermi, då både regional och generell anestesi anses 

påverkas ogynnsamt av hypotermi (Putzu, Casati, Berti, Pagliarini & Fanelli, 2007). 

 

Opiaten fentanyl som är ett vanligt förekommande läkemedel i samband med anestesi, 

metaboliseras i levern. Vid minskad levergenomblödning till följd av låg temperatur (32°C) 

har det visat sig att serumkoncentrationen av fentanyl ökar med cirka 25 %. Även andra 

anestesiläkemedel, exempelvis propofol, som till stor del utsöndras via levern påverkas på 

liknande sätt som fentanyl. Detta sågs i en studie där serumkoncentrationen av propofol var 

28 % högre vid 34°C än vid 37°C (Tortorici, Kochanek & Poloyac, 2007). 

 

Hypotermi leder till förlängd effekt av muskelrelaxantia på grund av långsammare 
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metabolism. En sänkning av kroppstemperaturen med 2°C kan ge dubbelt så lång effekt av 

muskelrelaxantia (Kumar, Wong, Melling & Leaper, 2005). I en studie där kärntemperaturen 

successivt sänktes från 36,5°C till 34°C sågs att plasmakoncentrationen av det 

muskelrelaxerande läkemedlet vecuronium gradvis ökade (Heier & Caldwell, 2006). 

Perioperativ hypotermi kan också öka risken för toxiska reaktioner vid användning av 

lokalanestetika (Kumar et al., 2005). 

 

Psykologiska och ekonomiska effekter 

Förutom de fysiologiska effekterna av hypotermi kan psykologiska effekter uppstå i form av 

smärta, stress och nedsatt kognitiv funktion (Ayres, 2004). Vissa patienter upplever att 

shivering är värre än den postoperativa smärtan (Paulikas, 2008). Dessutom medför hypotermi 

förlängd vårdtid på uppvakningsavdelning, vilket även får ekonomiska konsekvenser (Esnaola 

& Cole, 2011; Panossian, Simões, Milani, Baranauskas & Margarido, 2008). 

 

Problemformulering 

Förebyggande av hypotermi vid anestesi är ett viktigt område och finns med som en punkt i 

checklistan för säkerhet vid operationer från World Health Organization (WHO). Checklistan 

ska hjälpa operationsteamet att minimera de vanligaste riskerna vid anestesi och kirurgi 

(World Health Organization, 2008). I Sverige används den svenska bearbetningen av 

checklistan. I den står angivet att hypotermi innebär en svår påfrestning för patienten, 

förlänger tiden för postoperativ återhämtning och ökar risken för infektion. Risken för 

hypotermi bör särskilt uppmärksammas vid ingrepp som varar i mer än en timme, medför 

stora öppna sårytor eller stora vätskeförluster. Enligt checklistan ska anestesisjuksköterkan, 

före inledning av anestesin, tillsammans med operationslaget ta ställning till om risk för 

hypotermi föreligger samt planera/vidta åtgärder om så är fallet (Landstingens Ömsesidiga 

Försäkringsbolag i samarbete med Svensk Kirurgisk Förening, i överenskommelse med 

WHO, 2009). 

 

Vid sökning i databasen för Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) den 8 februari 

2013 fanns ingen sammanställning av forskning kring oavsiktlig hypotermi i samband med 

anestesi. Vid sökning i Cochranes databas den 9 april 2013 ses två sammanställda 

litteraturöversikter där ämnet berörs. Den ena behandlar betydelsen av uppvärmd och 

befuktad insufflationsgas i samband med laparoskopiska ingrepp (Birch, Manouchehri, Shi, 

Hadi, & Karmali, 2011) och den andra behandlar olika metoder för inhalationsuppvärmning 
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och befuktning vid mekanisk ventilation (Kelly, Gillies, Todd, & Lockwood, 2010). Detta 

talar för att viss kunskapsbrist och brist på evidens för olika metoder att förebygga hypotermi 

vid anestesi föreligger, då det finns betydligt fler metoder att studera. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att jämföra olika metoder för att förebygga oavsiktlig 

hypotermi hos vuxna (18 år och äldre) i samband med anestesi. 

 

METOD 

 

Design 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie utan metaanalys. 

 

Sökstrategi 

Endast kvantitativa studier med randomiserat urval inkluderades. Endast primärpublikationer 

inkluderades i resultatet. Exklusionskriterier var artiklar äldre än 10 år, artiklar gällande 

patienter yngre än 18 år, artiklar på andra språk än engelska samt artiklar som behandlade 

hypotermi som behandlingsform, det vill säga avsiktlig hypotermi. Artikelsökning gjordes 

först i databasen Pubmed. I databasen Cinahl söktes sedan artiklar som ej fanns i Pubmed med 

hjälp av sökfunktionen ”Exclude MEDLINE records” under ”Advanced Search”. MeSH-

sökord användes vid samtliga litteratursökningar. 

 

Databas Sökord Utfall 

Pubmed anesthesia AND hypothermia 280 

Cinahl anesthesia AND hypothermia 10 

 

Abstract från de 280 artiklar som söktes fram i Pubmed och abstracts från de 10 artiklar som 

söktes fram i Cinahl, lästes för att kunna inkludera de artiklar som var relevanta för 

litteraturstudien. Efter att ha läst alla abstracts exkluderades de artiklar som ej motsvarade 

litteraturstudiens syfte eller på grund av att de motsvarade de exklusionskriterier som hade 

ställts upp. Efter första granskningen återstod 61 artiklar från Pubmed och sju artiklar från 

Cinahl. Dessa lästes i fulltext och en kvalitetsgranskning utfördes. Efter kvalitetsgranskningen 

kunde ytterligare artiklar exkluderas. Tjugonio artiklar från Pubmed och samtliga sju artiklar 
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från Cinahl exkluderades på grund av att de ej motsvarade litteraturstudiens syfte eller på 

grund av exklusionskriterier och sex artiklar från Pubmed exkluderades på grund av att de 

bedömdes ha låg kvalitet. Efter detta återstod 26 artiklar från Pubmed. Dessa artiklar 

analyseras i denna litteraturstudies resultat. 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsgranskning utfördes med hjälp av SBU:s granskningsmall för randomiserade studier, 

se bilaga 2. Kriterier för kvalitetsvärdering enligt Forsberg & Wengström (2013) användes 

som ett komplement till SBU:s granskningsmall. Med hjälp av denna granskningsmall och 

kvalitetsvärdering gjordes en sammanfattande bedömning huruvida kvaliteten var hög, medel 

eller låg. Enligt SBU:s granskningsmall för randomiserade studier värderades artiklarna 

utifrån risk för selektionsbias, behandlingsbias, bedömningsbias, bortfallsbias och 

rapporteringsbias. Eventuella föreliggande intressekonflikter vägdes också in i bedömningen. 

Svaret på varje enskild biasfråga medförde en låg-, medel-, eller högkvalitetsmarkering, se 

bilaga 2. Genom att värdera innebörden av dessa 31 kvalitetsmarkeringar i förhållande till 

”kriterier för kvalitetsvärdering”, tabell 6:3 i Forsberg & Wengström (2013), gjordes en 

sammanfattande bedömning av studierna som helhet. De granskade artiklarna tilldelades 

graderingen; ett, två eller tre, där ett motsvarade högst kvalitet och tre lägst kvalitet. Hög 

kvalitet innebar en väl genomförd studie med tydlig beskrivning av material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Patientmaterialet måste också vara tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Låg kvalitet kännetecknades av få patienter och stort bortfall, 

otillräcklig statistisk säkerhet samt bristfällig materialbeskrivning (Forsberg & Wengström, 

2013). Utifrån denna granskning gjordes en sammanfattande bedömning huruvida kvaliteten 

var hög, medel eller låg. De artiklar som bedömdes ha låg kvalitet, det vill säga 

graderingsvärde tre, uteslöts. 

 

Redovisning av resultatet presenteras i löpande text, kvalitetsbedömningstabell och i en matris 

med rubrikerna; författare/ land/ publikationsår, inklusionskriterier/exklusionskriterier, syfte, 

deltagare/bortfall, resultat samt studiens kvalitet, se bilaga 1. 

 

Etiskt övervägande 

I denna litteraturstudie inkluderades endast artiklar som hade granskats av en etisk kommitté. 
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RESULTAT 

 

Metoder för att förebygga hypotermi 

Nedan beskrivna metoder för att förebygga hypotermi studerades i de artiklar som ingick i 

litteraturstudien. Vissa studier förekommer i flera metodgrupper i tabellen nedan, detta beror 

på att i ett flertal studier jämfördes olika metoder i en och samma studie.  

 

Metoder Antal artiklar Kvalitetsbedömning 

Preoperativ uppvärmning 4 1 artikel av hög kvalitet 

3 artiklar av medel kvalitet 

Läkemedelsbehandling med olika 

anestesiläkemedel  

2 1 artikel med hög kvalitet 

1 artikel med medel kvalitet  

Läkemedelsbehandling med beta-

blockerare 

1 Medel kvalitet 

Läkemedelsbehandling med fruktos 1 Hög kvalitet 

Läkemedelsbehandling med aminosyror 1 Hög kvalitet 

Läkemedelsbehandling med fenylefrin 1 Hög kvalitet 

Varmluftstäcken 14 1 artikel av hög kvalitet 

13 artiklar av medel kvalitet 

Uppvärmning med elektrisk resistens 

(täcke) 

4 Medel kvalitet 

Uppvärmning med elektrisk resistens 

(madrass) 

4 Medel kvalitet 

Varma spolvätskor 1 Medel kvalitet 

Varma infusionsvätskor 2 1 artikel av hög kvalitet 

1 artikel av medel kvalitet 

Pulserande negativt tryck mot huden 1 Medel kvalitet 

Strålningsuppvärmning 2 Medel kvalitet 

Varmt cirkulerande vatten 2 1 artikel av hög kvalitet 

1 artikel av medel kvalitet 

Elastiska benlindor 1 Medel kvalitet 

Uppvärmd och befuktad insufflationsgas 1 Medel kvalitet 
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Preoperativ uppvärmning 

I vissa studier har uppvärmning skett preoperativt för att undersöka hur det påverkar risken 

för hypotermi intraoperativt, medan uppvärmningen i andra studier startat först inne på 

operationssalen. 

 

Ett flertal studier har visat att preoperativ uppvärmning är en effektiv metod för att minska 

förekomst och grad av hypotermi intraoperativt (De Witte, Demeyer, & Vandemaele, 2010; 

Horn et al., 2012; J.C. Andrzejowski, Hoyle, Eapen & Turnbull, 2008). 

 

Andrzejowski och medarbetare (2008) jämförde en kontrollgrupp med en grupp patienter som 

preoperativt fick uppvärmning med varmluftstäcke (Bair Paws). En signifikant större andel av 

patienterna förblev normoterma intraoperativt i gruppen som fick preoperativ uppvärmning 

(J.C. Andrzejowski et al., 2008).  

 

I studien av De Witte och medarbetare (2010) minskar preoperativ uppvärmning med 

elektriskt uppvärmt täcke (Geratherm) förekomsten av hypotermi. Att använda varmluftstäcke 

(Arizant Healthcare Modell 110) preoperativt hade inte någon signifikant effekt för att 

förebygga hypotermi i samma studie (De Witte et al., 2010). I en annan studie framkom dock 

att varmluftstäcke preoperativt (Snuggle Warm) medförde en medelkärntemperatur på >36°C 

intraoperativt (Horn et al., 2012). 

 

Läkemedel 

Val av anestesiläkemedel har visat sig kunna påverka kroppstemperatur. Det har även gjorts 

studier som undersöker huruvida andra läkemedel kan förebygga hypotermi. I en studie 

jämfördes effekten på kärntemperaturen under generell anestesi med tre olika 

anestesiläkemedel; propofol lipid-emulsion, propofol mikro-emulsion och inhalationsgas 

sevofluran (Jeong, Ju, Lee, Lee & Yoon, 2012). Medelkärntemperaturen i gruppen som fick 

propofol lipid-emulsion var signifikant högre än i de två andra grupperna, men 45 minuter 

efter anestesistart hade alla tre grupper en medelkärntemperatur på <36°C (Jeong et al., 2012). 

 

I en annan studie gavs lågdos av ketamin i kombination med propofol i sederingsdos för att se 

om det kunde förebygga hypotermi i samband med spinalanestesi (Kinoshita, Suzuki, 

Shimada & Ogawa, 2004). Resultatet visade att medelkärntemperaturen var signifiknat högre 

i gruppen som hade fått ketamin i kombination med propofol jämfört med gruppen som 
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endast hade fått propofol (Kinoshita et al., 2004). 

 

Andra läkemedel som har studerats gällande effekt på kärntemperaturen är infusion av 

fruktos, fenylefrin, aminosyror samt betareceptorblockerare. Patienter som erhöll 

fruktosinfusion preoperativt hade en signifikant högre kärntemperatur vid samtliga 

mättillfällen jämfört med kontrollgruppen (Mizobe, Nakajima, Ueno & Sessler, 2006). I 

studien gällande fenylefrinbehandling utvecklade kontrollgruppen en signifikant lägre 

medelkärntemperatur jämfört med gruppen som erhöll fenylefrininfusion. Hypotermi 

utvecklades även snabbare och i högre grad i kontrollgruppen (Ro et al., 2009).  

 

I artikeln som undersökte effekten av infusion av aminosyror hade gruppen som fått infusion 

av aminosyror signifikant högre medelkärntemperatur än kontrollgruppen efter två timmars 

kirurgi (Zhong, Ge, Zhuang, Cang & Xue, 2012). Infusion av ultrakortverkande 

betareceptorblockerare studerades i en artikel (Inoue, Abe, Kawaguchi, Kobayashi & Furuya, 

2010). Efter 50 minuter hade grupperna som fått ultrakortverkande betareceptorblockerare en 

medelkärntemperatur på ≥36,0°C, medan kontrollgruppen hade en medelkärntemperatur på 

<36,0°C. Betareceptorblockeraren Esmolol var mest effektiv och en signifikant högre 

medelkärntemperatur jämfört med kontrollgruppen uppmättes från 15 minuter efter 

anestesistart (Inoue et al., 2010). 

 

Varmluftstäcke kontra elektrisk resistansuppvärmning, strålningsuppvärmning, varmt 

cirkulerande vatten och pulserande negativt tryck mot huden 

Varmluftstäcke är idag en vanligt förekommande behandlingsmetod (Lenhardt, 2003). Många 

studier jämför därför varmluftstäcke med andra metoder för att upprätthålla normotermi.  

 

I en studie från 2003 jämfördes behandling med varmluftstäcke (Bair Hugger), elektriskt 

uppvärmt täcke (Smartcare) och madrass med varmt cirkulerande vatten (Meditherm) 

(Negishi et al., 2003). Två timmar efter anestesistart hade gruppen som behandlades med 

madrass med varmt cirkulerande vatten en signifikant lägre medelkärntemperatur än de övriga 

två grupperna, men det fanns aldrig någon signifikant temperaturskillnad mellan gruppen som 

behandlades med varmluftstäcke och gruppen som behandlades med elektriskt uppvärmt 

täcke (Negishi et al., 2003). Liknande förutsättningar fanns i en studie från 2012, där gruppen 

som behandlades med madrass med varmt cirkulerande vatten fick ett tillägg av byxor 

uppvärmda av cirkulerande vatten (Round Body Wraps) (Hasegawa, Negishi, Nakagawa & 
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Ozaki, 2012). Denna grupp jämfördes då med varmluftstäcke (Bair Hugger) och elektriskt 

uppvärmt täcke (SmartCare). Tillägget av byxor uppvärmda med cirkulerande vatten gav ett 

annat resultat. Två timmar efter anestesistart gav uppvärmning med varmt cirkulerande vatten 

signifikant högre medelkärntemperatur än de andra metoderna, men vid operationsslut fanns 

ingen signifikant skillnad i medelkärntemperatur mellan gruppen som behandlades med varmt 

cirkulerande vatten och gruppen som behandlades med varmluftstäcke. Däremot hade 

gruppen som behandlades med elektriskt uppvärmt täcke en signifikant lägre 

medelkärntemperatur även vid detta mättillfälle (Hasegawa et al., 2012).  

 

Enligt en studie av Fanelli och medarbetare (2009) fanns ingen signifikant skillnad mellan 

uppvärmning med varmluftstäcke (Warmtouch) och elektriskt uppvärmd madrass (DM-

WARM 12) gällande medelkärntemperaturen. Ingen signifikant skillnad i 

medelkärntemperaturen framkom i en studie där varmluftstäcke (Bair Hugger) jämfördes med 

elektriskt uppvärmd madrass (PerfecTemp) (Egan et al., 2011). Andelen patienter vid 

operationsslut som hade en kärntemperatur >36,0°C var dock fler i gruppen som behandlades 

med varmluftstäcke än i gruppen som behandlades med elektriskt uppvärmd madrass (Egan et 

al., 2011).  

 

I en annan studie däremot var medelkärntemperaturen i gruppen som behandlades med 

varmluftstäcke (Bair Hugger) signifikant högre än i gruppen som behandlades med elektrisk 

uppvärmd madrass (Operatherm) vid operationsslut (Leung, Lai & Wu, 2007). I denna studie 

hade 50 % av patienterna i gruppen som behandlades med varmluftstäcke och 63 % av 

patienter som behandlades med elektriskt uppvärmd madrass en kärntemperatur <36,0°C vid 

operationsslut (Leung et al., 2007). Bair Hugger och Operatherm jämfördes också i en studie 

2006, dock kunde ingen signifikant temperaturskillnad ses vid något mättillfälle i denna studie 

(Ng, Lai & Ho, 2006).  

 

En studie jämförde varmluftstäcke (Bair Hugger) med en specialtillverkad cylinder som gav 

ett pulserande negativt tryck mot en arm (Rein, Filtvedt, Walløe & Raeder, 2007). En 

signifikant skillnad av medelkärntemperaturen kunde ses 2 timmar efter anestesistart. I 

gruppen som fick pulserande negativt tryck mot huden var medelkärntemperaturen då 37°C 

jämfört med gruppen som behandlades med varmluftstäcke som hade en medelkärntemperatur 

på 36°C vid samma tillfälle (Rein et al., 2007).  
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Varmluftstäcke (Bair Hugger) jämfördes med strålningsuppvärmning (Sun-touch) (Torrie, 

Yip & Robinson, 2005). Varmluftstäcket gav en signifikant högre medelkärntemperatur vid 

operationsslut jämfört med strålningsuppvärmning (Torrie et al., 2005). Samma jämförelse 

gjordes i en studie från 2009, men ingen signifikant skillnad i medelkärntemperatur sågs då 

mellan grupperna (Kadam, Moyes & Moran, 2009).  

 

I en studie jämfördes två olika varmluftstäcken (Bair Hugger och WarmAir), men ingen 

signifikant skillnad i medelkärntemperatur förekom mellan de två grupperna (Wagner, 

Swanson, Raymond & Smith, 2008). 

 

Att varmluftstäcket Bair Hugger har effekt visades i en studie där det jämfördes med en 

kontrollgrupp utan intraoperativ uppvärmning (Y.S. Kim et al., 2009). Vid operationsslut var 

medelkärntemperaturen signifikant högre i gruppen som erhållit varmluftstäcke jämfört med 

kontrollgruppen. Hypotermi förekom hos 8,3 % av patienterna i gruppen som behandlades 

med varmluftstäcke och i kontrollgruppen blev alla patienter hypoterma (Y.S. Kim et al., 

2009). 

 

Uppvärmd infusionsvätska 

Några studier har gjorts gällande effekten av uppvärmning av vätskor av olika slag. I en studie 

jämfördes medelkärntemperaturen hos patienter som fick intravenös vätska som hade värmts i 

värmeskåp preoperativt, patienter som fick intravenös vätska via infusionsvärmare 

(Astotherm) samt patienter som fick rumstempererad intravenös vätska, men ingen signifikant 

skillnad i medelkärntemperatur kunde påvisas intraoperativt (Andrzejowski, Turnbull, 

Nandakumar, Gowthaman & Eapen, 2010). En annan studie jämförde medelkärntemperatur 

hos patienter som erhöll intravenös vätska via infusionsvärmare (Hotline) med patienter som 

erhöll rumstempererad intravenös vätska (Xu, You, Zhang & Li, 2010). Gruppen som erhöll 

uppvärmd intravenös vätska hade signifikant högre medelkärntemperatur vid samtliga 

temperaturmätningar efter anestesistart (Xu et al., 2010). Infusionsvärmare har även studerats 

i artikeln av Hasankhani och medarbetare (2007). Medelkärntemperaturen sjönk inte i lika 

hög grad hos gruppen som fick intravenös vätska uppvärmd i infusionsvärmare (Level 1) 

intraoperativt jämfört med kontrollgruppen som fick rumstempererad intravenös vätska 

(Hasankhani, Mohammadi, Moazzami, Mokhtari & Naghgizadh, 2007). 

 

Uppvärmd spolvätska 



13 
 

Effekten av spolvätskans temperatur på medelkärntemperaturen har studerats. Användning av 

rumstempererad spolvätska jämfördes med uppvärmd spolvätska (Yong-Shin Kim et al., 

2009). Hypotermi uppkom hos 91 % av patienterna i gruppen som erhöll rumstempererad 

spolvätska. Förekomsten av hypotermi var signifikant lägre i gruppen som erhöll uppvärmd 

spolvätska, 22 % av patienterna i denna grupp blev hypoterma (Yong-Shin Kim et al., 2009).  

Elastiska benlindor 

En grupp gravida kvinnor studerades för att utvärdera förekomst av hypotermi om benen 

lindades med elastiska lindor (Sun et al., 2004). Ingen signifikant skillnad av 

medelkärntemperatur kunde påvisas vid något mättillfälle mellan gruppen som hade lindade 

ben jämfört med kontrollgruppen (Sun et al., 2004). 

 

Uppvärmd och befuktad insufflationsgas 

Effekten av lokal insufflation med varm och befuktad koldioxid jämfördes med en 

kontrollgrupp som fick rumstempererad och icke-befuktad insufflationsgas (Frey, Janson, 

Svanfeldt, Svenarud & van der Linden, 2012). Vid operationens slut hade gruppen med varm 

och befuktad insufflation av koldioxid en signifikant högre medelkärntemperatur än 

kontrollgruppen. Vid operationens slut var totalt sju patienter hypoterma, samtliga ingick i 

kontrollgruppen (Frey et al., 2012).  

 

Analys 

Artiklar av hög kvalitet var spridda mellan de olika metoderna. Ingen enskild metod 

representerades av mer än 1 artikel av hög kvalitet. De studier som bedömdes ha hög kvalitet 

behandlade metoderna preoperativ uppvärmning, viss läkemedelsbehandling, varmluftstäcke, 

varma infusionsvätskor samt varmt cirkulerande vatten. Metoderna studerades i olika antal 

artiklar. Varmluftstäcke behandlades i 14 artiklar och resterande metoder studerades i fyra 

eller färre artiklar. 

 

DISKUSSION 

 

Sammanfattning 

Varmluftstäcke visade sig ha gynnsam effekt på kärntemperatur och kunde bidra till att 

förebygga oavsiktlig intraoperativ hypotermi. Effekten av varmluftstäcke utvärderades i 14 av 

26 studier. Att så många studier med i stort överensstämmande resultat gjorts om denna metod 
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kan stärka evidensen för att det är ett effektivt sätt att förebygga hypotermi. En av artiklarna 

som studerade varmluftstäcke som metod hade hög kvalitet. 

 

De mest entydiga resultaten som framkom gällande gynnsam effekt på kärntemperatur i övrigt 

var metoderna uppvärmning av intravenösa vätskor och spolvätskor, preoperativ uppvärmning 

av patienten och behandling med specifika läkemedel. Dessa metoder har dock endast 

utvärderats i enstaka studier och det är därför svårare att dra större slutsatser av resultaten. 

 

Resultatdiskussion 

Förutom de i arbetet beskrivna metoderna för att förebygga hypotermi i samband med 

anestesi, finns andra viktiga faktorer som kan påverka det resultat som framkommit.  

Vilken typ av anestesi som användes har betydelse. I tre studier användes en kombination av 

regional och generell anestesi (Hasegawa et al., 2012; Inoue et al., 2010; Zhong et al., 2012). 

Denna kombination av anestesimetoder medför ökad risk för hypotermi, jämfört med när 

regional och generell anestesi används var för sig (Kiekkas & Karga, 2005). Två studier som 

jämförde samma fabrikat av varmluftstäcke och elektriskt uppvärmd madrass visade på olika 

resultat (Leung et al., 2007; Ng et al., 2006) Olika anestesiformer användes i studierna och det 

är möjligt att det var en bidragande orsak till de skilda resultaten. Motsvarande sågs i två 

studier med olika resultat som jämförde samma fabrikat av varmluftstäcke och 

strålningsuppvärmning (Kadam et al., 2009; Torrie et al., 2005). Även där användes olika 

anestesiformer. 

 

Att olika anestesiläkemedel och andra läkemedel påverkar kärntemperaturen har framkommit 

(Jeong et al., 2012; Kinoshita et al., 2004; Mizobe et al., 2006; Ro et al., 2009; Zhong et al., 

2012; Inoue et al., 2010). Administrering av olika läkemedel kan således försvåra korrekta 

jämförselser mellan studier som avser att utvärdera effekten av andra metoder för 

förebyggande av hypotermi. Användning av läkemedel som hypotermiprevention kan vara 

svårt att tillämpa kliniskt. Läkemedlen i studierna är i flera fall potenta och kan inte ges enbart 

på indikationen att förebygga hypotermi, men det är förstås ändå bra att känna till effekten på 

kärntemperaturen. 

 

Vilken typ av ingrepp som gjorts är en annan faktor som komplicerar jämförelser mellan olika 

studier, till exempel studerades en hypotermiförebyggande metod i samband med 
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knäproteskirurgi där tourniquet användes (Y.S. Kim et al., 2009). Tourniquet påverkar 

kroppens cirkulation kraftigt och omedelbart efter påsläpp av blodflöde sjönk 

medelkärntemperaturen avsevärt i båda undersökningsgrupperna (Y.S. Kim et al., 2009). 

Detta är viktigt att observera så att inte inkorrekta jämförelser görs. 

 

Funna artiklars inklusions- och exklusionskriterier var mycket varierande. En artikel 

inkluderade endast män (Torrie et al., 2005) och två artiklar inkluderade endast kvinnor 

(Inoue et al., 2010; Sun et al., 2004). Några artiklar studerade hypotermiförebyggande 

metoders effekter på äldre >65 år (Jeong et al., 2012; Y.S. Kim et al., 2009; Torrie et al., 2005 

). Andra studier exkluderade patienter >65år (Hasankhani et al., 2007; Mizobe et al., 2006; Ro 

et al., 2009). Detta kan ha betydelse vid jämförelser mellan studierna, då äldre patienter i 

högre grad drabbas av hypotermi i samband med anestesi (Weirich, 2008). 

 

Operationssalens temperatur har tidigare visat sig påverka uppkomst av intraoperativ 

hypotermi hos nyfödda och neonatala barn (Tander et al., 2005). Ingen artikel gällande 

operationssalens temperatur finns med i denna litteraturstudie. Litteraturöversikt gällande 

metoder för inhalationsuppvärmning och befuktning vid mekanisk ventilation fanns i 

databasen Cochrane (Kelly et al., 2010), men inte heller någon artikel gällande dessa metoder 

finns med i litteraturstudien. Tänkbara orsaker till att artiklar om ovan nämnda metoder inte 

framkom vid litteratursökning kan vara att de ej motsvarade uppsatta inklusionskriterier. 

Exempelvis kan betydelsen av operationssalens temperatur och användning av cirkelsystem 

för inhalation med automatisk uppvärmning och befuktning numera vara etablerade metoder, 

så att få studier i ämnet har gjorts de senaste 10 åren. 

 

Uppvärmd och befuktad insufflationsgas hade enligt en studie god effekt för att förebygga 

intraoperativ hypotermi (Frey et al., 2012). Ingen patient i studien som fick behandlingen blev 

hypoterm. I litteraturöversikt från databasen Cochrane sågs dock ingen signifikant effekt på 

kärntemperaturen (Birch et al., 2011). 

 

Olika typer av fabrikat inom samma uppvärmningsmetod kan ha påverkat risken för 

inkorrekta jämförelser mellan resultaten i artiklarna. Exempelvis var effekten av 

varmluftstäcke motsatt i två studier, en bidragande orsak till detta kan vara att olika fabrikat 

av varmluftstäcke jämfördes (De Witte et al., 2010; Horn et al., 2012).  
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American Society of Anesthesiologists (ASA) har utformat ett system för bedömning och 

klassificering av patientens allmänna hälsotillstånd före anestesi (Lindahl, Ullman & 

Arlehamn, 2005). ASA-klassificeringen är uppdelad enligt följande: 

ASA 1 Frisk patient 

ASA 2 Patient med mild systemsjukdom  

ASA 3 Patient med svår systemsjukdom  

ASA 4 Patient med svår systemsjukdom som är ett konstant hot mot livet 

ASA 5 Moribund patient som ej förväntas överleva utan operation 

 

De flesta artiklarna som har granskats har ASA-klassifiering 1-2 som inklusionskriterie, vilket 

är ett bra sätt att begränsa variation av sjukdomstillstånd hos de deltagande patienterna och 

därmed göra resultaten mer jämförbara. 

 

Operationslängden kan påverka ett resultat genom att temperaturmätningar då utförs vid olika 

tillfällen. Hypotermins olika faser under anestesi gör det viktigt att beakta vid vilken 

intraoperativ tidpunkt kärntemperaturen mäts (J.Y. Kim et al., 2006). Även på vilket sätt 

kärntemperaturen uppmätts, skiljer sig åt mellan olika studier. Hur detta påverkar resultaten är 

svårt att uppskatta, men det är möjligt att det inverkar. 

 

Tidigare rekommendationer 

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) gjorde 2008 en omfattande 

jämförelse mellan metoders effektivitet för att undvika oavsiktlig hypotermi perioperativt. 

Enligt denna rapport finns tillräckliga bevis för att rekommendera varmluftstäcke som metod, 

både vad gäller klinisk effektivitet och kostnadseffektivitet (National Institute for Health and 

Clinical Excellence, 2008). NICE rekommenderar att patienter med förhöjd risk att utveckla 

oavsiktlig perioperativ hypotermi och planeras genomgå anestesi under minst 30 minuter bör 

erhålla intraoperativ uppvärmning med varmluftstäcke. Vidare rekommenderas att alla 

patienter som planeras genomgå anestesi längre än 30 minuter bör erhålla intraoperativ 

uppvärmning med varmluftstäcke. NICE rekommenderar också att intravenösa vätskor (500 

ml eller mer) och spolvätskor värms upp.  
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Slutsats 

Litteraturstudiens resultat gällande metoderna varmluftstäcke samt uppvärmda intravenösa 

vätskor och spolvätskor överensstämmer i stort med rekommendationerna från NICE. Detta 

ger stöd åt att fortsätta rekommendera dessa metoder i samband med anestesi. De mest 

entydiga resultaten som framkom gällande gynnsam effekt på kärntemperatur i övrigt var 

metoderna preoperativ uppvärmning av patienten och behandling med specifika läkemedel. 

Ytterligare studier gällande effekten av preoperativ uppvärmning vore av värde, då dessa 

skulle kunna leda till rekommendationer för rutinmässig användning även av denna metod. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med att göra en litteraturstudie är att systematiskt söka, kritiskt granska och 

sammanställa funnen litteratur (Forsberg och Wengström, 2013). Detta för att beskriva 

kunskapsläget inom området prevention av hypotermi. Enligt Polit & Beck (2008) kan en 

beskrivande litteraturstudie ge en överblick över tillgänglig forskning och bidra till grund för 

nya studier genom att till exempel uppmärksamma områden där det behövs ytterligare 

vetenskaplig evidens. En litteraturstudie kan även hjälpa yrkesverksamma sjuksköterskor att 

ta del av aktuell forskning på ett överskådligt och effektivt sätt (Polit & Beck, 2008). Av 

dessa orsaker passade beskrivande litteraturstudie som design till ämnet. 

 

Exklusionskriterier som fastställdes innan artikelsökning var artiklar äldre än 10 år, artiklar 

gällande patienter yngre än 18 år. Artiklar äldre än 10 år exkluderades för att endast få med 

aktuella metoder för att förebygga hypotermi. Enligt Forsberg & Wengström (2013) är 

forskning en färskvara och forskningsresultat blir fort historia. Patienter yngre än 18 år 

exkluderades på grund av att barn och vuxna har olika fysiologi och därmed blir det svårt att 

göra en jämförelse. 

 

Artikelsökning utfördes i databaserna Pubmed och Cinahl. Dessa är två stora databaser som 

täcker forskning inom omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013). En bred sökning 

utfördes först för att inte riskera att utesluta någon artikel som var relevant. MeSH-sökorden 

hypothermia och anesthesia användes. Denna artikelsökning resulterade i sammanlagt 290 

artiklar. Detta ansågs vara ett överkomligt antal artiklar där abstract kunde läsas. Inga 

ytterligare sökningar med tillägg av andra sökord utfördes då det ej fanns något behov av att 

snäva in sökningen till färre artiklar.  
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Efter att ha läst igenom abstract och fulltext av artiklarna exkluderades artiklar som ej 

motsvarade syftet. Det var framförallt artiklar som berörde avsiktlig hypotermi som 

exkluderades på grund av detta. Vid neurokirurgi och hjärtkirurgi används hypotermi som 

behandlingsform i syfte att minska metabolismen. Även kvalitativa artiklar exkluderades på 

grund av att de ej svarade mot litteraturstudiens syfte. Syftet med denna litteraturstudie är ej 

att beskriva och tolka upplevelser som görs i kvalitativa studier. Det som studerades var olika 

metoder för att förebygga oavsiktlig hypotermi hos vuxna i samband med anestesi och för 

detta krävs artiklar med kvantitativ ansats (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

För att få ett brett perspektiv har avgränsningar gällande anestesiform och typ av operation 

inte gjorts. Att artiklarna inte fanns i fri fulltext var inte ett exklusionskriterie. Efter att ha läst 

alla abstracts var det endast en relevant studie som inte fanns i fri fulltext, denna artikel 

beställdes och inkluderades för att inte riskera ett missvisande resultat. 

 

SBU:s granskningsmall av randomiserade studier användes vid kvalitetsgranskning. Med 

hjälp av denna mall kunde artiklarnas risk för bias granskas. För att minimera subjektivitet 

diskuterades granskningsprotokollet igenom innan kvalitetsgranskningen utfördes för att 

säkerställa att artiklarna skulle bedömmas på ett likartat sätt. Dock finns alltid risk för en 

subjektiv bedömning, att olika bedömning har gjorts i urvalsprocessen. Kvalitetsgranskning 

och kvalitetsvärdering var de svåraste momenten i litteraturstudien. SBU:s granskningsmall 

för randomiserade studier var omfattande och krävde djupgående analys av de granskade 

artiklarna. Det var svårt att gradera de granskade artiklarna, då värderingen krävde att varje 

enskild artikels granskningsutfall diskuterades. Det finns således risk att det inte skulle bli 

exakt samma studier som inkluderades om litteraturstudien replikerades, vilket i sin tur skulle 

kunna ge ett annat resultat. Hur mycket denna subjektivitet påverkade det resultat som 

uppkom är svårt att uppskatta, men det bör tas i beaktande att denna påverkan finns.  

 

Kriterier för kvalitetsvärdering enligt Forsberg & Wengström (2013) användes för att kunna 

få en tregradig bedömning. Kriterier för kvalitetsvärdering bedömdes kunna användas som ett 

komplement till SBU:s granskningsmall eftersom de kriterier som SBU har ställt upp för att 

en artikel ska kunna inkluderas i en systematisk litteraturstudie även finns beskrivet av 

Forsberg & Wengström (2013).  

 

Sammanlagt 61 artiklar artikelgranskades. Efter artikelgranskning exkluderades de artiklar 
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som ej hade ett randomiserat urval eller bedömdes ha låg kvalitet. Detta för att få ett högre 

bevisvärde (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Endast artiklar som hade granskats av etisk kommitté inkluderades i denna litterturstudie. En 

artikel som angav att de hade godkänts av etisk kommitté, hade dock en kontrollgrupp som ej 

erhöll någon intraoperativ uppvärmning, vilket kan anses oetiskt. I andra artiklar har det 

poängterats att en svaghet kan vara att ingen kontrollgrupp utan uppvärmning intraoperativt 

har funnits. Författarna till dessa studier har dock bedömt det som oetiskt att ej ge någon 

intraoperativ uppvärmning överhuvudtaget. 



20 
 

REFERENSER 

Al-Qahtani, A.S. & Messahel, F.M. (2011). Benchmarking inadvertent perioperative 

hypothermia guidelines with the National Institute for Health and Clinical Excellence. Saudi 

medical journal, 32(1), 27–31. 

Andrzejowski, J.C., Hoyle, J., Eapen, G. & Turnbull, D. (2008). Effect of prewarming on 

post-induction core temperature and the incidence of inadvertent perioperative hypothermia in 

patients undergoing general anaesthesia. British journal of anaesthesia, 101(5), 627–631. 

Andrzejowski, J.C., Turnbull, D., Nandakumar, A., Gowthaman, S. & Eapen, G. (2010). A 

randomised single blinded study of the administration of pre-warmed fluid vs active fluid 

warming on the incidence of peri-operative hypothermia in short surgical procedures. 

Anaesthesia, 65(9), 942–945. 

Ayres, U. (2004). Older people and hypothermia: the role of the anaesthetic nurse. British 

journal of nursing (Mark Allen Publishing), 13(7), 396–403. 

Birch, D.W., Manouchehri, N., Shi, X., Hadi, G. & Karmali, S. (2011). Heated CO₂ with or 

without humidification for minimally invasive abdominal surgery. Cochrane database of 

systematic reviews (Online), (1), CD007821. 

Bozimowski, G. (2010). Clinical monitoring II: respiratory and metabolic systems. Nagelhout, 

J.J. & Plaus, K.L. (Eds.). Nurse anesthesia (4., [updated] ed., pp. 337-347) St. Louis, Mo.: 

Saunders/Elsevier. 

De Witte, J.L., Demeyer, C. & Vandemaele, E. (2010). Resistive-heating or forced-air 

warming for the prevention of redistribution hypothermia. Anesthesia and analgesia, 110(3), 

829–833. 

Díaz, M. & Becker, D.E. (2010). Thermoregulation: physiological and clinical considerations 

during sedation and general anesthesia. Anesthesia progress, 57(1), 25–32. 

Egan, C., Bernstein, E., Reddy, D., Ali, M., Paul, J., Yang, D. & Sessler, D.I. (2011). A 

randomized comparison of intraoperative PerfecTemp and forced-air warming during open 

abdominal surgery. Anesthesia and analgesia, 113(5), 1076–1081. 

Esnaola, N.F. & Cole, D.J. (2011). Perioperative normothermia during major surgery: is it 

important? Advances in surgery, 45, 249–263. 

Fanelli, A., Danelli, G., Ghisi, D., Ortu, A., Moschini, E. & Fanelli, G. (2009). The efficacy of 

a resistive heating under-patient blanket versus a forced-air warming system: a randomized 

controlled trial. Anesthesia and analgesia, 108(1). 199-201 

Farley, A. & McLafferty, E. (2008). Nursing management of the patient with hypothermia. 

Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain): 1987), 22(17), 43–46. 



21 
 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur. 

Frey, J.M., Janson, M., Svanfeldt, M., Svenarud, P.K. & van der Linden, J.A. (2012). Local 

insufflation of warm humidified CO₂ increases open wound and core temperature during open 

colon surgery: a randomized clinical trial. Anesthesia and analgesia, 115(5), 1204–1211. 

Fry, D.E. & Fry, R.V. (2007). Surgical site infection: the host factor. AORN journal, 86(5), 

801–810. 

Good, K.K., Verble, J.A., Secrest, J. & Norwood, B.R. (2006). Postoperative hypothermia- 

the chilling consequences. AORN journal, 83(5), 1054–1066. 

Hagen, O. (2005). Förebyggande och behandling av anestesirelaterade komplikationer. 

Hovind, I.L. (red.). Anestesiologisk omvårdnad. (ss.460-4629). Lund: Studentlitteratur. 

Harper, C.M., Andrzejowski, J.C. & Alexander, R. (2008). NICE and warm. British Journal 

of Anaesthesia, 101(3), 293-295. 

Hart, S.R., Bordes, B., Hart, J., Corsino, D. & Harmon, D. (2011). Unintended perioperative 

hypothermia. The Ochsner journal, 11(3), 259–270. 

Hasankhani, H., Mohammadi, E., Moazzami, F., Mokhtari M. & Naghgizadh, M.M. (2007). 

The effects of intravenous fluids temperature on perioperative hemodynamic situation, post-

operative shivering, and recovery in orthopaedic surgery. Canadian operating room nursing 

journal. 25(1), 20-27. 

Hasegawa, K., Negishi, C., Nakagawa, F. & Ozaki, M. (2012). Core temperatures during 

major abdominal surgery in patients warmed with new circulating-water garment, forced-air 

warming, or carbon-fiber resistive-heating system. Journal of anesthesia, 26(2), 168–173. 

Heier, T. & Caldwell, J.E. (2006). Impact of hypothermia on the response to neuromuscular 

blocking drugs. Anesthesiology, 104(5), 1070–1080. 

Hofer, C.K., Worn, M., Tavakoli, R., Sander, L., Maloigne, M., Klaghofer, R. & Zollinger, A. 

(2005). Influence of body core temperature on blood loss and transfusion requirements during 

off-pump coronary artery bypass grafting: a comparison of 3 warming systems. The Journal 

of thoracic and cardiovascular surgery, 129(4), 838–843. 

Horn, E.P., Bein, B., Böhm, R., Steinfath, M., Sahili, N. & Höcker, J. (2012). The effect of 

short time periods of pre-operative warming in the prevention of peri-operative hypothermia. 

Anaesthesia, 67(6), 612–617. 

Inoue, S., Abe, R., Kawaguchi, M., Kobayashi, H. & Furuya, H. (2010). Beta blocker infusion 

decreases the magnitude of core hypothermia after anesthesia induction. Minerva 

anestesiologica, 76(12), 1002–1009. 



22 
 

Jeong, C.W., Ju, J., Lee, D.W., Lee, S.H. & Yoon, M.H. (2012). Lipid-emulsion propofol less 

attenuates the regulation of body temperature than micro-emulsion propofol or sevoflurane in 

the elderly. Yonsei medical journal, 53(1), 198–203. 

Kadam, V.R., Moyes, D. & Moran, J.L. (2009). Relative efficiency of two warming devices 

during laparoscopic cholecystectomy. Anaesthesia and intensive care, 37(3), 464–468. 

Kelly, M., Gillies, D., Todd, D. A. & Lockwood, C. (2010). Heated humidification versus 

heat and moisture exchangers for ventilated adults and children. Anesthesia and analgesia, 

111(4), 1072. 

Kiekkas, P. & Karga, M. (2005). Prewarming: preventing intraoperative hypothermia. British 

journal of perioperative nursing: the journal of the National Association of Theatre Nurses, 

15(10), 444, 446–447, 449–451. 

Kim, J.Y., Shinn, H., Oh, Y.J., Hong, Y.W., Kwak, H.J. & Kwak, Y.L. (2006). The effect of 

skin surface warming during anesthesia preparation on preventing redistribution hypothermia 

in the early operative period of off-pump coronary artery bypass surgery. European journal of 

cardio-thoracic surgery: official journal of the European Association for Cardio-thoracic 

Surgery, 29(3), 343–347. 

Kim, Yong-Shin, Lee, J.Y., Yang, S.C., Song, J.H., Koh, H.S. & Park, W.K. (2009). 

Comparative study of the influence of room-temperature and warmed fluid irrigation on body 

temperature in arthroscopic shoulder surgery. Arthroscopy: the journal of arthroscopic & 

related surgery: official publication of the Arthroscopy Association of North America and the 

International Arthroscopy Association, 25(1), 24–29. 

Kim, Y.S., Jeon, Y.S., Lee, J.A., Park, W.K., Koh, H.S., Joo, J.D., In, J.H. & Seo, K.W. 

(2009). Intra-operative warming with a forced-air warmer in preventing hypothermia after 

tourniquet deflation in elderly patients. The Journal of international medical research, 37(5), 

1457–1464. 

Kinoshita, T., Suzuki, M., Shimada, Y. & Ogawa, R. (2004). Effect of low-dose ketamine on 

redistribution hypothermia during spinal anesthesia sedated by propofol. Journal of Nippon 

Medical School = Nippon Ika Daigaku zasshi, 71(2), 92–98. 

Kumar, S., Wong, P.F., Melling, A.C. & Leaper, D.J. (2005). Effects of perioperative 

hypothermia and warming in surgical practice. International wound journal, 2(3), 193–204.  

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag i samarbete med Svensk Kirurgisk Förening, i 

överenskommelse med World Health Organization. (2009). Bruksanvisning för checklista för 

säkerhet vid operationer. Hämtad 16 januari, 2013, från 

http://www.safesurg.org/uploads/1/0/9/0/1090835/sw._manual.pdf 

Lenhardt, R. (2003). Monitoring and thermal management. Best Practice & Research Clinical 

Anaesthesiology, 17(4), 569–581. 

http://www.safesurg.org/uploads/1/0/9/0/1090835/sw._manual.pdf


23 
 

Leung, K.K., Lai, A. & Wu, A. (2007). A randomised controlled trial of the electric heating 

pad vs forced-air warming for preventing hypothermia during laparotomy. Anaesthesia, 62(6), 

605–608. 

Lindahl, S. & Selldén, E. (2005). Temperaturreglering. Halldin, M. & Lindahl, S. (red.). 

Anestesi (ss.551-557). Stockholm: Liber. 

Lindahl, S., Ullman, J. & Arlehamn, M. (2005). Risk och säkerhet. Halldin, M. & Lindahl, S. 

(red.) Anestesi. (ss.168-174). Stockholm: Liber. 

Mizobe, T., Nakajima, Y., Ueno, H. & Sessler, D.I. (2006). Fructose administration increases 

intraoperative core temperature by augmenting both metabolic rate and the vasoconstriction 

threshold. Anesthesiology, 104(6), 1124–1130. 

National Institute for Health and Clinical Excellence (2008). Inadvertent perioperative 

hypothermia, NICE clinical guideline 65. Hämtad 8 februari , 2013, från 

http://guidance.nice.org.uk/CG65 

Negishi, C., Hasegawa, K., Mukai, S., Nakagawa, F., Ozaki, M. & Sessler, D.I. (2003). 

Resistive-heating and forced-air warming are comparably effective. Anesthesia and analgesia, 

96(6), 1683–1687. 

Nesher, N., Zisman, E., Wolf, T., Sharony, R., Bolotin, G., David, M., Uretzky, G. & Pizov, 

R. (2003). Strict thermoregulation attenuates myocardial injury during coronary artery bypass 

graft surgery as reflected by reduced levels of cardiac-specific troponin I. Anesthesia and 

analgesia, 96(2), 328–335. 

Ng, V., Lai, A. & Ho, V. (2006). Comparison of forced-air warming and electric heating pad 

for maintenance of body temperature during total knee replacement. Anaesthesia, 61(11), 

1100–1104. 

Panossian, C., Simões, C. M., Milani, W.R.O., Baranauskas, M.B. & Margarido, C.B. (2008). 

The intraoperative use of warming blankets in patients undergoing radical prostatectomy is 

related with a reduction in post-anesthetic recovery time. Revista brasileira de anestesiologia, 

58(3), 220–226. 

Paulikas, C.A. (2008). Prevention of unplanned perioperative hypothermia. AORN journal, 

88(3), 358–365. 

Putzu, M., Casati, A., Berti, M., Pagliarini, G. & Fanelli, G. (2007). Clinical complications, 

monitoring and management of perioperative mild hypothermia: anesthesiological features. 

Acta bio-medica: Atenei Parmensis, 78(3), 163–169. 

Rajagopalan, S., Mascha, E., Na, J. & Sessler, D.I. (2008). The effects of mild perioperative 

hypothermia on blood loss and transfusion requirement. Anesthesiology, 108(1), 71–77. 

http://guidance.nice.org.uk/CG65


24 
 

Rein, E.B., Filtvedt, M., Walløe, L. & Raeder, J.C. (2007). Hypothermia during laparotomy 

can be prevented by locally applied warm water and pulsating negative pressure. British 

journal of anaesthesia, 98(3), 331–336. 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening. (2012). 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med 

inriktning mot anestesisjukvård. Hämtad 16 jan, 2013, från 

http://www.swenurse.se/Publikationer--Remisser/Publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-

riktlinjer/Kompetensbeskrivning-leg-sjukskoterska-med-specialistsjukskoterskeexamen-med-

inriktning-mot-anestesisjukvard/ 

Ro, Y., Huh, J., Min, S., Han, S., Hwang, J., Yang, S., Kim, D.K. & Kim, C. (2009). 

Phenylephrine attenuates intra-operative hypothermia during spinal anaesthesia. The Journal 

of international medical research, 37(6), 1701–1708. 

Roth, J.V. (2009). Some unanswered questions about temperature management. Anesthesia 

and analgesia, 109(5), 1695–1699. 

Seamon, M.J., Wobb, J., Gaughan, J.P., Kulp, H., Kamel, I. & Dempsey, D.T. (2012). The 

effects of intraoperative hypothermia on surgical site infection: an analysis of 524 trauma 

laparotomies. Annals of surgery, 255(4), 789–795. 

Sun, H.L., Ling, Q.D., Sun, W.Z., Wu, R.S.C., Wu, T.J., Wang, S.C. & Chien, C.C. (2004). 

Lower limb wrapping prevents hypotension, but not hypothermia or shivering, after the 

introduction of epidural anesthesia for cesarean delivery. Anesthesia and analgesia, 99(1), 

241–244. 

Tander, B., Baris, S., Karakaya, D., Ariturk, E., Rizalar, R. & Bernay, F. (2005). Risk factors 

influencing inadvertent hypothermia in infants and neonates during anesthesia. Paediatric 

anaesthesia, 15(7), 574–579. 

Torrie, J.J., Yip, P. & Robinson, E. (2005). Comparison of forced-air warming and radiant 

heating during transurethral prostatic resection under spinal anaesthesia. Anaesthesia and 

intensive care, 33(6), 733–738. 

Tortorici, M.A., Kochanek, P.M. & Poloyac, S.M. (2007). Effects of hypothermia on drug 

disposition, metabolism, and response: A focus of hypothermia-mediated alterations on the 

cytochrome P450 enzyme system. Critical care medicine, 35(9), 2196–2204. 

Wagner, K., Swanson, E., Raymond, C.J. & Smith, C.E. (2008). Comparison of two 

convective warming systems during major abdominal and orthopedic surgery. Canadian 

journal of anaesthesia = Journal canadien d’anesthésie, 55(6), 358–363. 

Vanni, S.M.D., Braz, J.R.C., Módolo, N.S.P., Amorim, R.B. & Rodrigues, G.R., Jr. (2003). 

Preoperative combined with intraoperative skin-surface warming avoids hypothermia caused 

by general anesthesia and surgery. Journal of clinical anesthesia, 15(2), 119–125. 



25 
 

Weirich, T.L. (2008). Hypothermia/warming protocols: why are they not widely used in the 

OR? AORN journal, 87(2), 333–344. 

World Health Organization (2008). World alliance for patient safety, implementation manual 

surgical safety checklist. Hämtad 8 februari, 2013, från 

http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/tools_resources/SSSL_Manual_finalJun08.pdf 

Xu, H., You, Z.J., Zhang, H. & Li, Z. (2010). Prevention of hypothermia by infusion of warm 

fluid during abdominal surgery. Journal of perianesthesia nursing: official journal of the 

American Society of PeriAnesthesia Nurses / American Society of PeriAnesthesia Nurses, 

25(6), 366–370. 

Zhong, J., Ge, S.J., Zhuang, X.F., Cang, J. & Xue, Z.G. (2012). Effect of intraoperative amino 

acid infusion on blood glucose under general anesthesia combined with epidural block. 

Annals of nutrition & metabolism, 61(1), 1–6. 

http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/tools_resources/SSSL_Manual_finalJun08.pdf


26 
 

Bilaga 1 

Författare Land År Titel Inklusionskriterier 

Exklusionskriterier 

Syfte Deltagare 

Bortfall 

Resultat Kvalitet 

Andrzejowski, J.C., 

Hoyle, J., Eapen, G. 

& Turnbull, D. 

Storbritannien 

2008 

Effect of 

prewarming on post-

induction core 

temperature and the 

incidence of 

inadvertent 

perioperative 

hypothermia in 

patients undergoing 

general anaesthesia 

 

Inklusionskriterier: 

Elektiv kirurgi, spinal anestesi, 

ASA 1-2  

 

Exklusionskriterier: 

Ej angivet 

 

Testa effektiviteten 

av en preoperativ 

uppvärmningsmetod 

(Bair Paws) 

Deltagare: 76 

Bortfall: 8 

En signifikant större andel av 

patienter som uppvärmdes 

preoperativt förblev normoterma 

intraoperativt jämfört med 

kontrollgruppen som ej uppvärmdes 

preoperativt (p<0.05). 

2 

 

Andzejowski, J.C., 

Turnbull, D., 

Nandakumar, A., 

Gowthaman, S. & 

Eapen, G. 

Storbritannien 

2010 

A randomised single 

blinded study of the 

administration of 

pre-warmed fluid vs 

active fluid warming 

on the incidence of 

peri-operative 

hypothermia in short 

surgical procedures 

Inklusionskriterier: 

Elektiv dagkirurgiskt ingrepp, 

operationstid <30 minuter, 

generell anestesi, ASA 1-2 

 

Exklusionskriterier: 

Laparaskopisk kirurgi, kirurgi 

med blodförlust >200 ml, 

behandling med nitroglycerin, 

ACE-hämmare eller 

kalciumblockerare 

 

Jämföra 

kärntemperatur hos 

patienter som fick  

1.1000 ml vätska 

intravenöst som 

preoperativt hade 

värmts i ett 

värmeskåp i 8 

timmar 

2.1000 ml vätska 

intravenöst via 

infusionsvärmare 

(Astotherm) 

3.1000 ml 

rumstempererad 

vätska intravenöst 

 

Deltagare: 82 

Bortfall: 6 

Ingen signifikant skillnad i 

medelkärntemperatur intraoperativt 

kunde ses mellan de tre grupperna. 

1 
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Författare Land År 

 

Titel Inklusionskriterier 

Exklusionskriterier 

Syfte Deltagare 

Bortfall 

Resultat Kvalitet 

De Witte, J.L., 

Demeyer, C. & 

Vandemaele E. 

Belgien 

2010 

Resistive-heating or 

forced-air warming 

for the prevention of 

redistribution 

hypothermia 

Inklusionskriterier: 

Elektiv laparoskopisk 

kolorektal kirurgi, BMI 18-28 

 

Exklusionskriterier: 

Alkohol- eller drogmissbruk, 

>80 år, pågående infektion, 

graviditet, thyreoideasjukdom, 

intag av kalciumantagonist 

inom 24 timmar före 

anestesiinduktion, 

medicinering med antiemetika, 

opioider, antihistaminer, 

neuroleptikum, antikolinergika, 

kortikosteroider 

 

Bedöma effekten av 

30 minuters 

preoperativ 

uppvärmning mellan 

1.Elektriskt 

uppvärmt täcke 

(Geratherm) 

2.Varmluftstäcke 

(Arizant Healthcare 

Modell 110) 

3.Kontrollgrupp utan 

preoperativ 

uppvärmning 

Deltagare: 27 

Bortfall: 1 

Från 40 minuters anestesi fram till 90 

minuters anestesi (vilket var sista 

mättillfället) hade gruppen som fick 

elektriskt uppvärmt täcke 

preoperativt en signifikant högre 

medelkärntemperatur jämfört med 

kontrollgruppen (p <0,05). 

Varmluftstäcke preoperativt hade 

ingen signifikant effekt för att 

förebygga hypotermi intraoperativt. 

2 

Egan, C., Bernstein, 

E., Reddy, D., Ali, 

M., Paul, J., Yang D. 

& Sessler, D.I.  

USA 

2011 

A randomized 

comparison of 

intraoperative 

PerfecTemp and 

forced-air warming 

during open 

abdominal surgery 

Inklusionskriterier: 

Elektiv bukkirurgi, generell 

anestesi, förväntad 

operationstid ≥ två timmar, 

BMI <36, 18-75 år, ASA 1-3, 

operationsposition i ryggläge 

 

Exklusionskriterier: 

Preoperativ feber, allvarlig 

hudskada posteriort 

 

Testa hypotesen att 

en elektriskt 

uppvärmd madrass 

(PerfecTemp) inte 

har sämre effekt på 

intraoperativ 

kärntemperatur än 

varmluftstäcke (Bair 

Hugger) i samband 

med öppen 

bukkirurgi 

 

Deltagare: 71 

Bortfall: 1  

Värmetillförsel med elektriskt 

uppvärmd madrass medförde inte 

lägre intraoperativ 

medelkärntemperatur än 

värmetillförsel med varmluftstäcke. 

88% av patienterna i gruppen som 

uppvärmdes med varmluftstäcke 

hade en kärntemperatur >36°C vid 

operationsslut. 58 % av patienterna i 

gruppen som värmdes med elektriskt 

uppvärmd madrass hade en 

kärntemperatur >36°C vid 

operationsslut (p = 0,0069). 

 

2 
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Författare Land År Titel Inklusionskriterier 

Exklusionskriterier 

Syfte Deltagare 

Bortfall 

Resultat Kvalitet 

Fanelli, A., Danelli, 

G., Ghisi, D., Ortu, 

A., Moschini, E. & 

Fanelli, G. 

Italien 

2009 

The efficacy of a 

resistive heating 

under-patient blanket 

versus a forced-air 

warming system: a 

randomized 

controlled trial 

Inklusionskriterier: 

Elektiv höftprotes-plastik, 18-

80 år, ASA 1-3, anestesitid >60 

minuter 

 

Exklusionskriterier: 

Autonom nervsjukdom, 

tidigare skallskada, 

thyreoideasjukdom, 

kardiovaskulär sjukdom, 

respiratorisk sjukdom, 

preoperativ kärntemperatur ≥ 

37,5°C, tecken på infektion, 

medicinering med kortison, 

vasoaktiva läkemedel, 

kontraindikationer för regional 

anestesi 

 

Jämföra förändring 

av temperatur mellan 

uppvärmning med  

varmluftstäcke 

(Warmtouch)  

och elektriskt 

uppvärmd madrass 

(DM-WARM 12) 

Deltagare: 56 

Bortfall: 0 

Det fanns ingen signifikant skillnad i 

medelkärntemperatur mellan 

grupperna. 

2 

Frey, J.M., Jansson, 

M., Svanfeldt, M., 

Svenarud, P.K. &  

Van der Linden, J.A.  

Sverige  

2012 

Local insufflation of 

warm humidified 

CO2  increases open 

wound and core 

temperature during 

open colon surgery: 

a randomized 

clinical trial 

Inklusionskriterier: 

Elektiv kolonkirurgi, >18 år  

 

Exklusionskriterier: 

Preoperativ kärntemperatur  

≥37,5°C 

Undersöka effekten 

gällande temperatur i 

operationssnitt och 

kärntemperatur vid 

lokal insufflation 

med varm och 

befuktad CO2  

jämfört med lokal 

insufflation med 

rumstempererad och 

icke-befuktad CO2 

Deltagare: 83 

Bortfall: 4 

Vid operationsslut hade gruppen som 

fick insufflation av varm och 

befuktad CO2 signifikant högre 

medelkärntemperatur jämfört med 

kontrollgruppen (p< 0,001). I 

gruppen med varm och befuktad 

insufflation hade 20% av patienterna 

<36,5°C. I kontrollgruppen hade 62 

% av patienterna <36,5°C (p = 

0,001). Vid operationsslut var totalt 

sju patienter hypoterma, samtliga 

ingick i kontrollgruppen (p=0,005). 

2 
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Författare Land År Titel Inklusionskriterier 

Exklusionskriterier 

Syfte Deltagare 

Bortfall 

Resultat Kvalitet 

Hasankhani, H., 

Mohammadi, E., 

Moazzami, F., 

Mokhtari M. & 

Naghgizadh, M.M. 

Iran 

2007 

The effects of 

intravenous fluids 

temperature on 

perioperative 

hemodynamic 

situation, post-

operative shivering, 

and recovery in 

orthopaedic surgery 

 

Inklusionskriterier: 

Elektiv ortopedisk kirurgi, 

ASA 1, >60 minuters 

operationstid, >18 år, < 55 år 

 

Exklusionskriterier: 

Medicinering med 

kalciumantagonist, preoperativ 

temperatur ≥38°C eller 

<35,5°C, endokrin sjukdom, 

övervikt, graviditet, anemi  

 

Utvärdera effekten 

av intravenösa 

vätskor uppvärmda 

av infusionsvärmare 

(Level 1) gällande 

perioperativ 

hemodynamik, 

postoperativ 

shivering och 

återhämtning 

Deltagare: 60 

Bortfall: 5 

Medelkärntemperaturen sjönk inte i 

lika hög grad hos gruppen som fick 

uppvärmd intravenös vätska 

intraoperativt jämfört med 

kontrollgruppen som fick 

rumstempererad intravenös vätska 

(p<0,005). 

2 

Hasegawa, K., 

Negishi, C., 

Nakagawa, F. & 

Ozaki, M. 

Japan 

2012 

Core temperatures 

during major 

abdominal surgery in 

patients warmed 

with new 

circulating-water 

garment, forced-air 

warming, or carbon-

fiber resistive system 

Inklusionkriterier: 

Elektiv bukkirurgi, ASA 1-2, 

20-80 år 

 

Exklusionskriterier: 

Preoperativ feber, pågående 

infektion, thyreoideasjukdom, 

autonom nervsjukdom 

 

Jämföra effekten av 

uppvärmning med  

1.Byxa med varmt 

cirkulerande vatten 

(Round Body 

Wraps)+varmt 

cirkulerande vatten i 

madrass 

2.Varmluftstäcke 

(Bair Hugger)  

3.Elektriskt 

uppvärmt täcke 

(SmartCare) i 

samband med 

bukkirurgi under 

generell anestesi 

kombinerad med 

epidural anestesi 

Deltagare: 36 

Bortfall: 0 

Två timmar efter anestesistart var 

medelkärntemperaturen signifikant 

högre i gruppen med uppvärmning 

med varmt cirkulerande vatten 

(p<0,05) jämfört med de andra 

grupperna. Vid operationsslut fanns 

ingen signifikant skillnad mellan 

gruppen som behandlades med varmt 

cirkulerande vatten och gruppen som 

behandlades med varmluftstäcke. 

Gruppen som behandlades med 

elektriskt uppvärmt täcke hade vid 

operationsslut signifikant lägre 

medelkärntemperatur jämfört med de 

andra grupperna (p<0,05). 

1 
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Författare Land År Titel Inklusionskriterier 

Exklusionskriterier 

Syfte Deltagare 

Bortfall 

Resultat Kvalitet 

Horn, E.P.,  

Bein, B.,  

Böhm, R., Steinfath, 

M., Sahili, N. &  

Höcker, J. 

Tyskland 

2012 

The effect of short 

time periods of pre-

operative warming 

in the prevention of 

peri-operative 

hypothermia 

Inklusionskriterier: 

Elektiv kirurgi, generell 

anestesi, förväntad 

operationstid >30 minuter och 

<90 minuter  

 

Exklusionskriterier: 

Patienter <18 år, ASA ≥ 3, 

kombination av regional och 

generell anestesi 

 

Utvärdera om 

förekomsten av 

perioperativ 

hypotermi och 

postoperativ 

shivering kan 

minska genom 

preoperativ 

uppvärmning med 

varmluftstäcke 

(Snuggle Warm) 

under  

1.10 minuters 

uppvärmning 

2.20 minuters 

uppvärmning  

3.30 minuters 

uppvärmning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare: 

200  

Bortfall: 0 

Kontrollgruppen som erhöll 

bomullstäcke preoperativt hade 

signifikant lägre 

medelkärntemperatur vid 

temperatursmätningar från 15 

minuter efter operationsstart till 15 

minuter efter ankomst till 

postoperativ avdelning jämfört med 

de andra grupperna (p<0,05). 

Kontrollgruppen hade vid dessa 

temperaturmätningar 

medelkärntemperatur <36°C. Ingen 

signifikant skillnad sågs mellan de 

olika uppvärmningstiderna.  

2 
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Författare Land År Titel Inklusionskriterier 

Exklusionskriterier 

Syfte Deltagare 

Bortfall 

Resultat Kvalitet 

Inoue, S., 

Abe, R.,  

Kawaguchi, M., 

Kobayashi, H. &  

Furuya, H. 

Japan 

2010 

Beta blocker 

infusion decreases 

the magnitude of 

core hypothermia 

after anesthesia 

induction 

Inklusionskriterier: 

Gynekologisk kirurgi, 

operationsposition i ryggläge, 

ASA 1-2  

 

Exklusionskriterier: 

Ischemisk hjärtsjukdom, 

njursvikt, leversvikt, 

koagulationsrubbning, 

medicinering med 

vasodilaterande läkemedel, 

medicinering som var 

kontraindicerande med 

betareceptorblockerare, 

preoperativ kärntemperatur 

>37,5°C och <36,5°C. 

 

Att undersöka om 

administrering av 

esmolol eller 

landiolol (ultra-

kortverkande 

betareceptorblockera

re) påverkar den 

initiala 

omdistributionen av 

värme som sker efter 

anestesiinduktion 

och trakeal 

intubation 

Deltagare: 90 

Bortfall: 7 

 

Efter 50 minuter var kontrollgruppen 

(som ej fick betareceptorblockerare) 

hypoterm, medan de andra grupperna 

fortfarande hade en 

medelkärntemperatur ≥36,0°C.  

Medelkärntemperaturen var 

signifikant högre i gruppen som 

erhöll esmolol jämfört med 

kontrollgruppen från 15 minuter efter 

anestsistart fram till 60 minuter efter 

anestesistart (då sista 

temperaturmätningen utfördes) 

(p<0,05).  

Gruppen som erhöll esmolol hade en 

medelkärntemperatur som var 

signifikant högre jämfört med 

kontrollgruppen och gruppen som 

erhöll landilol från 40 minuter efter 

anestesistart fram till 60 minuter 

efter anestesistart (då sista 

temperaturmätningen utfördes) 

(p<0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Författare Land År Titel Inklusionskriterier 

Exklusionskriterier 

Syfte Deltagare 

Bortfall 

Resultat Kvalitet 

Jeong, C.W., Ju, J.,  

Lee, D.W.,  

Lee, S.H. & Yoon, 

M.H. 

Korea 

2012 

Lipid-emulsion 

Propofol less 

attenuates the 

regulation of body 

temperature than 

micro-emulsion 

Propofol or 

Sevoflurane in 

elderly 

Inklusionskriterier: 

>65år, laparoskopisk 

gastrektomi, ASA 1-2 

 

Exklusionskriterier: 

BMI >30, perioperativ 

temperatur >38°C eller <33°C, 

thyreoideasjukdom, 

blodtransfusion intraoperativt, 

pågående medicinering som 

påverkar termoregulationen 

 

Att jämföra propofol 

lipid-emulsion med 

mikro-emulsion 

propofol och med 

sevofluran, avseende 

effekten på 

kärntemperaturen 

hos äldre under 

generell anestesi 

Deltagare: 36 

Bortfall: 0 

Medelkärntemperaturen i gruppen 

som erhöll propofol lipid-emulsion 

var signifikant högre än i gruppen 

som erhöll sevofluran (p=0,034) från 

och med 30 minuter efter 

anestesistart. Från och med 75 

minuter efter anestesistart var 

temperaturen i gruppen som erhöll 

propofol lipid-emulsion även 

signifikant högre än i gruppen som 

erhöll propofol mikro-emulsion 

(p=0,03). Ingen signifikant skillnad 

sågs mellan gruppen som erhöll 

propofol mikro-emulsion och 

gruppen som erhöll sevofluran. 45 

minuter efter anestesistart hade alla 

grupper en medelkärntemperatur 

<36°C. 

 

1 

Kadam, R.V., 

Moyes, D. & 

Moran, J.L. 

Australien 

2009 

 

 

 

Relative efficiency 

of two warming 

devices during 

laparoscopic 

cholecystectomy 

Inklusionskriterier: 

Elektiv laparoskopisk 

kolecystektomi, 18 – 75 år, 

preoperativ temperatur 35,5°C-

37,5°C, operationstid >60 

minuter 

 

Exklusionskriterier: 

Malign hypertermi, 

medicinering med antipyretika 

 

Jämföra 

effektiviteten för att 

förebygga hypotermi 

med strålningsvärme 

(Sun-touch) och 

varmluftstäcke (Bair 

Hugger)  

 

Deltagare: 30 

Bortfall: 1 

Ingen signifikant skillnad i 

medelkärntemperatur mellan 

grupperna sågs. 

2 
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Författare Land År Titel Inklusionskriterier 

Exklusionskriterier 

Syfte Deltagare 

Bortfall 

Resultat Kvalitet 

Kim, Y.S., 

Jeon, Y.S., 

Lee, J.A., 

Park, W.K., 

Koh, H.S., 

Joo, J.D., 

In, J.H. & 

Seo, K.W. 

Korea 

2009 

Intra-operative 

warming with a 

forced-air warmer in 

preventing 

hypothermia after 

tourniquet deflation 

in elderly patients 

Inklusionskriterier: 

Bilateral knäproteskirurgi, 

generell anestesi, >65år, ASA 

1-2 

 

Exklusionskriterier: 

Alla fysiska tillstånd, frånsett 

ålder, som påverkar 

termoregulationen, 

thyreoideasjukdom, pågående 

infektion, intag av antipyretika 

inom 24 timmar före anestesi 

 

Utvärdera om 

varmluftstäcke (Bair 

Hugger) på 

överkroppen är ett 

effektivt sätt att 

förebygga 

perioperativ 

hypotermi hos äldre i 

samband med 

generell anestesi och 

användande av 

tourniquet 

Deltagare: 24 

Bortfall: 0 

Medelkärntemperaturen vid 

operationsslut var signifikant högre i 

gruppen som erhållit  

Bair Hugger jämfört med 

kontrollgruppen som ej fick någon 

intraoperativ uppvärmning 

(p<0,001).  

Temperatursänkningen var 

signifikant mindre i gruppen som 

erhöll varmluftstäcke jämfört med 

kontrollgruppen (p<0,001). 8,3 % av 

patienterna i gruppen som erhöll Bair 

Hugger blev hypoterma. 100 % av 

patienterna i kontrollgruppen blev 

hypoterma (p<0,001).  

 

2 

Kim, Y.S., 

Lee, J.Y., 

Yang, S.C., 

Song, J.H., 

Koh, H.S. & 

Park, W.K. 

Korea 

2009 

 

Comparative study 

of the influence of 

room-temperature 

and warmed fluid 

irrigation on body 

temperature in 

arthroscopic 

shoulder surgery 

Inklusionskriterier: 

Artroskopisk axelkirurgi, ASA 

1-2 

 

Exklusionskriterier: 

Ej angivet 

Att fastställa om 

spolvätskans 

temperatur påverkar 

kärntemperaturen 

vid artroskopisk 

axelkirurgi och att 

klargöra förhållandet 

mellan perioperatativ 

hypotermi och andra 

variabler 

 

 

 

 

Deltagare: 50 

Bortfall: 4 

Hypotermi uppkom hos 91 % av 

patienterna i gruppen med 

rumstempererad spolvätska. 

Hypotermi uppkom hos 22 % av 

patienterna i gruppen som erhöll 

uppvärmd spolvätska (p<0,001).  

2 
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Författare Land År Titel Inklusionskriterier 

Exklusionskriterier 

Syfte Deltagare 

Bortfall 

Resultat Kvalitet 

Kinoshita, T., 

Suzuki, M., 

Shimada, Y. & 

Ogawa, R. 

Japan 

2004 

 

Effect of Low-dose 

Ketamine on 

redistribution 

hypothermia during 

spinal anesthesia 

sedated by Propofol 

 

Inklusionskriterier: 

Kirurgi av ljumskbråck eller 

konisering av cervix, spinal 

anestesi  

 

Exklusionskriterier: 

Kraftig övervikt, feber, 

kardiopulmonell sjukdom, 

endokrin sjukdom 

 

Testa hypotesen att 

lågdos av ketamin i 

kombination med 

sederingsdos av 

propofol, kan 

förebygga 

redistributions-

hypotermi och 

upprätthålla 

kärntemperatur 

under spinal anestesi  

 

Deltagare: 20 

Bortfall: 0 

Medelkärntemperaturen var 

signifikant högre i gruppen som hade 

fått kombination av ketamin och 

propofol jämfört med gruppen som 

fått enbart propofol vid 

temperaturmätning 30, 45 och 60 

minuter efter start av 

anestesistart(p<0,05). 

 

 

 

2 

Leung, K.K., Lai, A. 

& Wu, A. 

Kina 

2007 

A randomised 

controlled trial of the 

electric heating pad 

vs forced air 

warming for 

preventing 

hypothermia during 

laparatomy 

Inklusionskriterier: 

Elektiv laparatomi, ASA 1-3, 

18-80 år  

 

Exklusionskriterier: 

Graviditet, kärntemperatur ≥ 

37,5°C 

 

Testa hypotesen att 

elektriskt uppvärmd 

madrass 

(Operatherm) är lika 

effektivt som 

varmluftstäcke (Bair 

Hugger) för att 

förebygga hypotermi 

 

Deltagare: 60 

Bortfall: 0 

 

Medelkärntemperaturen var 

signifikant högre i gruppen som 

behandlades med varmluftstäcke 

jämfört med gruppen som 

behandlades med elektriskt 

uppvärmd madrass (p<0,01).  

50 % av patienterna som 

behandlades med varmluftstäcke och 

63% av patienterna som behandlades 

med resistant värmemadrass hade en 

kärntemperatur <36°C vid 

operationsslut. 

 

 

 

 

 

 

2 
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Författare Land År Titel Inklusionskriterier 

Exklusionskriterier 

Syfte Deltagare 

Bortfall 

Resultat Kvalitet 

Mizobe, T., 

Nakajima, Y., Ueno, 

H. & Sessler, D.I. 

Japan 

2006 

Fructose 

administration 

increases 

intraoperative core 

temperature by 

augmenting both 

metabolic rate and 

the vasoconstriction 

threshold 

Inklusionskriterier: 

Bukkirurgi, ASA 1-2, 29-61 år  

 

Exklusionskriterier: 

Övervikt, feber, medicinering 

med vasodilatorer, 

medicinering med läkemedel 

som påverkar 

termoregulationen  

  

Testa hypotesen att 

intravenös 

fruktosinfusion ökar 

den metaboliska 

värmeproduktionen 

hos patienter som 

genomgår generell 

anestesi samt om 

infusion av fruktos 

kan höja 

tröskelvärdet som 

triggar 

termoregulations-

vasokonstriktion 

 

Deltagare: 40 

Bortfall: 0  

Patienter som erhöll fruktosinfusion 

preoperativt hade en signifikant 

högre medelkärntemperatur 20 

minuter efter anestesistart och fram 

till den sista temperaturmätningen 

som utfördes 180 minuter efter 

anestesistart jämfört med 

kontrollgruppen som erhöll infusion 

av NaCl (p<0,001). 

1 

Negishi, C., 

Hasegawa, K., 

Mukai, S., 

Nakagawa, F., 

Ozaki, M. & Sessler, 

D.I.  

Österrike 

2003 

Resistive-heating 

and forced-air 

warming are 

comparably effective 

Inklusionskriterier: 

Elektiv öppen bukkirurgi, ASA 

1-2, 20-80 år 

 

Exklusionskriterier: 

Preoperativ feber, tecken på 

infektion, thyreoideasjukdom, 

autonom nervsjukdom 

Utvärdera 

effektiviteten hos 

elektriskt uppvärmt 

täcke genom att 

jämföra förändringar 

i kärntemperatur vid 

behandling av 

1.Varmluftstäcket 

(Bair Hugger) 

2.Elektriskt 

uppvärmt täcke 

(Smart Care)  

3.Madrass med 

varmt cirkulerande 

vatten (Meditherm) 

Deltagare: 24 

Bortfall: 0 

Ingen signifikant skillnad i 

medelkärntemperatur fanns mellan 

gruppen som behandlades med 

varmluftstäcke och gruppen som 

behandlades med elektriskt uppvärmt 

täcke. 

 

Två timmar efter anestesistart hade 

gruppen som behandlades med varmt 

cirkulerande vatten en signifikant 

lägre medelkärntemperatur jämfört 

med de andra två grupperna 

(p<0.05). 

 

2 
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Författare Land År Titel Inklusionskriterier 

Exklusionskriterier 

Syfte Deltagare 

Bortfall 

Resultat Kvalitet 

Ng, V., Lai, A. & 

Ho, V. 

Kina 

2006 

Comparison of 

forced-air warming 

and electric heating 

pad for maintenance 

of body temperature 

during total knee 

replacement 

Inklusionskriterier: 

Total knäprotesplastik, 18-80 

år, ASA 1-3 

 

Exklusionskriterier: 

Graviditet, tidigare skallskada, 

preoperativ kärntemperatur 

≥37,5°C, kontraindikation för 

spinal anestesi 

 

Jämföra 

effektiviteten för att 

upprätthålla 

normotermi mellan 

varmluftstäcke (Bair 

Hugger) med 

elektriskt uppvärmd 

madrass 

(Operatherm)  

 

Deltagare: 60 

Bortfall: 0 

Ingen signifikant skillnad i 

medelkärntemperatur kunde ses vid 

något tillfälle mellan grupperna. 

2 

Rein, E.B., Filtvedt, 

M., Walløe, L. & 

Ræder, J.C.  

Norge 

2007 

Hypothermia during 

laparotomy can be 

prevented by locally 

applied warm water 

and pulsating 

negative pressure 

Inklusionskriterier: 

Bukkirurgi med laparatomi  

 

Exklusionskriterier: 

Hudskada på höger arm, 

vaskulär sjukdom, diabetes, 

feber, artrit, reumatisk sjukdom 

 

Jämföra 

varmluftstäcke (Bair 

Hugger) med en 

metod där man 

applicerar värme och 

pulserande negativt 

tryck på huden för 

att förebygga 

hypotermi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare: 20 

Bortfall: 0 

120 minuter efter anestesistart hade 

gruppen som fick pulserande 

negativt tryck mot huden en 

medelkärntemperatur på 37°C 

jämfört med gruppen som 

behandlades med varmluftstäcke som 

då hade en medelkärntemperatur på 

36°C. Temperaturskillnaden var 

signifikant (p<0,05). 

2 
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Författare Land År Titel Inklusionskriterier 

Exklusionskriterier 

Syfte Deltagare 

Bortfall 

Resultat Kvalitet 

Ro, Y., Huh, J., 

Min, S., Han, S., 

Hwang, J., Yang, S., 

Kim, D.K. & Kim, 

C. 

Korea 

2009 

Phenylephrine 

attenuates intra-

operative 

hypothermia during 

spinal anaesthesia 

Inklusionskriterier: 

Elektiv ortopedisk kirurgi, 

spinal anestesi 

 

Exklusionskriterier:  

>65 år, Raynauds syndrom, 

kardiopulmonell sjukdom, 

thyreoideasjukdom, betydande 

förändring i hjärtfrekvens eller 

medelartärtryck (minst 30% 

ökning eller minskning från 

utgångsvärdet) intraoperativt 

 

Undersöka effekten 

av fenylefrin 

avseende 

medelkärntemperatu

r hos patienter under 

spinal anestesi 

Deltagare: 20 

Bortfall: 0 

 

Kontrollgruppen som ej erhöll 

utvecklade signifikant lägre 

medelkärntemperatur jämfört med 

gruppen som erhöll fenylefrin 

(p<0,05). Vid operationsslut hade 

medelkärntemperaturen i 

kontrollgruppen minskat med i 

genomsnitt 1,3°C i förhållande till 

den preoperativa temperaturen. Hos 

gruppen som erhöll fenylefrin hade 

medelkärntemperaturen minskat med 

i genomsnitt 0,4°C i förhållande till 

den preoperativa temperaturen. 

 

1 

Sun, H.L., Ling, 

Q.D., Sun, W.Z., 

Wu, R.S., Wu, T.J., 

Wang, S.C. & Chien, 

C.C. 

Taiwan 

2004 

Lower limb 

wrapping prevents 

hypotension, but not 

hypothermia or 

shivering, after the 

introduction of 

epidural anesthesia 

for cesarean delivery 

Inklusionskriterier: 

Elektivt kejsarsnitt, 

enkelbördsgraviditet, ASA 1-2  

 

Exklusionskriterier:  

Preeklampsi, 

flerbördsgraviditet, övervikt, 

ödem 

Testa hypotesen att 

elastiska lindor runt 

benen kan minska 

incidensen av 

hypotension hos 

patienter som får 

epidural anestesi 

samt utvärdera 

effekten på 

hypotermi och 

shivering 

 

 

 

 

 

Deltagare: 60 

Bortfall: 0 

Ingen signifikant skillnad av 

medelkärntemperatur kunde påvisas 

vid något mättillfälle mellan gruppen 

som hade lindade ben jämfört med 

kontrollgruppen som ej hade lindade 

ben. 

 

2 
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Författare Land År Titel Inklusionskriterier 

Exklusionskriterier 

Syfte Deltagare 

Bortfall 

Resultat Kvalitet 

Torrie, J.J. & Yip, P. 

& Robinson, E. 

Nya Zeeland 

2005 

 

Comparison of 

forced-air warming 

and radiant heating 

during transurethral 

prostatic resection 

under spinal 

anaesthesia 

Inklusionskriterier: 

Elektiv dagkirurgi, transuteral 

resektion av prostata, spinal 

anestesi 

 

Exklusionskriterier: 

<55 år och >90 år, 

thyroideasjukdom, <50 kg och 

>120 kg, ASA >3, urinkateter, 

urinvägsinfektion, preoperativ 

kärntemperatur ≥ 37,5°C 

 

Jämföra strålnings-

uppvärmning 

(Suntouch) med 

varmluftstäcke (Bair 

Hugger)  

Deltagare: 64 

Bortfall: 4 

 

Varmluftstäcke gav en signifikant 

högre medelkärntemperatur i slutet 

av kirurgin jämfört med 

strålningsuppvärmning (p<0,05) 

2 

Wagner, K., 

Swanson, E., 

Raymond, C.J. & 

Smith, C.E. 

U.S.A. 

2008 

Comparison of two 

convective warming 

systems durig major 

abdominal and 

orthopedic surgery 

Inklusionskriterier: 

Elektiv bukkirurgi eller 

ortopedkirurgi, operationstid > 

60 minuter, ASA 1-3  

 

Exklusionskriterier: 

< 18 år, > 85 år, malign 

hypertermi, operationstid < 60 

minuter, regional anestesi, 

preoperativ temperatur > 38°C 

eller < 35°C  

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdera och 

jämföra 

effektiviteten mellan 

två olika 

varmluftstäcken 

(Bair Hugger och 

WarmAir) 

Deltagare: 

196 

Bortfall: 12 

Ingen signifikant skillnad av 

medelkärntemperatur kunde ses 

mellan de två olika värmetäckena.  

2 
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Författare Land År Titel Inklusionskriterier 

Exklusionskriterier 

Syfte Deltagare 

Bortfall 

Resultat Kvalitet 

Xu, H., You, Z.-J., 

Zhang, H. & Li, Z. 

Kina  

2010 

 

Prevention of 

hypothermia by 

infusion of warm 

fluid during 

abdominal surgery 

Inklusionskriterier: Bukkirurg, 

generell anestesi, 18-65 år, 

ASA 1-2 

 

Exklusionskriterier: 

Thyreoideasjukdom, autonom 

nervsjukdom, malign 

hypertermi 

 

Utvärdera effekten 

av behandling med 

uppvärmda 

intravenösa vätskor 

för att upprätthålla 

normal 

kärntemperatur och 

för att förebygga 

postoperativ 

shivering 

 

Deltagare: 30 

Bortfall: 0 

 

Gruppen som erhöll uppvärmd 

intravenös vätska hade signifikant 

högre medelkärntemperatur efter 

anestesiinduktion jämfört med 

kontrollgruppen som ej erhöll 

uppvärmd intravenös vätska 

(p<0,05).  

2 

Zhong, J., Ge, S.J., 

Zhung, X.F., Cang, 

J. & Xue, Z.G. 

Kina 

2012 

Effect of 

intraoperative amino 

acid infusion on 

blood glucose under 

general anesthesia 

combined with 

epidural block 

Inklusionskriterier: 

Bukkirurgi, generell anestesi 

kombinerat med epidural 

anestesi, 18-64 år, ASA 1-2 

 

Exklusionskriterier: 

Leversvikt, njursvikt, 

serumalbumin < 35 g/l, 

hemoglobin <100 g/l, 

medicinering med läkemedel 

som har metabolisk effekt  

 

Undersöka effekten 

av intraoperativ 

infusion av 

aminosyror på 

blodglukosvärde på 

patienter som 

genomgår generell 

anestesi kombinerat 

med epidural 

anestesi 

Deltagare: 36 

Bortfall: 0 

Gruppen som hade fått infusion av 

aminosyror hade signifikant högre 

medelkärntemperatur jämfört med 

kontrollgruppen som inte fick 

infusion av aminosyror, efter två 

timmars kirurgi (<0,05). 

1 
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