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Nyckelord: hjärtkirurgi, värmemadrass, hypotermi 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vid hjärtkirurgi kyls patienten via ECC (extracorporeal circulation) till 32-34 °C 

för att minska metabolismen och syrekonsumtionen i vävnaderna. Efter att operationen är klar 

är det viktigt patienten blir normoterm då hypotermi medför många negativa effekter.   

Syfte: Att undersöka om värmemadrassen Inditherm Alpha® hjälper patienten att hålla en 

normal kroppstemperatur efter ECC-avslut samt om andra faktorer, dels demografiska, dels 

procedurrelaterade, kan påverka utfallet av uppmätt kroppstemperatur. 

Metod: Femtiofem patienter som genomgick elektiv CABG och/eller klaffoperation med 

ECC-inducerad hypotermi inkluderades konsekutivt. Undersökningsgruppen (n=29) 

genomgick kirurgi med värmemadrassen Inditherm Alpha® medan jämförelsegruppen (n=26) 

genomgick kirurgi utan värmemadrass. Grupperna var jämnt fördelade i alla avseenden 

förutom kön.    

Resultat: Flertalet patienter sjönk i kroppstemperatur efter ECC-avslut (p < 0,0001) men 

majoriteten av patienterna var normoterma vid ankomst till intensivvårdsavdelningen. 

Undersökningsgruppen hade inte högre kroppstemperatur vid något mättillfälle jämfört med 

jämförelsegruppen. Faktorer som korrelerade positivt med högre kroppstemperatur var högre 

BMI samt lång operations- och ECC-tid. 

Slutsats: De patienter som tilldelades värmemadrassen Inditherm Alpha® hade inte högre 

kroppstemperatur vid något tillfälle. Patienter med högre BMI och längre operations- och 

ECC-tid hade högre kroppstemperatur innan transport till IVA och på IVA.  
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ABSTRACT 

Background: In cardiac surgery patients are cooled via CPB (cardiopulmonary bypass) to 32-

34° C in order to decrease the tissues’ metabolism and oxygen consumption. After the 

operation is completed, it is crucial to obtain normothermia again, since hypothermia has 

many adverse side effects.  

Objective: To investigate whether the warming mattress Inditherm Alpha® helps the patient 

maintain a normal core temperature after termination of CPB and if other factors, such as 

demographic or procedural, can affect the core temperature. 

Methods: Fifty-five patients undergoing elective CABG and/or valve replacement with CPB-

induced hypothermia were consecutively enrolled. The study group (n = 29) underwent 

surgery with the warming mattress Inditherm Alpha® while the comparison group (n = 26) 

underwent surgery without the warming mattress. The groups were evenly distributed in all 

respects but gender. 

Results: All patients decreased significantly in core temperature after termination of CPB (p 

<0.0001), but the majority of patients were normothermic on arrival at the ICU. The study 

group did not have significantly higher core temperature at any time compared with the 

control group. Factors that correlated with higher body temperature were higher BMI and 

longer surgical and CPB-time. 

Conclusion: The patients who were assigned the warming mattress Inditherm Alpha® did not 

have a significant higher core temperature at any time. Patients with higher BMI and longer 

surgery and CPB- time presented a higher core temperature before transport to the ICU and at 

the ICU.  
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ORDLISTA 

CABG:  Coronary artery bypass graft. Kranskärlsoperation. 

ECC: Extracorporeal circulation. Patientens blod syresätts utanför kroppen via en 

hjärtlungmaskin. 

ECC- avslut: Hjärt- och lungmaskinen avslutas och patienten återfår egen cirkulation. 

ECC-inducerad hypotermi: Patientens kroppstemperatur sänks med hjälp av en 

värmeväxlare via hjärtlungmaskinen. 

ECC-start: Hjärt- och lungmaskinen startas och patientens cirkulation regleras via denna. 

Efter ECC: Patienten återfår egen cirkulation och har kopplats bort från hjärtlungmaskinen. 

Patienten är sövd och ventileras via ventilator som vid sedvanlig generell anestesi. 

Före ECC: Innan patientens cirkulation kopplas till hjärtlungmaskinen. Innan detta sker är 

patienten sövd och ventileras via ventilator som vid sedvanlig generell anestesi. 

Före transport: Operationen är klar, patienten är fortfarande sövd och ska transporteras till 

intensivvårdsavdelningen för postoperativ vård. 

Intraoperativ: Den tid från det att patienten kommer in på operationssalen till dess att 

operationen är klar.  

IVA: Intensivvårdsavdelning. Första instans för den aktuella patientgruppen postoperativt.  

Jämförelsegrupp: De patienter som opereras utan värmemadrassen Inditherm Alpha®.  

Perioperativ: Hela kirurgiska förfarandet. Omfattar tre faser: pre-, intra- och postoperativ 

Studiegrupp: Undersökningsgrupp och jämförelsegrupp. 

Undersökningsgrupp: De patienter som i studien tilldelas värmemadrassen Inditherm 

Alpha®. 
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INTRODUKTION 

Hjärt- och kärlsjukdomar är enligt Socialstyrelsen den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Trots 

att antalet insjuknade minskat de senaste åren räknas det fortfarande som en folksjukdom och 

kan kräva kirurgisk behandling (Socialstyrelsen, 2009). Varje år utförs cirka 8000 

hjärtoperationer vid åtta enheter i Sverige (Svenska hjärtkirurgiregistret, 2012).  

BAKGRUND 

Vid operationer som involverar hjärtat försätts hjärtat medvetet i en lång asystoli och 

kroppens cirkulation och syresättning sköts via ECC (extracorporeal circulation) med hjälp av 

en hjärtlungmaskin (Jonmarker & Blomqvist, 2005). Patienten utsätts för planerad hypotermi 

för att minska den basala metabolismen i vävnaderna och hjärtats syrgasbehov. Detta görs 

genom att kroppstemperaturen sänks till 32-34 °C via en värmeväxlare i hjärtlungmaskinen 

(Tydén, 2004). Mot slutet av operationen värms patienten till cirka 36° C, med hjälp av 

hjärtlungmaskinen. När den extrakorporeala cirkulationen sedan avslutas finns risk för att 

patienten återigen blir hypoterm, bland annat på grund av att det efter ECC-avslut inte finns 

möjlighet att reglera kroppsvärmen via hjärtlungmaskinen (Runcie, 2007). 

Hypotermi 

Hypotermi definieras som kroppstemperatur under 36°C (Bozimowski, 2010; Burns, 

Piotrowski, Caraffa & Wojnakowski, 2009). Bland alla patienter som genomgår kirurgi 

förekommer intraoperativ hypotermi i 50 - 90 % av fallen (Burns et al., 2009). Samtliga 

patienter som genomgår hjärtkirurgi med ECC-behandling blir hypoterma under ingreppet, då 

det är en del av behandlingen. Under resterande del av ingreppet är dock målet att patienterna 

ska vara normoterma. Cirka 30 % av patienterna som genomgår hjärtkirurgi är dock fortsatt 

hypoterma under det första postoperativa dygnet. Postoperativ hypotermi är således en 

komplikation av hjärtkirurgi (Karalapillai & Story, 2008). 

Afterdrop 

Efter ECC-avslut är det vanligt med “afterdrop”, vilket innebär en snabb sänkning i 

kroppstemperaturen. Troligen beror detta på de stora temperaturskillnader som föreligger 

mellan centrala och perifera kroppsdelar. När värmen redistribueras från central till perifer 

vävnad kan hypotermi uppstå. Patienter som drabbas av afterdrop kräver ofta längre tid för 

återhämtning och drabbas i större utsträckning av postoperativa komplikationer, jämfört med 
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patienter som är normoterma i slutet av kirurgin. För att förebygga detta kan 

uppvärmningsfasen före ECC-avslut förlängas, perifer vävnad värmas eller vasodilatatorer 

administreras (Sessler, 2000). 

Riskfaktorer för att utveckla hypotermi 

Det finns flera kända faktorer som ökar risken för att utveckla hypotermi intraoperativt. Låg 

rumstemperatur på operationssalen samt lång operationstid är några av dessa (Burns et al., 

2009; Macario & Dexter, 2002). Anestesin i sig medför också en ökad risk genom att 

temperaturcentrum i hypotalamus påverkas. (Bozimowski, 2010; Burns, et al., 2009; Islander, 

Lindahl & Selldén, 2005). Metabolismen minskar vilket också minskar värmebildningen. 

Samtidigt ökar värmeförlusten via avdunstning, vasodilatation och redistribution av värme 

vilket sammantaget kan sänka kroppstemperaturen med 1-3° C (Islander et al., 2005; 

Bozimowski, 2010; Burns et al., 2009). 

Utöver dessa faktorer finns det också patientrelaterade egenskaper som kan öka risken för 

intraoperativ hypotermi. Äldre människor samt malnutrierade personer upprätthåller i lägre 

utsträckning en normal kroppstemperatur under anestesi och kirurgi. Äldre personer kan ha en 

försämrad temperaturreglering samt minskad muskelmassa vilket minskar den naturliga 

förmågan att skydda sig mot hypotermi. Malnutrierade personer har ett minskat 

värmeisolerande skydd i form av mindre subkutan fettvävnad. Även nyfödda barn, 

brännskadade och traumapatienter har svårt att behålla kroppsvärmen (Burns et al., 2009; 

Insler, O´Connor, Leventhal, Nelson & Starr, 2000; Islander et al., 2005; Macario & Dexter, 

2002; Weirich, 2008). Låg preoperativ kroppstemperatur kan också bidra till en ökad risk för 

att utveckla intraoperativ hypotermi (Macario & Dexter, 2002). 

Fernandes et al. (2012) har studerat intraoperativ kroppstemperatur hos kvinnor med olika 

BMI (Body Mass Index) (n=20). Kvinnorna delades in i två olika grupper beroende på deras 

BMI; BMI mellan 18,5 kg/m
2 

-24,9 kg/m
2 

och BMI mellan 30.0 kg/m
2
- 34.9 kg/m

2
. Studien 

visade att kvinnor med ett högre BMI hade en minskad risk för att bli hypoterma under kirurgi 

(Fernandes et al., 2012). 

Karalapillai et al. (2011) har granskat journaler från patienter som genomgått elektiv 

hjärtkirurgi (n=43 158). Två tredjedelar av patienterna hade en kroppstemperatur under 36° C 

under de första 24 timmarna postoperativt. Vanligaste patientrelaterade faktorerna som kunde 
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korreleras med postoperativ hypotermi var hög ålder och kvinnligt kön (Karalapillai et al., 

2011). 

Konsekvenser av hypotermi 

Patientens upplevelse av hypotermi  

Postoperativ hypotermi har många negativa effekter för patienten. Det kan upplevas som 

mycket obehagligt och plågsamt (Buggy & Crossley, 2000; Islander et al., 2005). Patienter 

har uppgett att köldkänslan som uppkommer i samband med postoperativ hypotermi är värre 

än den kirurgiska smärtan (de Witte & Sessler, 2002).  

Fysiologiska förändringar i samband med hypotermi 

Hypotermi bidrar till många fysiologiskt negativa effekter. Leukocyternas funktion och 

mobilitet försämras vilket kan innebära en ökad risk för infektion. Vasokonstriktion som 

uppstår till följd av hypotermi minskar blodflödet och vävnadshypoxi uppstår vilket bland 

annat försämrar den postoperativa sårläkningen. Vidare reduceras koagulationsfaktorernas 

aktivitet, trombocytaggregationen minskar och fibrinolysen ökar vilket i sin tur ökar risken för 

blödning både intra- och postoperativt (Bozimowski, 2010; Brouillette, 2010; Burns et al., 

2009; Burns et al., 2010; Islander et al., 2005; Kurz, Sessler & Lenhardt, 1996; Melling, Ali, 

Scott & Leaper, 2001; Paulikas, 2008). 

Hypotermi kan innebära en ökad risk för hyperglykemi på grund av minskad insulin- 

känslighet och aktivitet (Islander et al., 2005; Melhuish, 2009). I en studie genomförd på 

patienter med diabetes (n= 1579) och patienter utan diabetes (n = 4701) som genomgått 

hjärtkirurgi har forskarna funnit att hyperglykemi i samband med ECC-behandling innebar en 

ökad risk för mortalitet för båda studiegrupperna (Doenst et al., 2005). 

Hypotermi ökar frisättningen av noradrenalin liksom kaliumupptaget intracellulärt vilket ökar 

risken för kardiella komplikationer (Brouillette 2010; Hessel, 2001; Harper, McNicholas & 

Gowrie-Mohan, 2003). Morley- Foster (1986) beskriver att hos patienter som genomgått 

öppen hjärtkirurgi kan hypotermi i kombination med ischemi, elektrolytrubbningar och acidos 

ytterligare öka risken för arytmier.  
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Farmakologiska förändringar i samband med hypotermi 

I samband med hypotermi sker förändringar av olika läkemedels metabolisering i kroppen 

vilket både kan förlänga durationen och förstärka effekten av dessa (Islander et al., 2005). 

Normala doser kan i vissa fall bli toxiska eftersom de enzymer i levern som huvudsakligen 

metaboliserar läkemedel är mycket temperaturkänsliga. Dessutom leder hypotermi till 

minskat hepatiskt och renalt blodflödet vilket också försämrar eliminationen av läkemedel 

(Levine et al., 2012).  

Både vid mild intraoperativ och vid ECC-inducerad hypotermi har icke-depolariserande 

muskelrelaxantia visat sig metaboliseras långsammare, vilket resulterat i längre duration och 

långsammare spontan återhämtning (Heier, Caldwell, Sessler & Miller, 1991; Denny & 

Kneeshaw, 1986). Även omsättningen av inhalationsanestetiska läkemedel förändras vid 

hypotermi hos dessa patienter. Plasmakoncentrationen av inhalationsanestetika ökar, vilket 

innebär att durationen av läkemedlet förlängs (Nitzschke, Wilgusch, Kersten et al., 2013). 

Studier på både vuxna och barn som genomgått hjärtkirurgi med ECC- inducerad hypotermi 

har visat att hypotermi dramatiskt reducerar metaboliseringen av fentanyl vilket ökar 

plasmakoncentrationen (Tortorici, Kochanek & Poloyac, 2007). 

Den postoperativa fasen relaterat till hypotermi 

Postoperativ shivering är ett tillstånd som kan uppkomma till följd av hypotermi och som 

måste undvikas, då det är en mycket obehaglig upplevelse för patienten. Dessutom kan det 

medföra allvarliga komplikationer såsom sårruptur och blödning (Islander et al., 2005). Hos 

hjärtopererade patienter är det särskilt viktigt att undvika eftersom shivering har påvisats öka 

kroppens syrgaskonsumtion med i genomsnitt 380 % över den beräknade basala 

metabolismen (MacIntyre, Pavlin & Dwersteg, 1987; Tydén, 2004). Bay, Nunn & Prys-

Roberts (1968) har studerat syrgaskonsumtionen i ett tidigt postoperativt skede på patienter 

som genomgått olika elektiva ingrepp. Patienterna delades in i två grupper beroende på om de 

lidit av postoperativ shivering eller inte. Patienterna som lidit av shivering ökade sin 

syrgaskonsumtion med 135-486 % i samband med shivering. Detta innebär en enorm ökad 

arbetsbelastning för hjärtat som redan är sårbart efter hjärtkirurgi (Bay, Nunn & Prys-Roberts, 

1968). 

Hypotermi är även associerat med förlängd mekanisk ventilation eftersom extubering i 

nedkylt tillstånd är mycket obehagligt för patienten och kan medföra ovan nämnda 
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komplikationer till följd av shivering (Hannan et al., 2010; Levine et al., 2012). Förlängd 

mekanisk ventilation ökar mortalitet och morbiditet (Nilsson, Olsson & Thulin, 2006). Tidig 

extubering efter hjärtkirurgi, det vill säga 8-12 timmar efter avslutad kirurgi, är korrelerat med 

bättre hjärtfunktion, minskade lungkomplikationer, minskad vårdkostnad och kortare tid på 

intensivvårdsavdelningen postoperativt (Ranucci, Bellucci, Conti, Cazzangia & Maugeri, 

2007). 

Insler et al. (2000) har studerat korrelationen mellan mortalitet och postoperativ hypotermi 

efter CABG (coronary artery bypass graft). Patienterna (n = 5071) delades in i två grupper 

beroende på om deras kroppstemperatur var över eller under 36° C vid ankomst till den 

postoperativa intensivvårdsavdelningen. Kroppstemperatur under 36° C var förknippat med 

högre mortalitet. Karalapillai et al. (2011) har studerat drygt 43000 patienter som genomgått 

elektiv hjärtkirurgi och konstaterat att en kroppstemperatur under 36° C under ihållande 24 

timmar postoperativt var förknippat med påtagligt ökad risk för intrahospital död.  

Sammanfattningsvis ska hypotermi behandlas då det ökar patientens lidande, förlänger 

vårdtiden och ökar mortaliteten (Bozimowski, 2010; Buggy & Crossley, 2000; Hannan et al., 

2010; Insler et al., 2000; Karalapillai et al., 2011; Islander et al., 2005). 

Anestesisjuksköterskans hjälpmedel för att motverka hypotermi 

Enligt anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivning ska anestesisjuksköterskan bland annat 

övervaka och hantera patientens kroppstemperatur samt arbeta preventivt och planera för 

patientens postoperativa vård och återhämtning. Anestesisjuksköterskan ansvarar för patienten 

fram till överlämningen till intensivvårdsavdelningen och det är viktigt att det redan 

intraoperativt läggs en god grund för patientens efterföljande vård (Riksföreningen för 

anestesi och intensivvård & svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

Det finns idag flera metoder för att hålla patienterna normotempererade perioperativt. 

Rekommenderade metoder som anestesisjuksköterskan har att tillgå innefattar bland annat 

uppvärmning av sal, lågflödesanestesi, varma vätskor, värmetak, flödande varmluft, 

värmetäcke och varm säng postoperativt (Buggy, 2007; Frank et al., 1995; Ihn et al., 2008; 

Matsuzaki et al., 2003). 

Bräuer et al. (2004) har studerat skillnaden mellan två olika värmetäcken, två olika värmetak 

respektive ingen värmebehandling på män som genomgått CABG med ECC-inducerad 

hypotermi (n=50). Patienterna delades slumpmässigt in i fem grupper. Båda interventionerna 
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visade sig vara mer effektiva än ingen värmebehandling alls och värmetäcke var mer effektivt 

än värmetak.  

Harrison & Ponte (1996) har i en randomiserad kontrollerad studie jämfört värmetäcke och 

aluminiumfilt, även kallad överlevnadsfilt, på patienter som genomgått CABG med ECC-

inducerad hypotermi (n=20). Patienterna tilldelades antingen värmetäcke eller aluminiumfilt 

postoperativt och värmetäcket visade sig vara effektivare än aluminiumfilten. 

Wong, Kumar, Bohra, Whetter & Leaper (2007) har i en randomiserad kontrollerad studie 

jämfört effekten av värmemadrassen Inditherm® i kombination med sedvanlig intraoperativ 

värmebehandling, det vill säga värmetäcke och vätskevärmare, med endast sedvanlig 

värmebehandling (n=103). Studien fokuserade på abdominell kirurgi och undersökte 

värmemadrassens perioperativa effekt. Patienterna delades in i två grupper, 

interventionsgruppen som tilldelades värmemadrass (n=47) samt kontrollgruppen som inte 

fick någon värmemadrass (n=56). Alla patienter var uppvärmda intraoperativt men i 

kontrollgruppen aktiverades värmemadrassen till 40° C två timmar före ingreppet och förblev 

aktiv i två timmar även på den postoperativa uppvakningsavdelningen. Resultatet visade att 

pre-anestetisk värmebehandling med hjälp av värmemadrassen Inditherm® reducerade den 

initiala hypotermin i samband med induktion, förhindrade intraoperativ hypotermi samt 

postoperativ shivering. Resultatet visade också att den förlängda värmebehandlingen med 

värmemadrass ledde till mindre blodförlust och färre komplikationer hos denna patientgrupp.  

Janke, Pilkington & Smith (1996) har jämfört värmetäcke med värmemadrassen Thermomat 

Electric Undermattress på elektivt hjärtopererade patienter (n=30) vilka slumpmässigt delades 

in i respektive två grupper. Författarna kom fram till att värmetäcke snabbare värmde upp 

patienterna efter ECC-inducerad hypotermi. Däremot innebar inte detta att patienterna kunde 

extuberas tidigare eller hade ett mindre komplicerat postoperativt förlopp (Janke et al., 1996). 

Hohn et al. (1998) har i en randomiserad kontrollerad studie jämfört en termostatisk 

vattenmadrass (Thermostat T1000) i kombination med varmluft som flödar över patienten 

med konventionell behandling på elektivt hjärtopererade patienter (n=86). Resultatet visade 

att kombinationen var en effektiv metod för att motverka hypotermi hos patienter som 

genomgått hjärtkirurgi med ECC-behandling. Dessutom minskade både blödningen och den 

respiratoriska sjukligheten postoperativt (Hohn et al. 1998). 
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Joachimsson, Nyström & Tydén (1987) har undersökt olika värmebehandlingar i samband 

med hjärtkirurgi (n =156) med ECC-inducerad hypotermi. Patienterna delades slumpmässigt 

in i fyra studiegrupper: ingen värmebehandling, värmetak över sängen på 

intensivvårdsavdelningen, uppvärmda och befuktade inhalationsgaser, kombination av 

uppvärmda och befuktade gaser och värmetak. Alla dessa interventioner påbörjades efter 

ECC-avslut. Vidare delades varje grupp in i en undergrupp där cirka hälften av patienterna 

fick värmemadrass (Heto) vilken aktiverades i slutet av pågående ECC-behandling och 

avaktiverades vid förflyttning till intensivvårdsavdelningen. Resultatet visade ingen skillnad i 

kroppstemperatur hos de patienter som intraoperativt fick värmemadrass jämfört med de utan 

madrass. Däremot visade sig värmetaket vara den mest effektiva behandlingen mot hypotermi 

efter hjärtkirurgi. 

Engelen et al. (2011) har studerat effekten av värmemadrassen Inditherm® i samband med 

hjärtkirurgi med ECC-inducerad hypotermi. I deras randomiserade, kontrollerade studie 

delades elektivt hjärtopererade patienter (n=129) in i tre olika grupper; värmetäcke, 

värmemadrassen Inditherm® samt ingen aktiv värmning. I jämförelse med värmetäcke var 

madrasserna mer effektiva före ECC-behandling medan värmetäcke motverkade hypotermi 

effektivare efter ECC-behandling, då patienten återfått självständig cirkulation. Båda 

systemen visade sig vara mer effektiva än ingen värmning alls före ECC-behandling men efter 

ECC-behandling hade värmemadrassen ingen effekt. Vid ankomst till 

intensivvårdsavdelningen var alla patienter i studien hypoterma. 

Aktuella rutiner vid en thoraxkirurgisk operationsavdelning 

På thoraxoperation vid ett universitetssjukhus i Mellansverige genomförs årligen cirka 750 

hjärtoperationer. Där används värmemadrassen Inditherm Alpha® för att värma patienter 

intraoperativt. Värmekällan i madrassen är ett millimetertjockt material som kallas carbon 

polymer. Detta material är placerat ovanpå en tryckavlastande innermadrass. 

Värmemadrassen är således en tryckavlastande värmemadrass som alstrar exakt lika mycket 

värme över hela den yta där patienten ligger, varpå inga kalla eller varma fläckar uppstår. 

Madrasstemperaturen kan ställas in på mellan 37-40°C. En inbyggd termostat skyddar mot för 

hög temperatur (Aspira Medical AB, 2013). Värmemadrassen aktiveras manuellt av 

anestesisjuksköterskan då sista stygnet är sytt på hjärtat och patienten fortfarande är kopplad 

till hjärtlungmaskinen. Madrassen ska då tillsammans med en värmeväxlare i 

hjärtlungmaskinen få patienten normotempererad så länge patienten ligger på 
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operationsbordet. Därefter förflyttas patienten över till en uppvärmd säng, utan 

värmemadrass. Patienten transporteras sedan sövd och intuberad till 

intensivvårdsavdelningen. På thoraxoperation finns idag tre värmemadrasser men det finns 

ingen tydlig rutin för när eller till vilken patient madrassen skall användas. Personalen delar 

efter, för författarna, okända kriterier ut madrassen. Övriga hjälpmedel som används är 

värmda gaser i form av lågflödesanestesi. De vätskor som används är rumstempererade. 

Patienternas kroppstemperatur övervakas intraoperativt via en temperaturelektrod i 

nasofarynx. På intensivvårdsavdelningen kontrolleras kroppstemperaturen i axillen.  

Problemformulering 

Patienter som opereras för olika hjärtåkommor och som kräver ECC-behandling utsätts 

medvetet för en hypotermi då det gynnar ingreppet såsom beskrivet ovan (Tydén, 2004). När 

patienten sedan ska återgå till normal cirkulation är det däremot viktigt att få patienterna 

normotempererade igen, för att undvika alla de komplikationer som en eventuell hypotermi 

kan medföra. Anestesisjuksköterskan har en viktig roll i detta och kan idag med hjälp av olika 

omvårdnadsåtgärder och hjälpmedel upprätthålla en adekvat kroppstemperatur hos patienten. 

För att kunna ge patienten en så bra och högkvalitativ vård som möjligt är det viktigt att 

utvärdera effekten av dessa hjälpmedel. 

På thoraxoperation används värmemadrassen Inditherm Alpha®. De studier som tidigare 

gjorts relaterat till värmemadrasser har dels kommit fram till olika resultat, dels undersökt 

olika typer av värmemadrasser. En del av studierna är dessutom gamla. Effekten av den 

värmemadrass som idag används på thoraxoperation är sparsamt dokumenterad vilket kan ha 

lett till det faktum att det saknas tydliga riktlinjer kring hur och när den ska användas. Det är 

därför ytterst angeläget att evaluera denna behandling på nytt.  

Hypotes 

Patienten sjunker i kroppstemperatur mellan ECC-avslut fram till ankomst till 

intensivvårdsavdelningen. De patienter som har värmemadrass intraoperativt har en mindre 

värmeförlust efter ECC-avslut än de patienter utan värmemadrass. 

Syfte 

Syftet är att undersöka om värmemadrassen Inditherm Alpha® hjälper patienten att hålla en 

normal kroppstemperatur mellan ECC-avslut och ankomst till intensivvårdsavdelningen. 
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Ytterligare ett syfte är att undersöka om andra faktorer, dels demografiska, dels 

procedurrelaterade, kan påverka utfallet av uppmätt kroppstemperatur vid något mättillfälle. 

Frågeställningar 

1. Är patienterna hypoterma vid ankomst till intensivvårdsavdelningen? 

2. Hur utvecklar sig kroppstemperaturen mellan ECC-start och ankomst till 

intensivvårdsavdelningen?  

3. Föreligger det någon skillnad i kroppstemperatur på intensivvårdsavdelningen mellan de 

patienter som erhåller värmemadrass och de som inte erhåller värmemadrass? 

4. Finns det patientrelaterade eller procedurrelaterade faktorer som korrelerar med 

perioperativ kroppstemperatur?  

METOD 

Forskningsdesign 

Studien är en kvantitativ, prospektiv, kvasiexperimentell studie.  Kvasiexperimentell 

studiedesign lämpar sig när en randomiserad kontrollerad studie inte går att genomföra eller 

inte är etiskt försvarbar (Socialstyrelsen, u. å.).  

Urval 

Datainsamlingen genomfördes under en femveckorsperiod våren 2013 på en 

thoraxoperationsavdelning på ett sjukhus i Mellansverige. I studien inkluderades via ett 

konsekutivt urval män och kvinnor som genomgick elektiv hjärtkirurgi med ECC-inducerad 

hypotermi. Med elektiv hjärtkirurgi menas i detta fall planerad CABG, klaffoperation eller en 

kombination av de båda. Patienter som genomgick elektiv operation av thorakalt 

aortaaneurysm med ECC-inducerad hypotermi exkluderades då behandlingen av denna 

patientgrupp skiljer sig från de övriga. Under perioden vecka 8-12 genomgick 66 patienter 

CABG och/eller klaffoperationer. Data samlades in på 55 patienter, dessa 55 patienter 

inkluderades i studien. Orsaker till att data inte samlades in på samtliga 66 patienter skulle 

kunna vara tidsbrist eller att det tillstött akuta komplikationer under operationen. För de 

undersökningsprotokoll där viss data saknas har data beräknats utifrån de parametrar som är 

ifyllda. Detta redovisas i respektive tabell.  
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De inkluderade patienterna delades in i två grupper: undersökningsgruppen (n=29) som under 

operationen tilldelades en värmemadrassen Inditherm Alpha® och jämförelsegruppen (n=26) 

som genomgick kirurgi utan värmemadrass. Femtiotre procent (n=29) av deltagarna 

genomgick klaffoperation, 38 % genomgick CABG (n=21) och 9 % (n=5) genomgick en 

kombinerad klaff- och CABG- operation.  

Datainsamlingsmetod 

Ett undersökningsprotokoll som relaterades till studiens syfte och frågeställning utarbetades 

specifikt för detta ändamål (bilaga 1). Protokollet utgörs av 17 faktorer där variabler såsom 

operationstid, typ av operation och längd på ECC-behandling samt demografiska data ingår. 

Registrering av kroppstemperatur skedde via en nasal termometer vid olika tidpunkter 

perioperativt. Undersökningsprotokollet validerades med “face validity” av två 

anestesisjuksköterskor på thoraxoperation (Polit & Beck, 2004).  

Tillvägagångssätt 

Under hösten 2012 tillfrågades huvudhandledaren på den berörda 

thoraxoperationsavdelningen angående ett eventuellt behov av studier inom verksamheten. 

Det framgick då att det fanns ett önskemål om att studera effekten av den värmemadrass som 

verksamheten inhandlat för att motverka perioperativ hypotermi.   

Under våren 2013 (vecka 8-12) samlades data in på thoraxoperation. Anestesipersonalen 

ombads fylla i det ovan beskrivna undersökningsprotokollet. Författarna höll två 

informationsmöten för berörd personal om studiens syfte och tillvägagångssätt och delade ut 

ett informationsblad angående planeringen av datainsamlingen (bilaga 2).  

På thoraxoperation genomförs dagligen mellan en till fem hjärtoperationer. Vid studiens start 

fanns det tre värmemadrasser att tillgå. Vårdpersonalen fick fortsätta tilldela patienterna 

värmemadrasserna enligt tidigare rutiner. Detta bidrog till möjligheten att studera två olika 

grupper; undersökningsgruppen som tilldelades värmemadrass under operationen och 

jämförelsegruppen som genomgick operationen utan värmemadrass. 

Temperaturen mättes konstant intraoperativt via en nasal termometer och registrerades av 

anestesisjuksköterskan vid tre tillfällen under operationen. Den nasala termometern medföljde 

patienten till intensivvårdsavdelningen där anestesisjuksköterskan registrerade temperaturen 

en fjärde gång innan termometern togs bort. Detta gjordes för att få ett så tillförlitligt resultat 
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som möjligt då olika temperaturmätningsmetoder skulle sänka studiens reliabilitet. På två 

patienter mättes dock kroppstemperaturen axillärt på intensivvårdsavdelningen. Detta har 

emellertid inte resulterat i specifika analyser. Patientansvarig anestesisjuksköterska ombads 

fylla i undersökningsprotokollet intraoperativt samt en gång postoperativt vid 

överrapportering till intensivvårdsavdelningen.  Protokollet lämnades sedan i en box i det 

låsta läkemedelsrummet på thoraxoperation. Författarna hämtade undersökningsprotokollen 

vid två tillfällen. 

Under första delen av datainsamlingsperioden befann sig en av författarna till studien på 

thoraxoperation dagligen och kunde därmed se till att datainsamlingen fortgick samt besvara 

eventuella frågor från anestesisjuksköterskorna. Dessutom engagerades huvudhandledaren på 

thoraxoperation som ombesörjde att datainsamlingen fortskred perioden ut. 

Varje protokoll kodades i samband med inmatning i statistikprogrammet. Inga uppgifter som 

kunde härledas till respektive patient dokumenterades på protokollet. 

Dataanalys 

Insamlad data analyserades i statistikprogrammet StatView®. Demografisk data analyserades 

med oparat t-test, bortsett från variabeln kön som analyserades med Chi
2
-test. Frågeställning 

ett till tre analyserades med oparat t-test.  

Frågeställning fyra undersöktes med olika analyser. Eventuella temperaturskillnader mellan 

könen i hela gruppen testades först med oparat t- test. För att ta hänsyn till möjlig 

snedfördelning användes även ickeparametrisk statistik med Mann- Whitney u-test. Resultatet 

av dessa två analyser blev likvärdigt; därför redovisas endast resultatet av det oparade t-testet. 

Eventuell korrelation mellan temperatur och följande parametrar: ålder, BMI, operationstid, 

ECC-tid undersöktes med hjälp av Spearmans rangkorrelationstest.  

Tid räknades manuellt ut i minuter utifrån de klockslag som angivits på 

undersökningsprotokollet. BMI räknades ut baserat på patientens vikt i kilogram och längd i 

meter. Vald signifikansnivå för samtliga frågeställningar är p < 0,05. 

Forskningsetiska överväganden 

Forskare har i studier det yttersta ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och 

moraliskt acceptabel. Dessutom ska forskaren vara insatt i den vetenskapliga litteraturen för 

att forskningen ska utföras med god vetenskaplig praxis (Codex, 2009). Med bakgrund av 
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detta har etiska aspekter diskuterats med sektionschefen, medicinsk ledningsansvarig läkare 

samt forskare på den aktuella kliniken och de har godkänt studien (bilaga 3). Ingen person 

som ingår i studien kommer att kunna identifieras då kodning använts för dataregistrering. 

Studien genomförs som ett kvalitetssäkringsprojekt på kliniken och följer de etiska riktlinjer 

som fastställts gällande examensarbeten på denna nivå.  

RESULTAT 

I resultatet presenteras inledningsvis demografisk data. Under respektive underrubriker 

redovisas eventuella skillnader i kroppstemperatur mellan undersökningsgruppen och 

jämförelsegruppen. Vidare presenteras utvecklingen av patienternas kroppstemperatur mellan 

ECC-start och ankomst till intensivvårdsavdelningen. Dessutom presenteras kroppstemperatur 

vid ankomst till intensivvårdsavdelningen samt faktorer som korrelerar med uppmätt 

kroppstemperatur vid de fyra olika mättillfällena. Den specifika faktorn tid för operation och 

ECC-behandling för undersökningsgrupp och jämförelsegrupp redovisas under en egen 

underrubrik.  

Demografisk data 

Tabell 1. Demografiska data för patienter som genomgått hjärtkirurgi  i undersökningsgruppen (med madrass) 

respektive jämförelsegruppen (utan madrass). Värdena är medelvärden med ±SD eller proportion (%).  

 Undersökningsgrupp 

(n=29) 

Jämförelsegrupp 

(n=26) 

DF t-värde p-värde 

 

 

Ålder 

 

66 ± 9 

 

67 ± 13 

 

53 

 

-0,4 

 

0,72 

Kvinnor 13 (45 %) 3 (12 %) 53 5,9 0,015* 

BMI
1
 27,5 ± 5,0 26,6 ± 4,2 53 0,8 0,44 

*Chi
2
 –test  

1
BMI: Normalvikt= 19-25 kg/m

2
, Övervikt= 26-30 kg/m2, Fetma = >30 kg/m

2 

Kroppstemperatur hos undersökningsgrupp och jämförelsegrupp 

Det fanns ingen skillnad i uppmätt kroppstemperatur mellan de båda grupperna vid något 

mättillfälle (tabell 2).  
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Tabell 2. Kroppstemperaturen (°C) för patienter som genomgått hjärtkirurgi i undersökningsgruppen (med 

madrass) respektive jämförelsegruppen (utan madrass). Värdena är medelvärden med ±SD. 

 Undersökningsgrupp 

(n=29) 

Jämförelsegrupp 

(n=26) 

DF t-värde p-värde 

 

      

Temperatur före ECC (°C) 35,6 ± 0,7 35,4 ± 0,6 53 1,2 0,25 

Temperatur efter ECC (°C) 37,0 ± 0,3 37,0 ± 0,2
i 

52 -0,9 0,35 

Temperatur före transport (°C) 36,5 ± 0,6
ii 

36,4 ± 0,5 51 0,6 0,57 

Temperatur på IVA (°C) 36,6 ± 0,6
iii

 36,4 ± 0,5 52 1,1 0,28 

i
n= 25  

ii
n=27  

iii
 n=28 

Utveckling av medeltemperaturen mellan ECC-start och ankomst till 

intensivvårdsavdelningen 

I både undersökningsgruppen och jämförelsegruppen steg patienterna i kroppstemperatur från 

ECC- start till ankomst till IVA (t [27] -6,7, p < 0,0001 respektive t [25] -8,0, p < 0,0001) 

(figur 1).  Patienterna sjönk i kroppstemperatur mellan ECC-avslut och ankomst till IVA i 

undersökningsgruppen och jämförelsegruppen (t [27] 4,0, p= 0,0004 respektive t [24] 6,6, p = 

0,0001). Det fanns ingen skillnad mellan den uppmätta kroppstemperaturen före transport 

jämfört med kroppstemperaturen på IVA i någon av grupperna.  

 

Figur 1. Utveckling av medeltemperaturen mellan ECC-start och ankomst till intensivvårdsavdelningen, i 

respektive grupp.  

*Temperaturen ”Under ECC” är baserad på avdelningens rutiner och är inte uppmätt i studien.        
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Kroppstemperatur vid ankomst till intensivvårdsavdelningen 

Fjorton procent (n=4) i undersökningsgruppen var hypoterma och 19 % (n=5) i 

jämförelsegruppen vid ankomst till IVA (figur 2). 

 

Figur 2. Fördelning av patienter i undersökningsgrupp respektive jämförelsegrupp i kategorier för 

kroppstemperatur på IVA. Hypotermi <36°C. Normotermi 36°C-37.5°C. Hypertermi >37.5°C. 

Faktorer som korrelerade med kroppstemperatur i hela studiegruppen 

Operations- och ECC-tid  

Det fanns ett samband mellan operationstiden i minuter och uppmätt kroppstemperatur före 

transport till IVA (r=0,442, p= 0,0008) respektive kroppstemperaturen på IVA (r=0,491, 

p=0,0001). Sambandet var positivt vilket innebär att ju längre operationen varade, desto högre 

var den uppmätta kroppstemperaturen vid båda mättillfällena. Liknande samband 

registrerades mellan ECC-tid i minuter och uppmätt kroppstemperatur före transport till IVA 

(r=0,399, p=0,0028) respektive kroppstemperaturen på IVA (r=0,428, p= 0,0011). Sambandet 

var positivt, det vill säga ju längre ECC-tiden var desto högre var kroppstemperaturen vid 

båda mättillfällena.  

Body Mass Index 

Det förelåg en korrelation mellan BMI och den uppmätta kroppstemperaturen innan transport 

till IVA (r=0,388, p=0,0038) respektive kroppstemperaturen på IVA (r=0,330, p= 0,0142). 
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Normalviktiga patienter hade lägre kroppstemperatur (36,2 ± 0,4) än överviktiga (36,6 ± 0,5) 

(t [40] -2,4, p=0,0212) och de som led av fetma (36,8 ± 0,6) (t [30] -3,3, p=0,0026). På IVA 

förelåg en skillnad i uppmätt kroppstemperatur mellan normalviktiga (36,3 ± 0,5) och feta 

(36,8 ± 0,5) (t [31] -2,4, p = 0,0237).  

Ålder 

Det fanns ingen korrelation mellan den uppmätta kroppstemperaturen och patientens ålder, 

vid något mättillfälle.  

Kön 

Det fanns ingen skillnad i den uppmätta kroppstemperaturen mellan kvinnor och män vid 

något mättillfälle.  

Operations- och ECC-tid i undersöknings- och jämförelsegruppen 

Den genomsnittliga operationstiden och ECC-tiden var längre i undersökningsgruppen 

jämfört med jämförelsegruppen (t [53] 2,6, p=0,0108 respektive t [53] 3,1, p=0,0034) (figur 

3). 

 

Figur 3. Operationstid och ECC-tid i respektive grupp 

DISKUSSION 

Det förelåg ingen skillnad i kroppstemperatur mellan undersökningsgruppen och 
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och andra mättillfället. Därefter sjönk de successivt fram till transporten till IVA. Det skedde 

ingen förändring i kroppstemperatur under transporten till IVA. Majoriteten av patienterna var 

normoterma vid ankomst till IVA. Faktorer som korrelerade med kroppstemperatur var högre 

BMI samt operations- och ECC-tid. Ett högre värde av någon av dessa tre faktorer resulterade 

i en högre kroppstemperatur före transport till IVA och på IVA. Undersökningsgruppen hade 

längre operations- och ECC-tid än jämförelsegruppen. 

Resultatdiskussion 

Effekt av värmemadrassen Inditherm Alpha®  

Det faktum att madrassen skulle vara effektiv mot hypotermi, kan varken bekräftas eller 

förkastas. Det förväntades att de patienter som haft värmemadrass under operationen skulle ha 

en mindre värmeförlust än de patienter som inte haft värmemadrass. Studien visar dock att det 

inte finns någon skillnad i kroppstemperatur mellan undersökningsgruppen och 

jämförelsegruppen vid något mättillfälle. Tidigare studier har visat att värmemadrass är ett 

effektivt hjälpmedel mot perioperativ hypotermi. Wong et al. (2009) har konstaterat att 

värmemadrassen Inditherm® reducerar den initiala hypotermin i samband med induktion, 

förhindrar intraoperativ hypotermi samt postoperativ shivering om den aktiveras två timmar 

före operationen. Wongs et al. (2009) studie är däremot genomförd på patienter som 

genomgått abdominell kirurgi. Dessutom värmdes patienterna via värmemadrassen två 

timmar pre- och postoperativ.  Det är dock oklart vilken effekt en preoperativ uppvärmning av 

patienten skulle ha i samband med hjärtkirurgi då patienten medvetet kyls ner under det 

kirurgiska ingreppet.  

Föreliggande studie har liksom Joachimsson et al. (1987) konkluderat att värmemadrass har 

en begränsad effekt på patienter som genomgått hjärtkirurgi med ECC-inducerad hypotermi. 

Studien är dock utförd på en annan variant av värmemadrass. Enligt Joachimsson et al. (1987) 

var värmetak en betydligt bättre metod mot hypotermi i denna patientgrupp. Fler studier visar 

att det finns andra metoder som tycks vara mer effektiva än värmemadrass. Enligt Engelen et 

al. (2011) är värmetäcke ett effektivare hjälpmedel mot ECC-inducerad hypotermi än 

värmemadrass. Engelen et al. (2011) konstaterade visserligen att värmemadrassen Inditherm® 

var effektiv men endast före ECC-behandling. Efter ECC-behandling, då patienten i större 

grad behöver återfå normal temperatur var värmemadrassen ineffektiv, värmetäcket var då 

betydligt bättre. Janke et al. (1996) har studerat en annan typ av värmemadrass (Thermomat 
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Electric Undermattress) och konstaterat att värmetäcke snabbare värmde upp patienterna 

postoperativt.  Bräuer et al. (2004) och Harrison & Ponte (1996) har också konstaterat att 

värmetäcke är mycket effektivt för denna patientgrupp. 

Vid val av värmebehandlingsmetod bör hänsyn tas till vad som är praktiskt möjligt. Ingreppet 

i sig kan utgöra ett hinder för de värmningsmetoder som finns att tillgå och som kanske 

egentligen är effektivast.  De metoder som visar sig vara effektivast, till exempel värmetäcke, 

är kanske inte alltid de mest optimala vid hjärtkirurgi. Kirurgerna måste då ha tillgång till hela 

thorax och i samband med CABG även nedre kroppshalvan vilket minskar den yta som kan 

värmas.  

Kroppstemperatur vid olika mättillfällen och utveckling över tid 

“Afterdrop” är vanligt efter ECC-avslut i samband med hjärtkirurgi (Sessler, 2000). Med 

bakgrund av detta förväntades patienterna vara hypoterma vid ankomst till IVA. Mättillfället 

på IVA var av särskilt intresse då det i studien var det sista mättillfället och kan anses som en 

rimlig parameter för utvärdering av kroppstemperaturen. Relaterat till anestesisjuksköterskans 

arbetsuppgifter är IVA sista instansen för att utvärdera vården innan 

intensivvårdssjuksköterskans ansvar tar vid.   

Alla patienter sjönk i kroppstemperatur efter ECC-avslut, men endast nio av patienterna var 

hypoterma vid ankomst till IVA. Detta skiljer sig från Engelens et al. (2011) studie där alla 

patienter oavsett behandling var hypoterma då de kom till intensivvårdsavdelningen. I en 

studie av Karalapillai & Story (2008)  var 30 % av alla patienter som genomgått hjärtkirurgi 

hypoterma det första postoperativa dygnet.  En annan studie visade att två tredjedelar av 

patienterna var hypoterma under de första 24 timmarna postoperativt (Karalapillai et al., 

2011).  Skillnader mellan tidigare studiers resultat och denna studie kan bero på antalet 

patienter som ingått i studierna. Engelen et al. (2011) utförde studien på 129 patienter och 

Karalapillai et al. (2011)  inkluderade 43 158 patienter medan denna studie endast inkluderat 

55 patienter. I de olika studierna användes dessutom olika mätmetoder vilket också kan ha 

påverkat resultaten. Karalapillai et al. (2011) journalgranskade patienter vars temperatur hade 

mätts via en kateter i arteria pulmonalis vilket är den mest tillförlitliga metoden i dessa 

sammanhang. Denna metod används inte på den operationsavdelning föreliggande studie har 

genomförts. Ytterligare en förväntning på studiens resultat var att patienterna skulle sjunka i 

kroppstemperatur mellan ECC-avslut fram till ankomst till intensivvårdsavdelningen. Denna 
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del av hypotesen kan bekräftas då studien visar att patienterna sjunker i kroppstemperatur 

mellan dessa mättillfällen.  

Faktorer som korrelerar med kroppstemperatur 

Faktorer som korrelerade med kroppstemperatur i denna studie var högre BMI samt ECC- och 

operationstid. Ett högre värde av någon av dessa tre faktorer resulterade i en högre 

kroppstemperatur. I likhet med Fernandes et al. (2012) har denna studie konstaterat att ett 

högre BMI (30,0 kg/m
2
- 34,9 kg/m) innebar en minskad risk för hypotermi perioperativt. 

Fernanders et al. (2012) har dock bara studerat kvinnor. Resultatet överensstämmer med 

författarnas förväntningar då det sedan tidigare är känt att malnutrierade personer i lägre 

utsträckning upprätthåller en normal kroppstemperatur under anestesi och kirurgi (Burns et 

al., 2009; Insler et al., 2000; Lindahl et al., 2005; Macario& Dexter, 2002; Weirich, 2008). 

Hög ålder och kvinnligt kön har tidigare kunnat korreleras med postoperativ hypotermi hos 

patienter som genomgått elektiv hjärtkirurgi (Karalapillai et al., 2011). Detta kunde inte 

påvisas i denna studie. Dock var inte könsfördelningen jämn mellan grupperna vilket kan ha 

givit ett missvisande resultat. 

Lång operationstid är sedan tidigare känt för att vara förknippat med en större risk för att 

utveckla perioperativ hypotermi (Burns et al., 2009). Till författarnas förvåning visade 

däremot denna studie att en längre operationstid korrelerade med en högre kroppstemperatur 

före transport till IVA respektive kroppstemperaturen på IVA. En lång ECC-tid, vilket 

automatiskt också förlänger operationstiden, var förknippat med en högre kroppstemperatur 

före transport till IVA respektive temperaturen på IVA. Sessler (2000) beskriver att ju längre 

tid patienten värms via hjärtlungmaskinen inför ECC-avslut, desto mindre risk är det att 

patienten drabbas av ”afterdrop” (Sessler, 2000). Det är oklart i denna studie hur stor del av 

ECC-tiden som utgjordes av uppvärmning av patienten inför ECC-avslut. Korrelationen 

mellan lång ECC-tid och högre kroppstemperatur skulle då kunna förklaras av Sesslers (2000) 

slutsats. 

Operations- och ECC-tid 

Operations- och ECC-tiden var längre hos de patienter som tilldelades värmemadrass under 

ingreppet. Däremot fanns det inte skillnad i kroppstemperatur mellan grupperna vid något 

tillfälle. Enligt tidigare studier kan en lång operations- och ECC-tid innebära en ökad risk för 

hypotermi (Burns et al., 2009). Om detta skulle gälla för just denna studiegrupp kan det ha 
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påverkat utfallet av kroppstemperaturen. Det vill säga, de patienter med en lång operations- 

och ECC-tid kan ha upprätthållit en adekvat kroppstemperatur tack vare värmemadrassen 

Inditherm Alpha®. En annan orsak till att kroppstemperaturen inte skiljde sig mellan 

grupperna skulle kunna vara att en lång operationstid medför en längre ECC-tid vilket Sessler 

(2000) beskrivit korrelerar med en minskad risk för afterdrop.  

Det är känt att hypotermi kan medföra många allvarliga komplikationer för patienter som 

genomgår kirurgi och anestesi. Till följd av hypotermi kan patienterna bland annat drabbas av 

shivering som är mycket obehagligt. Dessutom uppges köldkänslan som kan uppstå vid 

hypotermi vara värre än den kirurgiska smärtan. Detta medför ett ökat lidande för patienterna. 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning framgår det att sjuksköterskan ska främja hälsa, 

förebygga sjukdom, minska lidande och lindra sjukdom (International Council of Nurses, 

2005). Med bakgrund av detta anser författarna till denna studie att det är 

anestesisjuksköterskans skyldighet att aktivt förebygga och behandla hypotermi för att ge 

patienterna en god och säker omvårdnad.  

Metoddiskussion 

Kvantitativ kvasiexperimentell studiedesign har använts. Inom ramarna för denna uppsats var 

det inte etiskt försvarbart att neka patienter en behandling mot hypotermi som skulle kunna 

vara effektiv, varför en randomiserad kontrollerad studie inte var möjlig att genomföra. 

Ingenting i behandlingen av patienterna genomfördes annorlunda för patienter som 

inkluderades i studien, jämfört med patienter som inte inkluderades. All datainsamling 

baserades på sedvanliga rutiner som användes på thoraxoperation. Det som skiljde sig från 

dessa rutiner var att temperaturmätningsinstrumentet vid ett tillfälle ersattes av en nasal 

termometer istället för en axillär termometer. 

Det finns flera metoder att tillgå för att hålla patienterna normoterma, däribland temperaturen 

på operationssalen. En svaghet med studien och ett hot mot validiteten kan vara att 

temperaturen på operationssalen inte inkluderats som potentiellt bidragande faktor. Vid de 

tillfällen författarna befann sig på operationsavdelningen uppgav inblandad personal att 

temperaturen kännbart skiljde sig mellan de olika operationssalarna. Det var under 

datainsamlingsperioden omöjligt att mäta då termostaten i en del operationssalar inte 

fungerade korrekt och sanningsenliga värden inte hade kunnat erhållas. Denna parameter kan 

ha påverkat kroppstemperaturen på de patienter som opererades på de varmare eller kallare 

operationssalarna.  
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Det finns studier som tyder på att administrering av vasoaktiva läkemedel kan påverka 

kroppens värmedistribution mellan central och perifer vävnad. Administrering av sådana 

läkemedel kan därför ha hotat validiteten och därigenom påverkat studiens resultat. 

Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet är de interventioner respektive 

anestesisjuksköterska gjort spontant under en operation. Anestesisjuksköterskan kan till 

exempel ha täckt patientens huvud för att förhindra värmeförlust. Detta skulle kunna ha 

påverkat patientens kroppstemperatur. Likaså fick kanske en del patienter fler filtar över sig 

eller värmda intravenösa vätskor. För att fånga upp dessa “mindre interventioner” hade en 

observationsstudie varit nödvändig. Alternativt hade undersökningsprotokollet kunnat 

utvidgas, så att anestesisjuksköterskorna fått möjlighet att fylla i de övriga metoder de använt 

sig av för att motverka hypotermi.  

Temperaturmätningen i denna studie skedde enligt rutin via en elektrod i nasofarynx. Samma 

metod för temperaturmätning vid alla tillfällena stärkte reliabiliteten i mätningarna. Metoden 

är lättanvänd och inte invasiv på samma sätt som till exempel en kateter i arteria pulmonalis. 

Nasofarynxelektroden kan dock tänkas ge missvisande information på grund av fel läge. 

Ytterligare en felkälla kan vara den kalla gel som används vid nedförandet av nasogastrisk 

sond, vilken kan ha en kylande effekt.  Det går även att spekulera i vad inhalationsgaserna har 

för effekt på temperaturmätningen i nasofarynx. Trots det hävdar Robinson, Charlton, Seal, 

Spady & Joffres (1998) att metoden ska vara lika noggrann som temperaturmätning i arteria 

pulmonalis.  

En del av resultaten kan i förhållande till andra studier ses som motsägelsefulla. För att kunna 

identifiera exakt vilka faktorer som har betydelse för kroppstemperaturen krävs en betydligt 

större studiegrupp. Det skulle vara lämpligt att göra en randomiserad kontrollerad studie för 

att undvika att gruppernas förutsättningar skiljer sig åt. I föreliggande studie är data jämnt 

fördelad mellan undersökningsgrupp och jämförelsegrupp i alla avseenden förutom kön 

(tabell 1). Detta kan ha påverkat utfallet av resultatet. Det är sedan tidigare känt att kvinnor 

löper ökad risk för att drabbas av intraoperativ hypotermi jämfört med män (Karalapillai et 

al., 2011). I denna studie var det fler kvinnor i undersökningsgruppen jämfört med 

jämförelsegruppen vilket skulle kunna innebära att madrassen egentligen var effektiv. Det kan 

då spekuleras i att om denna patientkategori inte hade tilldelats värmemadrassen hade de 

kanske varit hypoterma i större utsträckning.  



27 

 

Ytterligare ett argument för att utföra en randomiserad kontrollerad studie skulle kunna vara 

personalens eventuella inverkan på vilka patienter som tilldelats värmemadrass inför varje 

operation. Det kan då tänkas att personalen, baserat på erfarenhet och professionalism, 

tilldelat madrassen till de patienter som förväntades ha störst risk att utveckla perioperativ 

hypotermi. Detta kan ha påverkat resultatet och därför skulle en randomiserad kontrollerad 

studie kunna ge ett mer neutralt resultat.  

Tidigare studier har ofta registrerat patienternas kroppstemperatur under en längre tid, 

vanligtvis under 24 timmar. Detta ger en tydligare bild av hur kroppstemperaturen utvecklas 

postoperativt. Denna tidsaspekt diskuterades i samband med utformningen av den här studien 

och bedömdes vara relevant men alltför omfattande. Det hade krävt att 

intensivvårdsavdelningen hade involverats och att hänsyn togs till alla de ytterligare 

interventioner som där används för att motverka postoperativ hypotermi, till exempel 

värmetak. Bedömningen gjordes att det skulle vara svårt att få fram ett resultat som endast 

avspeglade madrassens effekt.  

Undersökningsprotokollet motsvarade studiens syfte och frågeställning och validerades med 

hjälp av “face validity”. Studiens tillvägagångssätt har noggrant dokumenterats och beskrivits 

vilket möjliggör replikering. All data och uträkningar har vid inmatning kontrollerats av båda 

författarna vilket minskar risken för systematiska fel.  

Klinisk implikation 

Effektiv prevention och behandling av hypotermi anses leda till mindre lidande för patienten, 

färre komplikationer, kortare vårdtider, och lägre vårdkostnader. Studiedeltagarna i denna 

studie visade sig inte ha högre temperatur med värmemadrassen Inditherm Alpha®. På grund 

av ett relativt litet urval och diskuterade felkällor anser dock författarna till studien att det inte 

är möjligt att generalisera resultatet på andra patienter som genomgår hjärtkirurgi med ECC-

inducerad hypotermi och värmemadrassen Inditherm Alpha®. Vidare studier inom ämnet bör 

genomföras där både ett större patientantal och fler faktorer inkluderas. Resultatet skulle då 

kunna användas som en evidensbaserad grund för framtida val av behandling mot hypotermi 

på thoraxoperation. 
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SLUTSATS 

Patienterna sjönk i kroppstemperatur efter ECC-avslut men majoriteten av patienterna var 

normoterma vid ankomst till intensivvårdsavdelningen. De patienter som tilldelades 

värmemadrassen Inditherm Alpha® hade inte högre kroppstemperatur vid något mättillfälle 

jämfört med de som opererades utan värmemadrass. Faktorer som korrelerade med högre 

kroppstemperatur var högre BMI samt lång operations- och ECC-tid. 
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BILAGA 1 

 

Undersökningsprotokoll för perioperativ hypotermi på thoraxoperation 

OBS! Glöm inte att nästempen ska sitta kvar till THIVA! 

 

Ringa in: 

Kön:  Man   Kvinna 

Värmemadrass:  Ja   Nej 

Typ av operation:  CABG   Klaff  Båda 

Temperatur på värmemadrass: 37°C 38°C 39°C 40°C 

 

 

Fyll i:  

In på operationssal kl:_____________________________ 

Längd (cm):_____________________________________ 

Vikt (kg):_______________________________________ 

Ålder:__________________________________________ 

Temp före ECC:__________________________________ 

Temp vid ECC-avslut:_____________________________ 

Temp före transport till THIVA:_____________________ 

Temp på THIVA vid överlämning:_________________________ 

ECC-behandling Start kl:____________ Avslut kl: _______ 

Operationstid Start kl:____________ Slut kl:__________ 

Ut från operationssal kl:__________________________________ 
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BILAGA 2 

Temperaturmätning på patienter som genomgår elektiv CABG och/eller 

klaffkirurgi 

Kroppstemperaturen skall mätas på patienter som genomgår elektiv CAGB, 

klaffkirurgi eller en kombination av båda och i samband med detta kopplas till 

ECC. Målet är att 40 patienter ska inkluderas i studien. Patienterna kommer att 

delas in i två grupper, beroende på om de opereras med eller utan 

värmemadrass.  Ingen patient får nekas behandling med värmemadrass utan de 

patienter som kommer att utgöra gruppen ”utan värmemadrass” blir de patienter 

där värmemadrasserna inte räcker till. 

 Grupp 1 

Kroppstemperaturen skall mätas på patienter som genomgår någon form av 

ovanstående kirurgi, utan värmemadrassen Inditherm Alpha ®. Patienterna har 

enligt rutin nasalelektrod för temperaturmätning och temperaturen registreras på 

bifogat protokoll. OBS! Tempen skall mätas en gång vid ankomst till 

THIVA, därför ska nasaltempen dras på THIVA, inte på operation. 

 Grupp 2 

Kroppstemperaturen skall mätas på patienter som genomgår någon form av 

ovanstående kirurgi, med värmemadrassen Inditherm Alpha ®. Patienterna har 

enligt rutin nasalelektrod för temperaturmätning och temperaturen registreras på 

bifogat protokoll. OBS! Tempen skall mätas en gång vid ankomst till 

THIVA, därför ska nasaltempen dras på THIVA, inte på operation. 

 

Protokollet lämnas ifyllt i lådan märkt med ”madrass-studien”, som finns på 

anestesiexpeditionen. Har ni frågor eller funderingar hör gärna av er! 
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BILAGA 3 

 


