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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Hjärtstopp drabbar ca 10 000 svenskar per år, överlevnaden är fortfarande låg 

med bara några procent som skrivs ut från sjukhus levande. En relativt ny behandlingsform är 

att kyla ner patienterna till 32-34 °C i 24 timmar, för att minimera de neurologiska skador som 

uppstår vid syrebrist i hjärnan. Syfte: Det främsta syftet var att beskriva vilka fysiologiska 

förändringar som sker i kroppen under inducerad hypotermibehandling och hur 

intensivvårdssjuksköterskan bör ställa sig till dem. Det sekundära syftet var att undersöka om 

de områden som framkommer i litteratur granskningen finns beskrivna i de 

behandlingsriktlinjer som används på Centralintensiven på ett universitetssjukhus i Sverige. 

Metod: Metoden var en litteraturstudie där 28 vetenskapliga primärpublikationer granskades. 

Resultat: Resultatet visade fyra områden i omvårdnaden av patientgruppen som är av stor 

utmaning för intensivvårdssjuksköterskan och fem områden som är av måttlig utmaning. De 

mest utmanande områdena var att hålla patienten på måltemperatur, att inte låta patienten 

kylas för kallt eller låter patienten stiga för högt i temperatur under behandlingstiden. 

Blodtrycks reglering med hjälp av inotropi och vasopressorer kommer att kräva en observant 

sjuksköterska. Blodsocker nivåerna skiftar både åt det högre och åt det lägre håller under 

hypotermibehandlingen, med störst risk för hypoglykemi under uppvärmningsfasen. De 

behandlingsriktlinjer som används på centralintensiven baserar sig på vissa sedvanliga rutiner 

för avdelningen som inte finns beskrivna i riktlinjerna. Slutsats: Omvårdnaden av 

hypotermibehandlade patienter är komplex och behöver ett kompetent och observant 

vårdteam. För att vårda patientgruppen krävs förutom behandlingsriktlinjer, liknade det 

granskade dokumentet, tydliga rutiner och riktlinjer för vård av intensivvårdspatienter med 

sviktande vitala funktioner. 
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ABSTRACT  

Background: Every year 10 000 Swedish people suffer from cardiac arrest and the prognosis 

is still very poor with only a few procent that survive hospital discharge. A relatively new 

treatment is therapeutic or induced hypothermia that lowers the body’s core temperature to 

32-34 °C for 24 hours in order to minimize the neurologic damage that occur from cerebral 

hypoxia. Aim: The primary aim was to describe the different physiological changes in the 

body during therapeutic hypothermia and how the intensive care nurse should relate to them. 

The secondary aim of the study was to investigate if the different areas that are identified in 

the literature review is presented in the local treatment protocol used at the CICU at a 

university hospital in Sweden. The treatment protocol used at CICU is based on normal 

routines witch is not described in the protocol. Method: Literature review of 28 scientific 

articles. Result: There were five nursing areas of hard challenge and four nursing areas of 

moderat challenge. Among the hardest was to keep the patient at target temperature and not 

allow them to drop to low or rise to high during the treatment. Blood pressure management 

with inotropic and vasopressor agents requires an alert nurse. Blood glucose levels may 

change during treatment and the risk for hypoglycaemia is highest during rewarming. 

Conclusion: The nursing care of therapeutic hypothermia treated patients is complex and 

requires a competent and alert care team. To care for this group of patients it’s required, in 

addition to the reviewed treatment protocol, clear procedure rutines and guidelines for the 

care of ICU patients with failing vital functions. 
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BAKGRUND 

Hjärtstopp  

Hjärtstopp utanför sjukhus drabbar ca 10 000 personer i Sverige varje år och överlevnaden är 

fortfarande låg med en hög mortalitet. Den främsta orsaken som påverkar överlevnaden är 

tiden från hjärtstoppet till startad hjärt-lung-räddning (HLR) och defibrillation (SBU, 2006). 

År 2012 överlevde 1090 personer ett plötsligt hjärtstopp i Sverige. Av dessa hjärtstopp skedde 

493 utanför sjukhus och 597 på sjukhus. Hos dessa överlevare har ca 90 % en god eller 

relativt god cerebral funktion. Varje år ses en positiv ökning i antalet överlevare från 

hjärtstopp från 4-5% i slutet av 90-talet till drygt 10 % 2012. Den största ökning kan ses hos 

hjärtstoppen med kammarflimmer som initial rytm, där har ökningen i överlevnad gått från 12 

% till 31 %. Dock är det bara i denna grupp, som står för ca en tredjedel av alla hjärtstopp, 

man ser en ökning i överlevnad, resterande har fortfarande en dyster prognos med 3 % 

överlevnad. Tre orsaker som bidragit till den ökande överlevnaden är; påbörjad HLR innan 

ambulans är på plats på grund av ett bättre samarbete mellan olika instanser inom 

räddningstjänsten, samt att enskilda kommuninvånare ingriper. Den tidiga vården på sjukhus 

har förbättrats genom till exempel tidig koronarangiografi och perkutan koranarintervention. 

Även flera hjärtstopp inträffar när ambulans är på väg eller redan på plats vilket indikerar att 

den drabbade eller dess anhöriga larmar innan hjärtstoppet inträffat (Herlitz, 2013). 

Hjärnskada efter hjärtstopp  

Hjärnskador är en av de vanligaste orsakerna till morbiditet och mortalitet hos 

hjärtstoppspatienter. Enligt American Heart Association (AHA) är 68 % av dödsfallen hos 

patienterna som fått hjärtstopp utanför sjukhus och 23 % av de som hjärtstopp på sjukhus 

orsakade av hjärnskador. Patofysiologin till detta involverar flera olika kaskader av komplexa 

molekylära händelser som triggats av ischemin och reperfusionen och som sedan pågår under 

flera dagar efter återkomst av spontan cirkulation (ROSC) (Pederby et al., 2010 (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2006)). De skadliga processer som startar minuter eller 

timmar efter denna händelse kan fortgå i hjärnan upp till några dagar och även triggas till att 

startas igen efter en ny ischemisk episod (Polderman & Herold, 2009). Olika händelser och 

behandlingar som patienter får under de närmaste dagarna efter ROSC kan komma att hämma 

eller öka på dessa skadeprocesser (Pederby et al., 2010). 

Kliniska post hjärtinfarktskador kan vara olika sorters kramper, koma, neurokognitiva 

dysfunktioner i olika grader och hjärndödhet. Studier har visat att det inte går att bedöma 
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prognosen hos dessa patienter de första dygnen, och bedömningen måste baseras på många 

olika tester och undersökningar (Pederby et al., 2010). Däremot kan tecken som fortsatt 

medvetslöshet efter avstängning av sederande läkemedel, inga tecken på egen andning, 

avsaknad av ljusreflexer i pupillen eller blinkreflexer samt avsaknad av motoriskt svar dag 2-3 

efter hjärtstoppet vara tecken på en dålig prognos. Viktiga undersökningar som underlättar 

bedömningen är Somatosensory evoked potentials (SEP) och Elektroencefalografi (EEG). 

Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI) 

rekommenderar att inte prognostisering bör påbörjas förrän 72 timmar efter genomgått 

hjärtstopp som behandlats med mild hypotermibehandling. Detta för att undvika avvecklandet 

av behandling hos fortfarande återhämtande patienter (Castrén et al., 2009). 

Hypotermibehandling  

Inducerad hypotermibehandling definieras som en avsiktlig nedkylning av patientens centrala 

temperatur till 32°C -35°C för att undvika sekundära skador i hjärnan efter trauma, 

postresuscitation skador och reperfusionsskador vid post anoxi. Inducerad hypotermi är en 

metod som används alltmer idag för att hindra eller inte förvärra redan uppkomna 

neurologiska skador som uppstår vid anoxi (SBU, 2006). Samtidigt ses terapiformen att 

upprätthålla normotermi och undvika hypertermi bli en mer vanlig behandling mot 

neurologiska skador. (Polderman & Herold, 2009). 

Under kylningen sker många mekanismer i kroppen samtidigt som många har en 

neuroprotektiv effekt. Mekanismerna är komplexa men kylningen strävar efter att minska 

kaskaden av destruktiva processer som bidrar till de sekundära skadorna som uppstår minuter 

till timmar efter att den primära skadan har uppstått. Målet med behandlingen är främst att 

minska hjärnans skador i så stor mån som möjligt, men terapeutiskt hypotermibehandling har 

även en skyddande effekt på andra organ som hjärta och njurar (Moore, Nichol, Bernard, & 

Bellomo, 2011). Djurförsök har visat på förbättrad myokard funktion och reducerad 

infarktstorlek vid hjärtstopp eller akut hjärtinfarkt och terapeutisk hypotermibehandling (Stub, 

Bernard, Duffy, & Kaye, 2011). 

AHA rekommenderar att alla medvetslösa vuxna patienter med ROSC efter ett prehospitalt 

hjärtstopp med initial rytm ventrikelflimmer skall kylas ned till 32°C - 34°C i 12-24h. De 

rekommenderar också att hypotermibehandling övervägs till alla hjärtstopp med ROSC som 

skett på sjukhus oavsett initial rytm (Pederby et al., 2010). I Skandinavien rekommenderar 

SSAI att starta terapeutisk hypotermibehandling även åt medvetslösa patienter med ROSC 

som haft pulslös elektrisk aktivitet (PEA) eller asystoli som initial rytm om aktiv behandling 
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skall fortsätta. Detta avgörs efter etiska överväganden, bedömning av patientens tidigare 

sjukdomar, status och total anoxitid (Castrén et al., 2009). 

Värmeförluster uppkommer via fyra olika basala mekanismer: konvektion, konduktion, 

radiation och evaporation. Under normala förhållanden är konduktion, överföring av värme 

från en yta till en annan, försumbar medan konvektiv värmeförlust från en yta till luft står för 

20-30 % rumstemperatur utan vind. Det är via konduktion och konvektion som en bra 

kylmetod uppnås (Polderman & Herold, 2009). 

Det finns olika metoder att kyla en patient som kan användas tillsammans eller var för sig; 

ytkylning med luft eller vätska eller kylning av kroppskärnan. Ytkylning med luft genomförs 

genom att exponera huden för luft, eventuellt tillsammans med hudavtvättning eller med 

luftcirkulerande kylfiltar. Ytkylning med vätska innefattar ispåsar, vattencirkulerande kylfiltar 

eller kläder och hydrogelplattor med cirkulerande vatten. Kylning av kroppskärnan sker via 

infusion av iskalla vätskor eller via intravaskulära katetrar med vätskefyllda ballonger eller 

metallkomponenter. Genom att kombinera olika kylningsmetoder kan måltemperaturen nås 

snabbare (Moore et al., 2011). Kylning med enbart iskall, 4°C, intravenös vätska räcker inte 

till för att upprätthålla hypotermin, men med tillägg av ispåsar och kylplattor kan 

temperaturen hållas inom målområdet. Användning av kylmadrasser och filtar har i många fall 

lett till att patienterna kyls för lågt, under 32°C i mer än en timme, vissa apparater har 

inbyggda temperatursensorer som följer patientens kroppstemp för att nå och hålla 

måltemperaturen (Walters, Morley, & Nolan, 2011). 

Hur snabbt måltemperaturen uppnås beror på vilken kylmetod som används, vilken 

temperatur som används att kyla med och kroppens komposition. Äldre personer tappar med 

tiden effektiviteten i funktioner att kontrollera kroppstemperaturen, har lägre metabolism och 

har ofta ett lägre Body Mass Index (BMI). Därför är det lättare att kyla äldre patienter än 

unga. Yngre kräver betydligt högre doser av opiater och sederande läkemedel för att trycka 

ner kroppens egna uppvärmningsmekanismer. Liknande svårigheter kan ses hos överviktiga 

personer att nå måltemperaturen snabbt, på grund av den stora kroppsmassan som måste kylas 

ner och mängden fett som verkar isolerande (Polderman & Herold, 2009). 

Under kylningens gång behöver ställning tas till om hjärtstoppet skett på grund av en 

misstänkt akut hjärtinfarkt och om patienten har nytta av en perkutan koronar intervention 

(PCI). Flera studier har visat att kombinationen av hypotermibehandling och primär PCI är 

säker (Walters et al., 2011). I en studie där incidensen av koronarocklusion undersöktes hos 



4 

 

patienter som överlevt hjärtstopp utanför sjukhus hittades ocklusion hos 48 %, alla dessa 

patienter hade inte EKG förändringar som stödde fyndet. I samma studie sågs att 71 % av 

patienterna hade signifikant kranskärlssjukdom. PCI skall genomföras när orsaken till 

hjärtstoppen kan vara orsakat av hjärtmuskelischemi eller hjärtinfarkt och om en betydande 

skada hittas under koronarangiografin (Herlitz et al., 2006). 

Fysiologiska effekter 

När kroppen utsätts för kyla kommer hjärnans metabolism att sjunka med 6-10 % per grad 

mellan 35°C och 25°C. När centrala kroppstemperaturer på 33°C nås blir EEG:et avflackad 

för att sedan upphöra helt vid temperaturer under 20°C. Inledningsvis kommer kylningen att 

ge takykardi och perifer vasokonstriktion. Till en början drabbas främst händer och fötter av 

nedkylning och den perifera perfusionen kan minska från normala 200-500ml/min till 20-

50ml/min. Blodkärlen i hjärnan är endast sparsamt försörjda med sympatiska nervfibrer och 

de fibrerna försvinner när de kommer längre in i hjärnparenkymet varför blodförsörjningen 

inte blir hotad i hjärnan vid kyla. Vasokonstriktionen i de perifera delarna av kroppen ger 

mera blod i kroppens centrala kapacitanskärl och ger upphov till en ökad diures, så kallad 

kölddiures och även ett ökat utträde av vätska till det interstitiella rummet. När kylningen 

fortgår kommer spontandepolariseringen av cellerna i hjärtats retledningssystem att bli 

långsammare och visar sig i bradykardi. Även kontraktiliteten och hjärtminutvolymen 

kommer att minska i takt med nedkylningen. Vid kroppstemperaturer under 32°C ökar risken 

att drabbas av både förmaksutlösta arytmier som farliga ventrikulära arytmier. Respiratoriskt 

minskar den mukociliära transporten och sekretet blir även mer högvisköst. På grund av det 

ökade vätskeutträdet ur lungkapillärerna kan ett icke-kardiogent lungödem bildas. En annan 

viktig fysiologisk förändring i kroppen är koagulationssystemet som blir påverkat på grund av 

att dess enzymaktivitet minskas vid låga temperaturer. Trombocytopeni kan ge upphov till 

olika blödningar, men även en hyperaktivitet av koagulationssystemet liknande disseminerad 

intravasal koagulation (DIC) kan uppstå (Socialstyrelsen, 2003). 

Uppvärmningsfasen skall tvärtemot nedkylningen ske väldigt långsamt, detta på grund av att 

hindra elektrolytskiftningar mellan intra- och extracellulära rummet och för att minska 

insulinkänsligheten och därför också risken för att drabbas av hypoglykemi om samtidig 

administration av insulin behövs. En långsam uppvärmning krävs också för att hindra 

utvecklingen av skadliga mekanismer i den redan skadade hjärnan och för att minimera den 

vasodilatation som sker vid uppvärmning för att försöka hålla ett bra systoliskt blodtryck och 

cerebralt perfusionstryck. Efter uppvärmningsfasen är det viktigt att hålla patienterna 
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normotempererade då feber ger en högre metabolism och sätter igång skadliga mekanismer 

som kan påverka prognosen negativt (Moore et al., 2011). Den optimala 

uppvärmningshastigheten är inte helt känd men en nuvarande rekommendation är att värma 

0,25–0,5 grad per timme (Polderman & Herold, 2009; Stub et al., 2011; Walters et al., 2011)  

SSAI:s behandlingsplan för hjärtstopp inkluderar flera delar i patientens fysiologi och 

patofysiologi där de lyfter fram de följande som viktigast: Diagnosticera orsaken till 

hjärtstoppet – en tidig koronarangiografi med eventuell PCI till de patienter där misstanke om 

hjärtinfarkt eller allvarlig kranskärlssjukdom föreligger. Om inte PCI är möjligt skall 

patienten genomgå trombolys om indikation finns. Misstänks andra orsaker till hjärtstoppet 

som cerebral blödning eller liknande skall patienten genomgå en tidig CT-undersökning av 

hjärnan. Stabilisera och normalisera hemodynamiken – det är fortfarande oklart vilket 

blodtryck som är att föredra efter ROSC, men hjärnan och hjärtat behöver tillräcklig perfusion 

utan att det blir för stor belastning på hjärtat. En positiv vätskebalans, vasoaktiva och inotropa 

droger samt eventuell användning av hjärtstödjande apparatur som aortaballongpump kan 

vara aktuellt. Mekanisk ventilation – kontrollerad mekanisk ventilation bör påbörjas så tidigt 

som möjligt. Både normooxygenering samt -ventilering är att sträva efter då hyperventilation 

ger sämre cerebralt blodflöde och hypoventilation ger acidos som ger sämre kardiopulmonella 

funktioner. Behandla hyperglykemi – många studier har visat på ökad mortalitet bland 

hjärtstoppspatienter samt hos critical illness patienter. Optimalt målvärde är inte helt känt, 

men 5-8 mmol/l är ett rimligt mål för att undvika hypoglykemi. Monitorering – sedvanlig 

intensivvårdsmonitorering med eventuella tillägg beroende på patientens behov. Dagligt 

ekokardiografi bör utföras de första dagarna efter hjärtstoppet för att kunna diagnosticera 

myokarddysfunktion samt optimera behandling därefter. Uppvaknande och extubation – när 

patienten har nått normotermi kan sederingen avslutas. Noggrann kontroll av 

hemodynamiken, respirationen och neurologin måste genomföras innan patienten extuberas. 

Hypotermibehandling förlänger eliminationen hos de sederande läkemedlen varför 

uppvakningstiden ofta kan vara lång hos dessa patienter (Castrén et al., 2009). 

Problemformulering 

Omvårdnaden vid hypotermibehandling efter hjärtstopp är omfattande. Den innefattar bland 

annat monitorering, att följa och justera kylningen av patienten, samt att tidigt identifiera 

biverkningar som är aktuella vid behandlingen för att kunna sätta in åtgärder för att motverka 

dem. Det finns anpassade behandlingsriktlinjer för inducerad hypotermibehandling på 

universitetssjukhus, men ett litet orts sjukhus utan landsvägsförbindelse till ett 
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universitetssjukhus har andra förutsättningar. Är de riktlinjer som används på 

universitetssjukhus applicerbart på ett mindre sjukhus som behandlar färre patienter efter 

hjärtstopp, eller finns det områden i behandlingsriktlinjerna som inte tas upp utan som löses 

av intensivvårdssjuksköterskorna som har mer rutin att vårda patientgruppen? 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva vilka fysiologiska utmaningar 

intensivvårdssjuksköterskan stöter på i omvårdnaden av patienter som behandlas med 

inducerad hypotermi efter ett genomgått hjärtstopp och hur intensivvårdssjuksköterskan löser 

dessa. 

Frågeställningar 

1. Vilka fysiologiska utmaningar stöter intensivvårdssjuksköterskan på i omvårdnaden av 

hypotermibehandlade patienter? 

2. Finns dessa områden identifierade i de lokala behandlingsriktlinjer som används vid 

Centralintensiven på ett utvalt universitetssjukhus i Mellansverige? 

METOD 

Design 

Denna studie har genomförts i två delar. 

Den första delen (Frågeställning 1) har genomförts som en beskrivande litteraturstudie för att 

skapa en översikt av den kunskap som finns idag inom det valda området och på det sättet 

kunna svara på syftet i studien. Det innebär att litteratur som analyserats har granskats och 

bedömts utefter förutbestämda kvalitetskriterier (Friberg, 2006).  

Den andra delen (Frågeställning 2) har genomförts genom att analysera det PM som används 

vid hypotermibehandling efter hjärtstopp vid CIVA vid ett universitetssjukhus och sedan 

jämföra det med resultatet från litteraturstudien. 

Sökstrategi 

Fokus i urvalet av artiklar har varit kvantitativa artiklar. Randomiserade kontrollerade studier 

(RCT) har prioriterats eftersom de är av högt bevisvärde och anses bäst kunna testa olika 

hypoteser eller svara på vilken behandling som är mest effektiv. När man systematiskt 

analyserar flera RCT inom samma område kan man därefter dra slutsatser om vilka metoder 

eller behandlingar som kan ligga till grund för behandling, rekommendationer om 

omvårdnadshandlingar kan därefter föreslås (Forsberg & Wengström, 2008). 



7 

 

Litteratursökningen har genomförts i databasen PubMed med sökorden: therapeutic/induced 

hypothermia, nursing care, cardiac arrest, adverse events och ROSC. Kompletterande 

sökningar skedde under arbetes gång med sökorden: seizure, EEG, blood gas, hyperoxemi och 

post. Sökningar utifrån kända forskare har också skett tillsammans med filter, samt sökningar 

utifrån tidigare valda artiklars referenslistor. Filter och inklusionskriterier som använts har 

varit att artiklarna skall vara primärpublikationer, publicerade senaste 10 åren, vara skrivna på 

engelska, vara tillgängliga i fulltext samt att forskningen skall vara utförd på vuxna 

människor. Sökresultatet ses i bilaga 1. 

Forskningsetiska överväganden 

De etiska övervägandena vid forskning och examensarbeten som handlar om människor är att 

undvika att de inte blir utnyttjade, skadade eller sårade. De etiska tankarna måste finnas med i 

alla olika delar under hela arbetet och avstannar inte efter att ett godkännande har fåtts från 

etisk kommitté (Henricson, 2012). Endast artiklar som har blivit godkända av en etisk 

kommitté eller där noggrant etiska övervägande har gjorts är inkluderade i studien (Forsberg 

& Wengström, 2008). 

För att en studie skall få kallas etisk är det vissa aspekter som måste tas i beaktande, är det 

väsentliga frågor som behandlas, har den god vetenskaplig kvalitet och har den genomförts på 

ett etiskt sätt. En forskningsfråga skall vara till gagn för människor, målet är att förbättra 

saker. För att få svar på detta kan man ställa sig frågan: Vem är denna forskning värdefull för 

och på vilket sätt? En av de andra aspekterna om en god vetenskaplig kvalitet innefattar rätt 

val av design där teorier, metoder, diskussion och resultat besvara och matchar 

forskningsfrågan (Henricson, 2012). 

Dataanalys 

Efter att en första genomläsning av titlar och abstracts har gjorts har de valda artiklarna lästs i 

sin helhet där deras relevans för denna studie analyserats samt om inklusions- och 

exklusionskriterierna motsvarar de som uppgetts (Henricson, 2012). Vald granskningsmall för 

de kvantitativa artiklarna har varit ett protokoll från Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006), 

detta protokoll har sedan poängsatts för att lättare kunna bedöma vilken kvalitet artiklarna har. 

Den sammanfattade poängskalan ser ut som följer: Grad I (80-100% - 19-23 p), Grad II (70-

79% - 16-18p), Grad III (60-69% - 13-15 p), se bilaga 2. Hög kvalitet och relevans har en 

artikel med god intern validitet där risken för slumpmässiga fel är låg och de olika 

studiegrupperna är lika från början avseende viktiga aspekter. Dessa artiklar har även god 

generaliserbarhet från urvalgrupp till population. De artiklar med låg kvalitet och relevans har 
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risk för slumpmässiga fel, snedfördelning i populationen i studiegrupperna och där man ser att 

resultatet inte är applicerbart utanför urvalsgruppen (Forsberg & Wengström, 2008).  

De artiklarna som ingår i resultatanalysen finns presenterade i en matris för att ge en 

överblick, se bilaga 3. Enligt Forsberg & Wengström (2008) har följande tagits med i 

översikten: författare, titel, publicerings år, tidskrift, undersökningens frågeställningar, design, 

urval, datainsamlingsmetoder och resultat. 

Innehållsanalys av de vetenskapliga artiklarna har utförts för att hitta likheter och skillnader i 

deras utgångspunkter, tillvägagångsätt gällande metod och analys samt i resultatet och hur de 

tolkar sina resultat (Friberg, 2006). De är kategoriserade efter teman som framkom under 

analysfasen. 

Resultatet av artikelanalysen har sedan ställts mot behandlingsriktlinjer som används vid ett 

universitetssjukhus i Mellansverige och presenterats utifrån de likheter och skillnader som 

identifierats under analysfasen. 

RESULTAT 

DEL I Fysiologiska utmaningar 

Resultatet presenteras utifrån olika områden där sjuksköterskan möter och behandlar 

fysiologiska förändringar hos den hypotermibehandlade patienten. 

Måltemperatur 

Vid induktion av hypotermibehandling används oftast infusion av iskalla vätskor, med eller 

utan ytterligare kylning i form av ytkylning eller endovaskulär kylning. Den volym som ges är 

ungefär 2,5 l vätska (se tabell 1) och dessa patienter har nått sin måltemperatur på mellan 30-

60 min (Polderman, Rijnsburger, Peederman, & Girbes, 2005; Spiel et al., 2009). Samma 

resultat sågs om det användes kolloider och kristalloider tillsammans eller enbart kristalloider, 

det var även möjligt att reducera dosen vätska till de patienterna med tecken på kardiogen 

chock med gott resultat avseende kylningen (Polderman et al., 2005). I några studier har det 

krävts längre tid för att nå måltemperaturen (Jacobshagen et al., 2010; Larsson, Wallin, & 

Rubertsson, 2010; Nielsen et al., 2009).  

Sammanställning av olika induktionsmetoder visade att det tog 4,3 timmar innan uppnådd 

måltemperatur under 34°C uppnåddes. Kylningen pågick i 12, 24 eller 48 timmar varav 93 % 

kyldes i 24 timmar (Nielsen et al., 2009). Det gick inte att se något samband mellan Body 

Mass Index (BMI) och kylhastighet, dock sågs en långsammare kylhastighet hos de 
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patienterna med högt BMI >35 (Jarrah et al., 2011). Det fanns ingen skillnad i mortalitet och 

neurologisk prognos vid de olika måltemperaturerna på 32, 33 och 34°C (Kim et al., 2011).  

Tabell 1. Infunderad mängd vätska och tid till måltemperatur. 

Studie Kylmetod Vätska, 

ml 

Temp °C 

30min 

Temp °C 

60min 

Tid, 

34°C 

(Jacobshagen  et al., 2009) Kalla vätskor 3427   4,1 h 

(Spiel et al., 2009) Kalla vätskor + ev. endovaskulär kylning 2528 34,4 34,3  

(Jarrah et al., 2011) Extern kylning (hydrogelplattor)+ ev. 

vätskebolus eller ispåsar 

   2,78 h 

(Merchant et al., 2006) Ytkylning + ev. kall vätskebolus eller 

hemodialys 

16 % fick 

2000 ml 

  3,4 h 

(Larsson, Wallin, & Rubertsson, 2010) Kall vätska + ispåsar 42ml/kg   3,6 h 

(Nielsen et al., 2009) valfritt    4,3 h 

(Polderman, Rijnsburger, Peerderman, & 

Girbes, 2005) 

Kylfiltar + kall vätska 2340/ 

1680+710/ 

1500 

34,6 / 

34,4 / 

35,2 

32,9/ 

33,2/ 

34,2 

 

 

Överkylning 

Överkylning < 34°C sker frekvent (Jarrah et al., 2011; Larsson et al., 2010; Merchant et al., 

2006), fluktuerande temperaturer under 32°C kan ses i underhållsfasen av 

hypotermibehandlingen (Merchant et al., 2006). Av kylmetoderna har den som presenterats av 

Jarrah (2011) lägst frekvens av överkylning (Jarrah et al., 2011). Se tabell 2. 

Hypertermi 

Post-hypertermi över 38°C utvecklades hos cirka en femtedel av patienterna (Jarrah et al., 

2011; Merchant et al., 2006) och medeltemperaturen hos dessa patienter låg 44 timmar efter 

hjärtstoppet på 38,5°C. (Larsson et al., 2010). I en studie uppvisade hälften av patienterna 

hypertermi efter uppvärmningsfasen (Cocchi et al., 2013). Feber definierad som >38°C var 

inte associerat med en högre intrahospital mortalitet eller neurologiskt försämrad prognos 

(Benz-Woerner et al., 2012; Cocchi et al., 2013) (Tabell 2). 
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Tabell 2. Förekomst av överkylning < 32 °C, samt hypertermi efter hypotermibehandling. Presenterat som % av deltagarna i studien.  

Studie Överkylning, % Hypertermi, % 

(Jarrah et al., 2011) 10 17 

(Merchant et al., 2006) 63 22 

(Larsson, Wallin, & Rubertsson, 2010) 24 21 

(Cocchi et al., 2013)  52 

 

Hemodynamik 

Vid hypotermibehandling var det vanligt förekommande med sänkt medelartärtryck (MAP), 

där de största förändringarna skedde under induktionen (Bergman et al., 2010; Jacobshagen et 

al., 2010). Kim et al. (2011) såg högst frekvens av hypotension vid 32°C. Majoriteten av 

patienterna behövde inotropi eller vasopressorer för att hålla MAP på en god nivå (Bergman 

et al., 2010; Nielsen et al., 2009). I en studie kunde en ökning i MAP med 15 mm Hg ses vid 

induktion av hypotermi med kalla vätskor. Den största ökningen sågs hos de patienter som var 

hemodynamiskt instabila före behandlingsstart (Polderman et al., 2005).  

Trzeciak et al., (2009) undersökte betydelsen av hypotension (<90mmHg systoliskt) post-

ROSC för utfallet hos hjärtstoppspatienter och studien visade på en betydligt högre 

mortalitetsrisk hos de patienterna med hypotension. En annan studie med syftet att undersöka 

oönskade händelse och prediktorer för utfall sågs ingen skillnad i hemodynamiken mellan de 

grupperna med gott och dåligt utfall (MacLaren, Gallagher, Shin, Varnado, & Nguyen, 2014). 

Tabell 3. Hemodynamik presenterat som förändring av MAP under hypotermibehandling, användning av inotropi och/eller vasopressorer i % 

av deltagarna i studien, förekomst av inotropi/vasopressorer och om den ökades eller minskades under hypotermibehandlingen, samt 

förändring av hjärtfrekvens från induktion till uppvärmning. 

Studie MAP Användning 

inotropi/vasopressorer, % 

Inotropi/ 

Vasopressorer 

Hjärtfrekvens 

(Nielsen et al., 2009)  77 Ja/ja  

(Jacobshagen et al., 2010) ↓   ↓ / ↓ 

(Bergman et al., 2010) ↓ 92   / ↑  ↓ 

(Polderman, Rijnsburger, 

Peerderman, & Girbes, 2005) 

↑    

(Tiainen et al., 2009)    ↓ 

 

Hjärtfrekvens 

Flera studier har visat på en signifikant minskning i hjärtfrekvens efter induktionen av 

hypotermibehandling (Bergman et al., 2010; Jacobshagen et al., 2010), Tiainen (2009) visade 

även på en lägre hjärtfrekvens upp till 48 timmar efter induktionen. Med den lägre frekvensen 

sjönk också cardiac index (CI) i underhållsfasen jämfört med under normotermi (Bergman et 

al., 2010). Vid jämförande av infusion av endast kristalloider eller kristalloider tillsammans 
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med kolloider som induktionsmetod visade Heradstveit (2010) på en ökning i CI från ankomst 

till IVA fram till uppvärmningen i båda grupper, dock en signifikant större ökning i gruppen 

som endast fick kristalloider. Minskad systemvaskulär resistens har setts oberoende om 

kolloider eller kristalloider använts (Heradstveit et al., 2010). 

Patienter som får hypotermibehandling har också en högre hjärtfrekvensvariation (heart rate 

variability - HRV). HRV är en mätning av variationerna mellan två normala slag över en 

längre tid som kan visa på det autonoma nervsystemets funktion. I mätningarna HRV relaterat 

till tid var variationerna signifikant högre i hypotermigruppen under de första 24 timmarna, 

detta höll i sig även under 24-48 timmars mätintervallet. Efter 14 dagar var det ingen skillnad 

i HRV mellan de två grupperna. Stor variation 24-48 timmar efter hjärtstopp vid 

hypotermibehandling var en faktor som associerades med god neurologisk prognos. Antalet 

ventrikulära extra slag (VES), ensamma och kopplade, var flera i hypotermigruppen. Däremot 

fanns det ingen skillnad i antal VF/VT episoder i de två grupperna (Tiainen et al., 2009). 

Allvarliga arytmier har setts hos 33 % av patienterna som en kombination av bradykardi, 

takykardi, förmaksflimmer, ventrikelflimmer eller ventrikeltakykardi. (Nielsen et al., 2009) 

pH/laktat 

Två studier analyserade pH och laktat nivåer hos patienterna vid ankomst och under 

hypotermibehandlingen som skedde med iskalla vätskor. Jacobshagen et al. (2010) visade att 

pH i genomsnitt låg på 7,30 vid ankomst till IVA och steg sedan till 7,40 då hypotermin nådde 

33°C. Bergman et al. (2010) såg höjda laktatnivåer under induktionen och underhållsfasen, 

men dessa normaliserades under uppvärmningen. Ingen korrelation sågs mellan höjda 

laktatnivåer under hypotermibehandlingen och utfall (Bergman et al., 2010). 

Elektrolyter 

Både Nielsen et al. (2009) och MacLaren et al. (2014) visade på förekomst av hypokalemi, 

hypomagnesemi och hypofosfatemi. MacLaren et al. (2014) visade även på att patienter med 

god neurologisk prognos hade lägre serumvärden av magnesium, fosfat, glukos och laktat vid 

ankomst till sjukhuset. Däremot var förändringarna under hypotermibehandlingen, likaså 

tillförseln av elektrolyter, liknande mellan gruppen med gott utfall som gruppen med dåligt 

utfall (MacLaren et al., 2014).  

Vid jämförande av 33°C med 36°C hypotermibehandling var hypokalemi den enda signifikant 

mer förekommande händelsen i 33°C gruppen. Totalt sett skedde flera oönskade händelser i 
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gruppen som kyldes till 33°C än i den som hölls på 36°C, men detta var inte signifikant. Ingen 

skillnad i mortalitet sågs mellan grupperna. (Nielsen et al., 2013). 

Hemostas 

Efter infusion av 30 ml/kg kall infusionsvätska sågs en signifikant minskning i hematokrit 

efter en timme på grund av hemodilution. Trombocyter visade en jämn sjunkande trend över 

24 timmar. APT-tiden ökade efter 1 timme på grund av bolusdos och infusion av heparin och 

återkom inte till utgångsvärdet förrän efter 24 timmar. Bolusinfusionen av iskall vätska var 

också associerat med en signifikant förlängning av ROTEM:s CT (clotting time – 

koaguleringstid) en timme efter start av hypotermibehandling och återgick spontant till 

utgångsvärde efter 6 timmar. (Spiel et al., 2009). 

Blödning som krävde blodtransfusion sågs hos 4 %, risken för detta var betydligt högre hos de 

som hade genomgått koronarangiografi/PCI (Nielsen et al., 2009). 

Hypotermiinduktion med kolloider och kristalloider jämfört med kontrollgruppen som bara 

fick kristalloider visade att gruppen som fick kolloider fick betydligt mindre vätska 

infunderad de första 24 timmarna (4750 ml vs. 8010 ml). Det kolloidosmotiska trycket visade 

på en signifikant minskning i båda grupper, där minskningen skedde snabbast i 

kontrollgruppen, men deras lägsta värden gick ner till samma nivå efter 24 timmar. Cerebral 

Magnetresonanstomografi (MRT) vid 0, 24 och 96 timmar visade inte på cerebralt vasogent 

ödem hos någon patient (Heradstveit et al., 2010). 

Respiration 

Flera studier har visat att normoventilering är att föredra vid vård av patienter efter hjärtstopp. 

Varierande ventilering av patienter som resulterar i hypokapni, hyperkapni eller en blandning 

av de båda kan ge negativ effekt på neurologisk prognos (Roberts, o.a., 2013) (Schneider, o.a., 

2013). Kilgannon et al. (2011) kunde inte visa på ett optimalt värde för när hyperoxygenering 

ökade risken för dålig neurologisk prognos, men en ökning i PaO2 med ca 3,3 kPa gav en 

relativ mortalitets risk på 6 % och en ökning i PaO2 med 13,3 kPa var associerat med en 24 % 

ökning. Lee et al. (2014) visade att ett medelvärde PaO2 runt 17,3 kPa hade lägst association 

med dålig neurologisk prognos. 

Hos patienter med dålig vänsterkammarfunktion var PaO2 30 kPa i snitt vid ankomst med ett 

FiO2 på 0,82 och ett PEEP på 7,14 cm H20. När måltemperaturen på ≤ 34°C nåddes kunde 

FiO2 sänkas signifikant till 0,63 och vid 33°C sänktes FiO2 till 0,56. Detta samtidigt som 

PEEP hölls på nästan oförändrade nivåer. Trots att infusioner på cirka 3,5 liter iskall vätska i 
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genomsnitt gavs till patienterna minskade PaO2/FiO2 ratio endast lite. Inget samband kunde 

ses mellan mängd infunderad vätska och PaO2/FiO2 ratio och inte heller mellan 

vänsterkammarfunktion och PaO2/FiO2 ratio. (Jacobshagen et al., 2009).  

Vid induktion med iskalla vätskor i en annan studie så behövde PEEP nivåerna ökas inom 12 

timmar hos ca 10 % av patienterna, hälften på grund av misstänkt pulmonellt ödem och andra 

hälften på grund av övriga orsaker, främst aspirationspneumoni. Av de senare patienterna 

behövde drygt hälften av patienter vändas till bukläge för att förbättra deras pulmonella 

situation. (Polderman et al., 2005). 

Shivering 

Shivering sågs hos 94 % av patienterna (Jarrah et al., 2011) och krävde muskelrelaxation hos 

87,9 % av deltagarna (MacLaren et al., 2014). 

Glukos 

Ihållande hyperglykemi sågs hos mellan 37-57 % av alla patienter (Jarrah et al., 2011; 

Nielsenet al., 2009). Medelvärdet av blodglukos, variationer i blodglukos och administrerat 

insulin var högre under hypotermibehandlingen jämfört med under normotermi. Gruppen av 

icke-överlevare hade signifikant högre medelvärde av blodglukos (Cueni-Villoz et al., 2011; 

Lee et al., 2013) och högre blodglukosvariationer än gruppen som överlevde (Cueni-Villoz et 

al., 2011). Ökad blodglukosvariation, men inte medelvärdet av glukos, var en fristående 

prediktor för sämre långtids neurologisk återhämtning (Cueni-Villoz et al., 2011).  

Blodglukosvärden skiljde sig åt signifikant under de tre faserna av hypotermibehandling, där 

alla patienters blodglukosvärde minskade från induktion till underhållsfasen och även från 

underhållsfasen till uppvärmningsfasen (Lee et al., 2013). Patienter som hade variationer ≥ 

5mmol/l i blodglukos hade större risk att drabbas av hypoglykemi och de patienterna med 

dålig neurologisk återhämtning hade högre frekvens av hypoglykemitillfällen än de med god 

neurologisk återhämtning (Cueni-Villoz et al., 2011). Hypoglykemitillfällena förekom oftare 

under uppvärmningsfasen jämfört med underhållsfasen. Inget samband kunde ses mellan 

utfall och de initiala blodglukosvärdena. (Lee et al., 2013). Administration av insulin var dock 

vanligare i gruppen med dålig neurologisk återhämtning. (MacLaren et al., 2014). 

Infektion 

Av patienterna som utvecklade feber inom 24 timmar efter hjärtstoppet hade 42 % positiva 

bakterieodlingar i blod, urin eller sputum. Vid utskrivning hade 74 % en misstänkt infektion 

under behandling. Det var ingen skillnad avseende infektion mellan denna grupp och de som 

inte utvecklade feber inom 24 timmar (Cocchi et al., 2013). Pneumoni var den vanligaste 
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infektionen (Jarrah et al., 2011; Mongardon et al., 2011; Nielsen et al., 2009; Perbet et al., 

2011; Tsai et al., 2005), följt av bakteriemi, UVI och intra-abdominala infektioner (Tsai et al., 

2005). Av patienterna med pneumoni uppfyllde 7 % kriterierna för ventilatorassocierad 

pneumoni (VAP) inom de första 7 dagarna efter hjärtstoppet (Tsai et al., 2005). 

Antibiotikabehandling startades hos 87 % av patienterna och 82 % av fallen hade rätt 

antibiotikabehandling från start (Mongardon et al., 2011).  

Tidig pneumoni ökade längden av mekanisk ventilatorbehandling och IVA-vårdtid 

(Mongardon et al., 2011; Perbet et al., 2011; Tsai et al., 2005). Analyser visade att 

hypotermibehandling var en signifikant fristående faktor till att drabbas av tidig pneumoni. 

Det fanns dock ingen association mellan pneumoni (Perbet et al., 2011) eller septiska episoder 

(Mongardon et al., 2011) med mortalitet på IVA eller neurologisk prognos. Tsai et al. (2005) 

fann ett samband i sin studie mellan infektion och icke kardiella hjärtstopp. Infektioner inom 

5 dagar efter återuppvärmning drabbade gruppen med god neurologisk prognos mer än de 

med dålig prognos (MacLaren et al., 2014). 

Kramper 

Kramper utvecklades hos 10 % av patienterna efter hjärtstopp oftast inom 12 timmar efter 

hjärtstoppet och varade i genomsnitt i 38 timmar. Vid EEG övervakning konstaterades att 

flera av kramperna utvecklades från ett ”burst supression” mönster till icke konvulsiviska 

kramper. Alla patienter med konstaterade kramper behandlades med antiepileptisk medicin 

(Rittenberg, Popescu, Brenner, Guyette & Callaway (2012). Kramper visade ett starkt 

samband med dåligt utfall (MacLaren et.al., 2014; Rittenberg et al., 2012). 

Hudskador 

Tjugo procent av patienterna kylda med extern kylning i form av hydrogelplattor ådrog sig 

hudskador, 6 % av dessa var hudskador direkt relaterade till apparaten, övrig var dekubitus sår 

och hade ett signifikant samband till dålig vänsterkammarfunktion, ejektionsfraktion < 45 % 

(Jarrah et al., 2011). 

Läkemedel 

I samband med hypotermibehandling ses en förlångsammad nedbrytning av läkemedel. 

Beräknad kreatinin clearance var halverad i hypotermi gruppen jämfört med normotermi 

gruppen (66 ml/min vs. 137 ml/min.) (Bjelland, Klepstad, Haugen, Nilsen, & Dale, 2013). 

Morfin hade en signifikant högre halveringstid i hypotermi gruppen, clearance totalt och 

clearance hastigheten var lägre i hypotermigruppen. Midazolam hade ingen skillnad avseende 

clearance, halveringstid eller distributionsvolym hos normotermi och hypotermipatienter. 
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Morfin och midazolam hade stora interindividuella variationer avseende koncentrations 

mängd på vissa tidpunkter. Fentanyl och propofol hade en lägre clearance totalt i hypotermi 

gruppen. (Bjelland et al., 2013). 

Prognos och mortalitet 

En av de främsta faktorerna associerade med god prognos var kortare tid till ROSC (Lee et 

al., 2013; MacLaren et al., 2014; Nielsen et al., 2009; Tiainen et al., 2009). God neurologisk 

prognos kunde också associeras med VF som initial rytm, längre tid till startad 

hypotermibehandling och längre tid till nådd måltemperatur (Lee et al., 2013; MacLaren et al., 

2014). Infektiösa komplikationer sågs oftare hos de med god prognos (MacLaren et al., 2014). 

Även bevittnat hjärtstopp var en faktor som påverkade prognosen positivt (Lee et al., 2013; 

Nielsen et al., 2009). 

Dålig neurologisk prognos kunde ses hos de patienter som hade behov av infusion med 

inotropa läkemedel under hypotermifasen (MacLaren et al., 2014; Trzeciak et al., 2009) samt 

högre doser adrenalin under HLR (Lee et al., 2013). Övriga faktorer som associerades med 

dålig prognos var behov av insulininfusion och krampanfall inom fem dygn efter hjärtstoppet 

(MacLaren et al., 2014), icke kardiellt orsakat hjärtstopp (Lee et al., 2013), hög hjärtfrekvens, 

låg kroppstemperatur vid ankomst, post-ROSC hypotension (Trzeciak et al., 2009), hög ålder 

och låg GCS vid ankomst till sjukhus (Nielsen et al., 2009). 

Nielsen et al. (2009) kunde dock inte hitta något samband mellan utfall och tid till start av 

hypotermibehandling, tid till uppnådd måltemperatur, djup av kyla, längd av 

hypotermibehandling, uppvärmningstid till normotermi eller förekomst av chock hos 

patienterna med hjärtstopp. 

DEL II – Jämförande med ett universitetssjukhus hypotermibehandlingsriktlinjer. 

Del II presenteras nedan i ordningsföljd efter de resultat som presenterats i del I. 

Måltemperatur 

Behandlingsriktlinjerna rekommenderar att så snabbt som möjligt efter ROSC nå 

måltemperaturen 32-34°C, helst 32-33°C. Patienten bör vara väl sederad. 

Nedkylning/induktion sker med kylskåpskall isoton NaCl, 30 ml/kg under 20 min. samt 

ispåsar i axiller, ljumskar, nacke och ev. på kroppen. Tempmätning sker via KAD.  

Infusion av ca 2,5 liter iskall vätska tillsammans med en kompletterande ytkylning har visat 

kunna kyla patienter på 30-60 min (Polderman et al., 2005; Spiel et al., 2009). I Jacobshagen 

et al. (2010) och Larsson et al. (2010) studier som även de använde iskalla vätskor krävde 
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patienterna lite längre tid att nå måltemperatur, 3,6–4,1 timmar och vid användning av 

kylapparat tog det längre tid att nå måltemperaturen än vid infusion av vätskor, 2,78–4,3 

timmar (Jarrah et al., 2011; Merchant et al., 2006). I de studier som undersökt utfall har man 

dock kunnat se bättre utfall hos de patienter som haft längre tid till måltemperatur (Lee et al., 

2013; MacLaren et al., 2014). 

Överkylning 

Behandlingsriktlinjerna rekommenderar att ta bort ispåsar från patienten då den når en 

temperatur på 32,5°C för att undvika afterdrop under 32°C. Om temperaturen stiger över 

33°C rekommenderas ytterligare kylning med ispåsar och ev. mer sedering. 

Överkylning är vanligt förekommande vid hypotermibehandling, Merchant et al. (2006) 

visade att 63 % av patienterna i sin studie låg under 32°C i över en timme. Larsson et al. 

(2010) hade en incidens på 24 %. Kim et al. (2011) rekommenderade inte en kylning under 

33°C då komplikationer som hypotension var sex gånger vanligare vid temperaturer på 32°C 

än vid 33 och 34°C. 

Hypertermi 

Behandlingsriktlinjerna rekommenderar aktiv behandling av feber ≥ 38°C med avkylning och 

paracetamol. 

Det är vanligt att patienterna drabbas av hypertermi efter uppvärmning från 

hypotermibehandlingen (Jarrah et al., 2011; Merchant et al., 2006). Det har inte kunnat visa 

på en ökad mortalitet hos dessa patienter jämfört med de som hölls normotempererade (Benz-

Woerner et al., 2012; Cocchi et al., 2013). Merchant et al. (2006) behandlade hypertermi med 

ytterligare kylning, men något stöd för behandling av hypertermi har inte framkommit i 

resultatet.  

Hemodynamik 

Behandlingsriktlinjerna tar upp att patienten skall erhålla adekvata infarter i form av central 

venkateter och artärnål för mätning av blodtryck och blodprovstagning. Centralt ventryck 

skall mätas en gång/pass eller efter ordination beroende på patientens tillstånd och 

behandling. Sviktande cirkulation behandlas på sedvanligt sätt och MAP önskas ligga över 

60-65 mm Hg. Är hjärtstoppet kardiellt betingat skall patienten vårdas i samråd med 

kardiolog för specifika hjärtundersökningar och interventioner. Vid ökad blödningsrisk skall 

det finnas bastest och blodgruppering. 
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Jacobshagen et al. (2010) och Nielsen et al. (2009) skriver att det är vanligt med behov av 

inotropa och vasoaktiva läkemedel för att hålla MAP på en god nivå, speciellt vid induktion 

och uppvärmning då vasopressorer kan behöva dubbleras för att hålla MAP > 70 mm Hg 

(Bergman et al., 2010). De cirkulationsstödjande läkemedel som användes var dobutamin, 

adrenalin och noradrenalin (Jacobshagen et al., 2010). Vid induktion med kalla vätskor kunde 

de mest cirkulatoriskt instabila patienter stiga i MAP med 15 mm Hg i snitt (Polderman et al., 

2005). Att drabbas av hypotension (<90mmHg systoliskt) post-ROSC efter hjärtstopp har 

visat sig vara en signifikant negativ faktor för utfallet (Trzeciak et al., 2009). 

Hjärtfrekvens – Tas inte upp i behandlingsriktlinjerna. 

pH/laktat 

Behandlingsriktlinjerna informerar om att förhöjda laktatvärden ofta ses tidigt under 

hypotermibehandlingen. Det är normalt med mild metabolisk acidos som oftast inte kräver 

behandling, ett pH < 7,1 och/eller BE > -10 kan behöva tillförsel av tribonat eller 

natriumbikarbonat. 

Detta bekräftas i studier från Jacobshagen et al. (2010) som hade ett pH i genomsnitt på 7,30 

vid ankomst i studie och Bergman et al. (2010) som såg förhöjda nivåer av laktat under 

induktion men som normaliserades under uppvärmningen. 

Elektrolyter 

Behandlingsriktlinjerna informerar om elektrolytkontroller enligt rekommendation. Serum 

kalium önskas ≥ 4,0 och patienterna kan behöva kaliumkloridinfusion under nedkylning och 

underhållsfasen. Det rekommenderas att infusionen stängs av innan uppvärmning påbörjas. 

Magnesium, calcium och fosfat bör ligga inom normalintervallet, gärna i överkant. Låga 

värden substitueras. 

I resultatet framgår inte hur låga elektrolytnivåer som bör substitueras, det fanns ingen 

skillnad i utfall beroende på behandlingsmetod i det avseendet (MacLaren et al., 2014). Flera 

studier visade på att förekomsten av låga serumhalter av kalium, magnesium och fosfat både 

dels innan hypotermibehandlingen påbörjades och sedan under behandlingens gång 

(MacLaren et al., 2014; Nielsen et al., 2009). MacLaren et al. (2014) visade även på en 

förbättrad neurologisk prognos hos de patienter som hade låga elektrolythalter vid ankomst 

till sjukhuset. 

Hemostas – tas inte upp i behandlingsriktlinjerna. 
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Respiration 

Behandlingsriktlinjerna tar upp angående respirationen att patienterna skall vara intuberade i 

respirator tills de är normotempererade, respiratorinställningar bestäms av IVA-läkare utifrån 

patientens behov. Normoventilering bör eftersträvas. Extubation sker efter sedvanliga 

kriterier. 

Syrgashalterna kunde sänkas under hypotermibehandlingen utan att nämnvärt behöva öka på 

PEEP. Polderman et al. (2005) beskriver att PEEP endast behövde höjas hos en liten del av 

patienterna, detta på grund av misstänk pulmonellt lungödem eller aspirationspneumoni. 

Några patienter behövde även vändas i bukläge för att förbättra sin pulmonella situation 

(Polderman et al., 2005). Normoventilering stöds i resultatet av flera studier då hypo- och 

hyperkapni (Roberts et al., 2013; Schneider et al., 2013) och för högt och för lågt PaO2 

(Kilgannon et al., 2011; Lee et al., 2014) har visat på sämre utfall. 

Shivering 

Behandlingsriktlinjerna rekommenderar en djup sedering med propofol och fentanyl som 

behandling vid shivering. Eventuellt muskelrelaxation i bolusinjektion i nedkylningsfasen. 

Jarrah et al. (2011) såg shivering hos 94 % av patienterna och de flesta av patienterna krävde 

muskelrelaxation (MacLaren et al., 2014). Det återfanns inget ytterligare stöd eller 

rekommendationer för behandling av shivering än att muskelrelaxation har givits. 

Blodglukos 

Behandlingsriktlinjerna rekommenderar att hålla blodglukos nivåerna mellan 5-10mmol/l, vid 

behov används insulininfusion. B-glukos kontroller enligt sedvanliga rutiner. Avsluta 

insulininfusion innan uppvärmning om b-glukos < 10 mmol/l, för att undvika hypoglykemi. 

Ihållande hyperglykemi ≥ 8 mmol/l är vanligt och kan ses hos grovt räknat hälften av alla 

patienter som behandlats med hypotermibehandling (Jarrah et al., 2011; Nielsen et al., 2009). 

Högt medelglukosvärde och stora variationer i blodglukos visar på ett sämre utfall hos dessa 

patienter (Cueni-Villoz et al., 2011). Hypoglykemi var vanligast i uppvärmningsfasen (Lee et 

al., 2013), vilket stöder behandlingsriktlinjernas rekommendation att avsluta insulininfusionen 

om möjligt innan uppvärmning. 

Infektion 

Behandlingsriktlinjerna informerar om att hypotermin maskerar tecken på tidig infektion, 

många patienter aspirerar i samband med HLR. Det rekommenderas att överväga 

antibiotikabehandling. I övrigt ges antibiotika efter odling. 
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Cocchi (2013) beskriver ett resultat som stöder behandlingsriktlinjerna där ¾ av patienterna 

hade drabbats av infektion innan utskrivning. Pneumoni är den vanligaste förekommande 

infektionen (Jarrah et al., 2011; Mongardon et al., 2011; Nielsen et al., 2009; Perbet et al., 

2011). Mongardon et al. (2011) visade att 82 % hade rätt antibiotika från början av 

behandlingen. Infektion påverkar inte utfallet, det visade dock en längre vårdtid i respirator 

och på IVA (Perbet et al., 2011).  

Kramper 

Behandlingsriktlinjerna uppmanar till att kontinuerlig EEG-övervakning startas så fort som 

möjligt och pågår tills patienten är normotempererad, sedering avslutad och inga tecken till 

epileptisk aktivitet ses. EEG:et tolkas av klinisk neurofysiologi. 

I resultatet konstaterades att alla patienter med konstaterade kramper ska behandlas med 

antiepileptisk medicin. I genomsnitt startades EEG övervakning 9 timmar efter hjärtstoppet 

och kramper utvecklades 12 timmar efter hjärtstoppet, vilket stöder att EEG övervakning skall 

stratas så fort som möjligt (Rittenberger et al., 2012). Kramper har en negativ effekt på utfallet 

(MacLaren et al., 2014). 

Hudskador – tas inte upp i behandlingsriktlinjerna. 

Läkemedel 

Behandlingsriktlinjerna rekommenderar att patienten är väl sederad, RASS -5, för att kunna 

genomföra en optimal hypotermibehandling, speciellt under nedkylningsfasen. 

Beräknad kreatinin clearance har visat sig vara halverad hos patienter som får hypotermi 

jämfört med normotermi patienter. Morfin påverkas på flera sätt hos patienter under 

hypotermibehandling genom en längre halveringstid, lägre clearings totalt och clearings 

hastighet. Midazolam påverkas inte nämnvärt, dock har både midazolam och morfin stora 

interindividuella variationer avseende koncentrationsmängd i serum. Fentanyl och propofol 

har lägre clearance totalt hos hypotermibehandlade patienter (Bjelland et al., 2013). 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka de olika fysiologiska händelserna i kroppen under 

pågående hypotermibehandling efter hjärtstopp, för att kunna identifiera olika svårigheter som 

kan uppstå för sjuksköterskan i vården. I resultatet framkom det flera olika områden som både 

är vanliga och några som inte förekommer lika ofta, se sammanfattande tabell 4 nedan. 
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Resultatet visade i granskningen av behandlingsriktlinjerna vid universitetssjukhuset att 

många områden behandlas efter avdelningens sedvanliga rutiner, som inte finns 

dokumenterade i riktlinjerna. Information och svar gick inte att finna i behandlingsriktlinjerna 

om alla presenterade områden från resultatet. Nedan diskuteras områdena av stor och måttlig 

utmaning för sjuksköterskan. 

Tabell 4. Utmaningar i samband med hypotermibehandling. 

Förekommande/grad av utmaning 

 

Stor utmaning Måltemperatur 

Hypotoni 

Hypertermi  

Blodglukos 

Måttlig utmaning Elektrolytrubbningar 

Infektion 

Respiration 

Shivering  

Kramper 

Liten utmaning Läkemedel 

Hudskador 

Hemostas 

pH/laktat 

 

Stora utmaningar 

När patienten kommer till sjukhuset efter ett prehospitalt hjärtstopp skall 

hypotermibehandling påbörjas så snart som möjligt enligt riktlinjer från AHA. Efter ankomst 

till sjukhuset skall en säker luftväg och ventilering säkras, sedan skall lågt blodtryck 

behandlas och så fort patienten är stabil bör hypotermibehandling övervägas och eventuellt 

påbörjas (Pederby et al., 2010). Vid kylning har det framkommit att det kan vara svårt att nå 

en måltemperatur på ≤ 34°C snabbt. Några studier kunde nå måltemperaturen på 30-60 min, 

medan andra behövde så länge som drygt 4 timmar (se tabell 1). Beroende på vilken kylmetod 

och riktlinjer som används vid det aktuella sjukhuset, ser kylningen olika ut. Vanligast verkar 

ändå vara att kyla patienterna med intravenös infusion av iskall isoton vätska med tillägg av 

extern kylning som kylfiltar, kylmadrasser eller ispåsar (se tabell 1). Detta är enkla och 

kosteffektiva metoder att hantera (Castrén et al., 2009). Utmaningen med kylning av dessa 

metoder är däremot att lyckas hålla patienten på måltemperatur och varken kyla för lågt eller 

låta patienten bli för varm under behandlingen. I tabell 2 ses incidensen av överkylning i olika 
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studier som finns med i resultatet. I en stor multicenter studie som undersökt 

hypotermibehandlade intrahospitala hjärtstopp fann de att endast 40 % av patienterna låg på 

måltemperatur, resterande var antingen överkylda eller för varma (Nichol et al., 2013). För att 

hålla måltemperaturen har intravaskulära kylapparater visat sig vara betydligt mer pålitliga än 

alla andra metoder (Hoedemaekers, Ezzahti, Gerritsen, & van der Hoeven, 2007). 

Efter att uppvärmning skett är AHA:s rekomendationer att undvika att patienten har en 

temperatur ≥ 37,6°C (Pederby et al., 2010). I behandlingsriktlinjerna rekomenderas att 

patienten inte överstiger 38,0°C och behandla dessa aktivt. Hypertermi efter 

hypotermibehandling är vanligt förekommande, från en femtedel upp till hälften av 

patienterna drabbas (se tabell 2). Sjuksköterskan behöver vara observant på utvecklingen av 

denna komplikation och tidigt informera om detta till läkare, sätta in åtgärder i form av 

omvårdnadsåtgärder som minskar värmeutvecklingen och efter ordination från läkare 

administrera antipyretiska läkemedel. Som behandlingsriktlinjerna beskriver kan 

hypotermibehandling dölja en infektion då tecken på infektion som feber inte kan visas. 

Gebhardt, Guyette , Doshi, Callaway, & Rittenberg (2013) visade i en studie att 40 % av 

patienterna utvecklade feber av hypotermibehandlade patienter och de tog 36 timmar hos de 

hypotermibehandlade patienterna jämfört med 15 timmar hos icke behandlade patienter innan 

febern utveklades. 

Under hypotermibehandlingens olika faser förekommer det olika hemodynamiska 

förändringar som sjuksköterska måste vara observant på. Vid induktionen kommer 

blodtrycket att börja sjunka hos de flesta patienter och behovet av intropi och/eller 

vasopressorer kan vara stort. De mest hemodynamiskt instabila patienterna kan vara hjälpta av 

induktion i form av iskalla vätskor, då en studie visat att MAP steg med 15 mm Hg. 

Hoedemaekers et al. (2007) visade att förekomsten av hypotension och arrytmier enbart fanns 

hos de hypotermibehandlade patienter som hade kardiellt orsakade hjärtstopp. 

Att hålla blodglukos på en nivå mellan 5-8 mmol/l är en rekomendation från SSAI (Castrén et 

al., 2009). Hälften av patienterna drabbas av ihållande hyperglykemi under 

hypotermibehandlingen och det förekommer även mer frekvent svängningar i blodglukos hos 

dessa pateinter än hos normoterma patienter. Patienter med större svängningar i blodglukos 

har större risk att drabbas av hypoglykemi, varför det är viktigt att sjuksköterkan är observant 

på förändringar i blodglukos analyserna och justera dessa med en eventuell infusion av 

insulin. En studie som studerat riskfaktorerna för neurokritiska patienter att drabbas av 

hypoglykemi kom fram till att de största riskerna var; sänkning av noradrenalininfusion, 
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mekanisk ventilation, retentioner utan sänkning av insulin dos, minskad nutrition utan 

sänkning av insulin dos och tidigare hyperglykemiska händelser det senaste dygnet (van Iersel 

et al., 2012). 

Måttliga utmaningar 

Elektrolytrubbningar sker under hela behandlingsförloppet, med en speciellt hög aktivitet av 

kaliumskifte. Det framkom inte i resultet hur man skulle behandla dessa elektrolytrubbningar, 

bara att de behandlas. Nielsen et al. (2013) visade i en stor RCT att hypokalemi var den enda 

oönskade händelsen hos hypotermibehandlade patienter då de jämförde kylning till 33°C med 

36°C. I behandlingsriktlinjerna skall låga serumnivåer av elektrolyter behandlas med tillägg i 

infusionslösning eller som separat infusion t.ex. kaliumkloridinfusion. Skiften i elektrolyter 

kan ske snabbt och täta kontroller av serumnivåer kan vara aktuellt. Sjuksköterskan behöver 

vara införstådd i vilka övriga fysiologiska händelser i kroppen som påverkar 

elektrolytbalansen och kunna vara förutseende med substitutionen av elektrolyter. Soeholm & 

Kirkegaard (2012) visar i sin studie att kalium sjunker mest under induktionen och de första 

timmarna i underhållsfasen. De flesta patienterna drabbas av detta och de allra flesta kräver 

substitution antingen via intravenös infusion eller via oral lösning i nasal sond. I deras studie 

började behandling av hypokalemi fyra timmar efter nådd måltemperatur vid ett 

serumkaliumvärde på 3,4 mmol/l och pågick till en timme före nådd normotemperatur 

(Soeholm & Kirkegaard, 2012). 

Infektionsrisken vid hypotermibehanling är betydligt högre än hos normoterma patienter visar 

resultatet, störst risk är det att drabbas av pneumoni. Pneumoni kan försvåra den övriga 

behandlingen av patienten med ökad vårdtid i respirator och förlängd vårdtid på IVA som 

resultat. Detta resultat stöds även av (Geurts, Macleod, Kollmar, Kremer, & van der Worp, 

2014) som såg en ökad frekvens av pneumoni och sepsis hos hypotermibehandlade patienter, 

medan övriga infektioner inte uppvisade någon skillnad i frekvens. För sjuksköterskan ligger 

utmaningen i att tidigt upptäcka tecken på infektioner och sätta in omvårdnadsåtgärder för att 

undvika försämring av tillståndet. Som tidigare nämnts kan hypotermibehandlingen dölja 

vissa infektionssymtom. Övriga svårigheter som kan uppstå i samband med infektion är 

förändringar i hemodynamiken, speciellt om sepsis utvecklas. Vid sepsis kan blodtrycket 

sjunka och kräva stora mängder inotropi och vasopressorer. I 2012 års riktlinjer för 

sepsisbehandling beskrivs vikten av att tidigt känna igen tecken på sepsis och sätta in 

behandling. Sjuksköterskans roll i behandlingen av sepsis är central då det är sjuksköterskan 
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som administrerar alla läkemedel och måste dosjustera potenta läkemedelsinfusioner efter 

patientens parametrar (Kleinpell, Aitken, & Schorr, 2013). 

Vikten av att normoxygenera och –ventilera patienterna är stor då hyperventilation av en 

skadad hjärna efter hjärtstopp kan ge sämre utfall. Vid behandlig med hypotermi av dessa 

patienter sjunker syrgasbehovet relativt snabbt och i många fall kan syrgastillförseln sänkas. 

Det är viktigt att sjuksköterskan är alert och ser när patienten kommer in i en fas under 

behandlingen då syrgasbehovet sjunker i kroppen och reglerar tillförseln av syrgas därefter. 

En ny rewiev har undersökt hur hyperoxemi och hypokapni påverkar utfallet och ser att det 

fortfarande är ett relativt outforskat område men där resultaten lutar åt att för hög syrgas halt i 

kroppen speciellt första timmarna tiden efter ROSC kan ge större risk för sämre utfall 

(Eastwood, Young, & Bellomo, 2014). Det är även viktigt att inte hyperventilera patienterna 

till ett för lågt PaCO2 då detta påverkar perfusionen i hjärnan och har visat ge en negativ 

effekt på utfall. 

Shivering förekommer hos majoriteten av patienterna som behandlas med hypotermi. 

Behandlingsriktlinjerna rekomenderar en djupare sedering och eventuellt tillägg av 

muskelrelaxerande. Nair & Lundbye (2013) visade i sin studie att 66 % av patienterna med 

shivering krävde muskelrelaxantia. En annan viktig aspekt för sjuksköterskan att ta i 

beaktande är att patienter som shivrar tar längre tid att kyla vilket också framkommer i Nair & 

Lundbyes (2013) studie. 

EEG övervakning på patienter som drabbats av hjärtstopp kan ge mycket diagnostisk 

information. Rundgren, Westhall, Cronberg, Rosén, & Friberg (2010) visade i sin studie att 

patienter med ett kontinuerligt mönster på EEG registreringen hade goda chanser till 

överlevnad och bra neurologisk återhämtning, medan alla patienter i deras studie med burst 

supression aktivtet dog (Rundgren et al., 2010). Genom att tidigt starta upp EEG övervakning 

kan uppkomsten av eventuella epileptiska mönster diagnosticeras och behandling påbörjas. 

Sjuksköterskans uppgift är att så fort som möjligt starta denna registrering för att det skall 

vara möjligt att kunna ge adekvat behandling till patienten. I resultatet framkommer att 

epileptisk aktivitet i genomsnitt startar inom 12 timmar efter hjärtstoppet. Beroende på 

patientens mående vid ankomst till intensivvårdsavdelningen kommer sjuksköterskan att ha 

olika mycket att göra, men så snabbt som möjligt bör EEG kopplas upp.  

Metoddiskussion 

Litteraturstudie valdes som metod för att bäst kunna svara på syftet i denna studie. 

Litteraturstudier kräver mycket tid att sätta sig in tankeprocessen kring hur arbetet skall 
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utföras och behöver utföras i flera olika delmoment. Detta kan innebära en svaghet i arbetet 

som kan ha påverkat kvaliteten då det finns en begränsad tid att utföra studien under. Längre 

tid kunde ha använts till sökning av artiklar för att kunna få ett mer direkt svar på syftet. 

Artikelsökningar har skett via PubMed där sökord från tidigare vald provsökning valdes att 

användas. Tillägg av sökorden adverse events och ROSC lades till för få fram vilka oönskade 

situationer som kunde uppstå i vården av denna patientgrupp. Kompletterande sökningar 

gjordes under arbetet med resultatet då vissa områden behövde belysas ytterligare, tillägg av 

sökorden seizure, EEG, blood gas, hyperoxemi och post användes då. Det var svårt att hitta 

artiklar som behandlar sjuksköterskans situation i vården, de flesta artiklar behandlar utfall 

både mortalitet och neurologisk vid jämförande av olika kyltekniker och händelser som 

uppstår. Fokus blev då istället riktat mot just dessa oönskade händelser och om det framkom 

hur de behandlades.  

Valet att endast använda databasen PubMed gjordes för att den var bekantast att arbeta i. Det 

kan ses som en svaghet i studien att inte sökningar har skett i den mera 

omvårdnadsfokuserade databasen CINAHL, där eventuellt andra artiklar skulle ha 

framkommit och påverkat resultatet av studien. Det förekom flera artiklar med samma 

författare i sökningarna, varför några riktade sökningar gjordes enbart på författarnas namn. 

Till sist gjordes det även granskning av referenslistorna till artiklar som valts ut, varpå 

resultatet av sökningen kunde riktas till studiens syfte lättare. Eftersom kompletterande 

sökningar gjordes via referenslistor är det möjligt att relevanta artiklar har missats som skulle 

svarat på studiens syfte om flera sökningar gjorts i början av arbetet med ytterligare sökord. 

Begränsningar som använts är max 10 år gamla artiklar för att endast ha med de mest aktuella 

forskningsresultaten. Detta är ett område som snabbt utvecklas och riktlinjer för behandling 

ändras kontinuerligt. Ingen geografisk begränsning har använts då detta fortfarande är ett ungt 

forskningsområde med begränsad forskning. En svaghet med litteraturstudier kan vara att det 

material som analyseras redan har analyserats av de ursprungliga författarna till studien och 

kan då ha vinklats mot de ursprungliga författarnas syfte. En studie inkluderas där deltagarna 

var inkluderade från 16 år och uppåt och en studie där de var från 17 år och uppåt, detta trots 

att alla deltagare i alla inkluderade denna studie planerades att vara vuxna. All insamlad data 

har varit på engelska och information kan därför ha feltolkats eller missats. 

Kvantitativa artiklar fick flest träffar i artikelsökningen och ansågs svara bra på syftet till 

denna litteraturstudie varför fokus lades just på denna typ av artiklar. En nackdel med att 

enbart ha med kvantitativa artiklar är att de baserar sig på statistik, som sedan ska tolkas till 
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olika problemområden för att kunna svara på denna studies syfte. Efter kvalitetsgranskning av 

samtliga utvalda artiklar framkom det att flera av artiklarna hade lägre kvalitet än vad som var 

planerat att inkluderas i studien. Några av dessa studier hade en svagt beskriven metod del 

eller få deltagare i studierna och några studier var pilotstudier. Flera av dessa studier valdes 

ändå att inkluderas för att få bättre helhet kring vården av patientgruppen. Risken med att 

inkludera studier med få deltagare är att det inte går att generalisera resultaten till en större 

grupp. De studier som valdes behandlade delvis samma områden samtidigt som många hade 

egna studiesyften vilket gjorde att resultatet kunde få en ökad bredd.  

Slutsats 

Det finns flera områden som sjuksköterskan behöver vara observant på i de fysiologiska 

förändringarna hos patienten som behandlas med hypotermi efter ett hjärtstopp. I resultatet 

framkom det mest utmanande att hålla patienten på måltemperatur, att inte låta patienten kylas 

för kallt eller låter patienten stiga för högt i temperatur under behandlingstiden. Även 

blodtrycksreglering med hjälp av inotropi och vasopressorer kommer att kräva en observant 

sjuksköterska. Blodsockernivåerna kan komma skifta både åt det högre och åt det lägre hållet 

under hypotermibehandlingen där störst risk för hypoglykemi förekommer under 

uppvärmningsfasen. 

Behandlingsriktlinjerna från det valda universitetssjukhuset är skrivna utifrån att erfarna 

läkare och sjuksköterskor kommer att behandla den här patientgruppen. Många områden är 

beskrivna att behandlas efter sedvanlig rutin och bygger vidare på andra behandlingsriktlinjer 

på CIVA som inte analyserats i denna studie. Ett dokument som beskriver vården av 

hypotermibehandlade patienter behöver anpassas till det aktuella sjukhus som det skall 

appliceras hos. Detta för att personal som inte har samma rutin att behandla denna 

patientkategori skall känna sig trygg och vården av patienterna inte riskeras. 
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Bilaga 1. Sökning i databas. 

Databas Datum Sökord Antal träffar Genomlästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 

PubMed 2014-01-02 1# Induced and/or Therapeutic hypo-
thermia 

2 029 155 0   

  2# Cardiac arrest 52 376 0   

  3# Nursing care 533 742 0   

  1# +2# + 3# + Filter 14 7 6 2 

CINAHL 2014-02-01 1# Induced and/or Therapeutic hypo-
thermia, cardiac arrest 

322    

  1# + filter 29 12 9 2 

PubMed 2014-02-13 "namn" + hypothermia, cardiac arrest  10   

PubMed 2014-02-25 cardiac arrest, induced hypothermia, 
adverse events 

92 0   

  cardiac arrest, induced hypothermia, 
adverse events + filter 

14 14 3 3 

PubMed 2014-03-25 1# ROSC and therapeutic hypothermia 135 0   

  1# + Adverse events  7 7 2 2 

  cardiac arrest and therapeutic hypot-
hermia and nursing and complication 

1 1 1 0 

Sökning ur 
referenslistor 

   18 15 14 

PubMed 2014-05-02 cardiac arrest hyperoxemi 2 1 1 1 

  cardiac arrest blood gas 84 8 3 3 

  post cardiac arrest seizures  18 3 1 1 

      28 
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Bilaga 2. Protokoll enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) för kvalitetsbedömning av 

studier med kvantitativ metod. 

 

 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod (1 p)   RCT 

      CCT (ej randomiserad) 

      Multicenter, antal center …………………………. 

      Kontrollgrupp/er 

 

Patientkarakteristiska (3 p)  Antal ………………………………………………… 

     Ålder ………………………………………………... 

     Man/Kvinna ………………........................................ 

 

Kriterier för exkludering 

Adekvata exklusioner (1 p) *   Ja    Nej 

Intervention (0 p)  ……………………………………………………….. 

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Vad avsåg studien att studera? (1 p) 

1. Primärt ……………………………………………….. 

2. Sekundärt …………………………………………..… 

 

Urvalsförfarandet beskrivet? (1 p) *   Ja    Nej 

Representativt urval? (1 p) *   Ja    Nej 

Randomiseringsföfarande  

beskrivet? (1 p) *     Ja    Nej    Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start? (1 p) *   Ja    Nej    Vet ej 

Analyserade i den grupp som de 

randomiserades till? (1 p) *    Ja    Nej    Vet ej 

Blindning av patienter? (1 p)    Ja    Nej    Vet ej 

Blindning av vårdare? (1 p) *    Ja    Nej    Vet ej 

Blindning av forskare? (1 p) *   Ja    Nej    Vet ej 

Bortfall 
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Bortfallsanalysen beskriven? (1 p) *   Ja    Nej 

Bortfallsstorleken beskriven? (1 p) *   Ja    Nej 

Adekvat statistik metod? (1 p) *   Ja    Nej 

Etiskt resonemang? (1 p) *    Ja    Nej 

 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida? (1 p) *   Ja    Nej 

Är instrumenten reliabla? (1 p) *   Ja    Nej 

Är resultatet generaliserbart? (1 p) *   Ja    Nej 

 

Huvudfynd 

1. Hur stor var effekten? (1 p) 

2. Statistisk signifikans? (1 p) 

Poäng (Max 23 p)  ……………………………………………………….. 

Procent    ……………………………………………………….. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  Grad I (80-100 % - 23-19 p) 

 Grad II (70-79 % - 18-16 p) 

 Grad III (60-69 % - 15-13 p) 

 

* På frågor markerade med en asterisk ger ett ja-svar 1 poäng och nej- eller vet ej-svar 0 

poäng. 
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BILAGA 3. Matris.  
    

     

Författare och titel Syfte Urval och metod Resultat Kvalitet  

Titel: Body temperature 
regulation and outcome 
after cardiac arrest and 
therapeutic hypothermia. 
Författare: Benz-
Woerner, J., Delodder, F., 
Benz, R., Cueni-Villoz, N., 
Feihl, F., Rosetti, A. S., … 
Oddo, M. 
publicerings år: 2012 
Tidskrift: Resuscitation 

Kroppstemperatur 
variationer hos 
hjärtstoppspatienter 
behandlade med TH, samt 
analys av dess påverkan på 
utfallet. 

Prospektiv kohort av 177 
medvetslösa patienter 
behandlade med TH. 
Spontan kroppstemperatur 
registrerades vid ankomst 
till sjukhuset, tid till mål-
temperatur, hastighet för 
kylning och uppvärmning. 
Samband mellan de olika 
temperaturerna och intra-
hospital mortalitet 
undersöktes. 

Icke överlevande patienter hade en lägre 
spontan kroppstemp vid ankomst till 
sjukhuset, varför icke-överlevande också 
hade kortare tid till måltemperatur. Vid 
justerade mätningar med ankomst 
temperatur hade både överlevande och icke-
överlevande gruppen jämförbara 
nedkylningshastigheter. Lång passiv upp-
värmning associerades med högre mortalitet. 

II 

Titel: Hemodynamic 
consequences of mild 
therapeutic hypothermia 
after cardiac arrest. 
Författare: Bergman, R., 
Braber, A., Adriaanse, M. 
A., van Vugt, R., Tjan, D. 
H. T. & Zanten, A. R.  
Publicerings år: 2010 
Tidskrift: European 
Journal of 
Anaesthesiology 

Studera de hemo-
dynamiska variationerna 
under mild terapeutisk 
hypotermi behandling. 

Prospektiv studie. 50 vuxna 
patienter, som drabbats av 
hjärtstopp med ROSC intra-
hospitalt och utanför sjuk-
huset och som behandlas 
med hypotermi, deltog i 
studien. 
Hemodynamisk data från 
journaler och blodprover 
analyserades kontinuerligt 
och även indelat i fyra olika 
faser; induktion, under-
hållsfasen, uppvärmning, 
normotermi. 
 

Hjärtfrekvensen sjönk från i medel 85 till 60 
slag/min. Medel artär tryck sjönk från 79 till 
72 trots ökat användande av vasopressorer 
och inotropa läkemedel. Laktatnivåerna var 
höjda under hela induktionen och under-
hållsfasen utan någon korrelation till lägre 
SVO2. De pulmonella artärtrycken sjönk 
under induktionen trots stora volymer 
infunderad vätska. 

II 
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Författare och titel Syfte Urval och metod Resultat Kvalitet  

Titel: Effects of Hypo-
thermia on the 
Disposition of Morphine, 
Midazolam, Fentanyl, and 
Propofol in Intensive Care 
Unit Patients. 
Författare: Bjelland, T. 
W., Klepstad, P., Haugen, 
B. O., Nilsen, T. & Dale, O. 
Publicerings år: 2013 
Tidskrift: Drug 
Metabolism and 
Disposition 

Jämföra mängden morfin, 
midazolam, fentanyl och 
propofol som finns i 
kroppen hos patienter som 
behandlas med TH efter 
hjärtstopp jämfört med 
hos normotermi patienter. 

CCT- Kontrollerad klinisk studie. 
14 patienter som behandlades 
med TH (33-34 grader) efter 
hjärtstopp jämfördes med 8 
matchade normotermi, kritisk 
sjuka patienter (36-38 grader).  
Intervention: kontinuerlig 
infusion av morfin och 
midazolam i minst 7,5 timmar 
som sedan avbryts och byts ut 
till propofol och fentanyl. Blod- 
och urinprover tas vid givna tid-
punkter för att mäta meta-
bolismen av läkemedlen. 
Inklusionskriterier: över 18 år, 
behov av sedering och mekanisk 
ventilation över 12 timmar. 
Exklusionskriterier: känd njur- 
leversvikt, missbruk, graviditet, 
svår kardiovaskulär instabilitet, 
lågt Hb, allergier mot studie 
läkemedlen. 

Under TH var halveringstiden för morfin 
högre och total clearance var signifikant 
lägre än i kontrollgruppen. Inga 
signifikanta skillnader sågs för 
midazolam. Total clearance för propofol 
och fentanyl var signifikant lägre i TH-
gruppen. 

II 
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Författare och titel Syfte Urval och metod Resultat Kvalitet  

Titel: Fever After 
Rewarming: Incidence of 
Pyrexia in Post cardiac 
Arrest Patients Who Have 
Undergone Mild 
Therapeutic 
Hypothermia. 
Författare: Cocchi, M. N., 
Boone, M. D., Giberson, 
B., Giberson, T., Farrell, 
E., Salcicciolo, J. D., … 
Donnino, M. W. 
Publicerings år: 2013 
Tidskrift: Journal of 
Intensive Care Medicine 

Incidensen av feber i 
normotermi perioden efter 
TH och dess påverkan på 
kliniskt utfall jämfört med 
patienter som höll normo-
termi. 

2 center retrospektiv kohort.  
Journalgranskning under 29 
månader 2007 – 2010 av 54 
patienter drabbade av hjärt-
stopp utanför sjukhus. 
Inklusionskriterier: ROSC, över 
18 år, TH-behandling, medvets-
lös 
Exklusionskriterier: gravida, 
traumatisk orsak till hjärtstopp, 
död inom 24 timmar. 

52 % av de inkluderade patienterna 
utvecklade feber inom 24 timmar efter 
uppvärmning. Av de som utvecklade 
feber kunde man inte se någon 
signifikant skillnad i utfall jämfört med 
icke-feber gruppen. 

IV 

Titel: Increased blood 
glucose variability during 
therapeutic hypothermia 
and outcome after 
cardiac arrest. 
Författare: Cueni-Villoz, 
N., Devigili, A., Delodder, 
F., Cianferoni, S., Feihl, F., 
Rossetti, A. O., … Oddo, 
M. 
Publicerings år: 2011 
Tidskrift: Critical Care 
Medicine 

Medelglukos variationer 
och insulinbehov under TH 
jämfört med efter TH i 
normotermi perioden och 
dess betydelse för utfallet. 

Prospektiv kohort, 2 center, 
observation.  
Intervention: Insulin behandling 
med b-glc mål 6-8 mmol/l. 
Analys av blodglukosvärden och 
journalgranskning hos 220 
patienter hos patienter 
medvetslös patienter med TH 
behandling. 

Medelglukos värdet, variationerna i 
blodglukos, samt insulindosen var högre 
under TH jämfört med under 
normotermi. Högre medelvärde och 
större variationer i blodsocker nivåer 
visade på högre mortalitet. Högre 
variationer i blodglukosvärdena var en 
enskild faktor till ökad intrahospital 
mortalitet. 

II 
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Författare och titel Syfte Urval och metod Resultat Kvalitet  

Titel: Capillary leakage in 
post-cardiac arrest 
survivors during 
therapeutic hypothermia 
– a prospective, 
randomized study. 
Författare: Heradstveit, 
B.E., Guttormsen, A.B., 
Langorgen, J., Hammers-
borg, S-M., Wentzel-
Larsen, T., Larsson, E-M. 
& Heltne, J-K. 
Publicerings år: 2010 
Tidskrift: Scandinavian 
journal of trauma, 
resuscitation & 
emergency medicine 

Jämförandet av två vätske-
regimer för att bedöma om 
valet av vätska påverkar 
mängden vätska som krävs 
för att behandla, påverkar 
det kapillära läckaget och 
ödembildning hos 
patienter som behandlas 
med TH efter ett hjärt-
stopp. 

19 patienter som drabbats av 
hjärtstopp av kardiellt ursprung 
randomiserades till att 
behandlas med antingen 7,2 % 
hyperton vätska med 6 % poly 
stärkelse lösning (HH) eller med 
Ringer Acetat lösning och NaCl 
9mg/ml (kontrollgrupp). 
Patienterna behandlades med 
den tilldelade vätskan från 
ankomst till sjukhuset och i 24 
timmar framåt. 

HH-gruppen krävde betydligt mindre 
vätska de första 24 timmarna jämfört 
med kontrollgruppen (4750ml vs. 
8010ml), jämförbara mängder 
vasopressorer användes. Båda grupper 
visade på sjunkande systemvaskulär 
resistens, kolloidosmotiskt tryck i serum 
och interstitiell vätska minskade med 
tiden i båda grupper men med en mer 
uttalad sänkning i kontrollgruppen. MRT 
undersökning av hjärnan visade inte 
vasogent ödem i någon av grupperna.  

I 

Titel: Effects of large 
volume, ice-cold 
intravenous fluid infusion 
on respiratory function in 
cardiac arrest survivors. 
Författare: Jacobshagen, 
C., Pax, A., Unshöld, B., 
Siedler, T., Schmidt-
Schweda, S., Hasenfuss, 
G. & Maier, L. 
publicerings år: 2009 
Tidskrift: Resuscitation 

Undersöka effekten på 
respirationsfunktionen 
efter stora volymer 
infunderad kall vätska hos 
hjärtstoppspatienter med 
ROSC. 

Retrospektiv kohort, granskning 
av 52 patienters journaler som 
behandlats med TH efter hjärt-
stopp. Analys av patienternas 
bas karakteristika, mängden i.v. 
vätska, kroppstemperatur, 
blodgasanalyser, respirations-
funktion, EKO-undersökningar 
samt tidpunkterna för de olika 
post-hjärtstopps interventioner. 

Trots patienter med dålig vänster-
kammarfunktion försämrades inte 
respirationen signifikant. En reducering 
i FiO2 är möjlig att göra under 
nedkylningsfasen samt under 
underhållsfasen om man behåller PEEP 
värdet oförändrat. 

III 
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Författare och titel Syfte Urval och metod Resultat Kvalitet  

Titel: Effects of mild 
hypothermia on hemo-
dynamics in cardiac 
arrest survivors and 
isolated failing human 
myocardium. 
Författare: Jacobshagen, 
C., Pelster, T., Pax, A., 
Horn, W., Schmidt-
Schweda, S., Unshöld, B-
W., Maier, L. S. 
Publicerings år: 2010 
Tidskrift: Clinical 
Resuscitation Cardiology 

Effekten av hypotermi på 
kontraktilitet och hemo-
dynamiken, samt Ca2+ 
flödet i en isolerad 
ventrikulär hjärtmuskel bit 
i mikroskop. 

Retrospektiv kohort, 2005-2008. 
Analys av 200 hjärtstopps-
patienters journaler som 
behandlades på intensiven på 
aktuellt sjukhus. Inklusions-
kriterier: tillgängliga journaler 
med relevant data, kardiellt 
orsakade hjärtstopp 
intrahospitalt och prehospitalt, 
över 18 år.  
In vitro experiment på sviktande 
hjärtan: borttransplanterad 
hjärtmuskel analyserades i 
mikroskop avseende Ca2+ flödet 
då det utsätts för hypotermi. 

Den initiala vänsterkammarfunktion var 
ca 32,6%, vilket indikerar en signifikant 
påverkad funktion. Under TH kunde 
hastigheten av adrenalin sänkas signifi-
kant från 9,1mcg/min till 4,6 mcg/min. 
Dobutamin och noradrenalin infusioner 
var oförändrade. Medel artär trycket 
hölls stabilt. Medel hjärtfrekvensen 
sjönk signifikant från 91,8 slag/min till 
70,3 slag/min. 
In vitro: hypotermi förbättrar 
kontraktiliteten i det sviktande myo-
kardet, troligen genom att öka Ca2+ 
känsligheten. 

II 

Titel: Surface cooling 
after Cardiac Arrest: 
Effectiveness, Skin Safety, 
and Adverse Events in 
Routine Clinical Practice. 
Författare: Jarrah, S., 
Dziodzio, J., Lord, C., 
Fraser, G.L., Lucas, L., 
Riker, R.R. & Seder, D.B. 
Publicerings år: 2011 
Tidskrift: Neurocritical 
Care 

Primärt: Att mäta tid till 
måltemperatur med kyl-
apparaten Arctic Sun 
(extern kylning med 
hydrogelplattor). 
Sekundärt: Mäta kyl-
hastighet, hur lång tid som 
kunde hållas på mål-
temperatur och korrelation 
av BMI och kylhastighet. 
Även oönskade händelser, 
och associationen mellan 
användning av 
vasopressorer, låg vänster-
kammarfunktion och 
hudskador. 

Utvecklande av ett prospektiv 
protokoll, retrospektiv 
granskning av patient-
information, 2006-2008. 69 
överlevande patienter från hjärt-
stopp som behandlats med ex-
tern kylningsapparat med 
hydrogelplattor. 
Inklusionskriterier: hjärtstopp 
intrahospitalt och prehospitalt, 
alla initiala hjärtrytmer. 

Medeltid till måltemperatur var 2,78 
timmar, 80 % nådde sin måltemperatur 
inom 4 timmar, alla inom 8 timmar. 
Patienterna låg på sin måltemperatur 
96,7 % av tiden. Medel kyl hastighet var 
1,1 grad/timme och var ej associerad 
med BMI. 20 % av patienterna ådrog sig 
mindre hudskador, varav 6 % var 
orsakade av kylapparaten. Hudskador 
var associerade med chock och 
dekubitus sår med dålig vänster-
kammarfunktion. Oönskade händelser 
som sågs var shivering, hypokalemi, 
hyperglykemi, pneumoni, blödning, 
post-kylning feber och bakteriemi. 

III 
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Författare och titel Syfte Urval och metod Resultat Kvalitet  

Titel: Relationship 
between supranormal 
oxygen tension and 
outcome after 
resuscitaion from cardiac 
arrest. 
Författare: Kilgannon, H. 
J., Jones, A. E., Parrillo, J. 
E., Dellinger, P. R., 
Milcarek, B., Hunter, K., 
… Trzeciak, S. 
Publicerings år: 2011 
Tidskrift: Circulation 

Undersöka förhållandet 
mellan supranormalt 
syrgastryck och prognos 
hos återupplivade 
patienter efter hjärtstopp. 

Sekundär analys av multicenter 
kohort IMPACT. 4459 patienter 
inkluderade från 120 sjukhus. 
Inklusionskriterier: > 17 år, icke 
traumatiska hjärtstopp inom 24 
timmar före IVA-ankomst, 
blodgasanalys inom 24 timmar, 
2001- 2005. 
Exklusionskriterier: patienter 
med hypoxi (< 7,8 kPa) då de 
redan kommer ha en hög 
mortalitet. 

Inget specifikt O2 värde i kPa kunde ses 
för när hypo eller hyperoxemi var 
associerat med sämre utfall. En linjär 
trend av ökad mortalitet kunde ses med 
ökade syrgashalter över det normala 
med 24 % ökad mortalitetsrisk om PaO2 
steg med 13,3 kPa. 

II 

Titel: Effectiveness of 
each target body 
temperature during 
therapeutic hypothermia 
after cardiac arrest. 
Författare: Kim, J.J., 
Yang, J.Y., Lim, Y.S., Kim, 
J.K., Hyun, S.Y., Hwang, 
S.Y., … Lee, G. 
Publikations år: 2011 
Tidskrift: American 
Journal of Emergency 
Medicine 

Utvärdera vilken mål-
temperatur som är optimal 
för terapeutisk hypotermi 
efter hjärtstopp med ROSC, 
32, 33 eller 34 grader, med 
fokus på oönskade 
händelser och prognos. 

Prospektiv studie under 22 
månader 2007-2008. 62 
patienter med ROSC efter hjärt-
stopp utanför sjukhus 
inkluderades. 
Exklusionskriterier: under 18 år, 
gravida, instabila trots 
användande av inotropa droger, 
svår metabol acidos, tidigare 
koagulopati, samt om anhöriga 
ej godkände studiedeltagande. 
Innan påbörjan av TH lottades 
man till en måltemperatur, 
kylning genomfördes genom 
extern kylning och hölls i 24 
timmar, uppvärmning skedde 
med 0,3 grader/timme och 
normotermi hölls i 3 dagar. 

Ingen signifikant skillnad sågs med 
avseende på mortalitet eller 
neurologisk status för någon av mål-
temperaturerna. Hypotension sågs 
signifikant oftare hos gruppen med 32 
grader måltemperatur vid underhålls-
behandlingen. Hypotension vid 32 
grader måltemperatur jämfört med 33 
grader var 6 gånger vanligare. 

II 
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Författare och titel Syfte Urval och metod Resultat Kvalitet  

Titel: Cold saline infusion 
and ice packs alone are 
effective in inducing and 
maintaining therapeutic 
hypothermia after 
cardiac arrest. 
Författare: Larsson, I-M., 
Wallin, E. & Rubertsson, 
S. 
Publicerings år: 2010 
Tidskrift: Resuscitation 

Undersöka om 4 grader 
kall vätska tillsammans 
med ispåsar är tillräckligt 
för att kontrollerat kunna 
kyla en patient till 32-34 
grader. 

Prospektiv observationsstudie på 
38 patienter drabbade av hjärt-
stopp med ROSC utanför sjukhus 
eller intrahospitalt, GCS<8, 
vuxna. 
Exklusionskriterier: TH 
behandling startad > 6 timmar 
från hjärtstoppet, om ankomst-
temperaturen var < 34 grader 
vid ankomst till sjukhus, 
traumatisk orsak till hjärt-
stoppet. 

Alla patienter nådde sin måltemperatur 
inom 279 min i medeltal efter hjärt-
stoppet och inom 216 min efter 
induktion av TH. 9 patienter hade en 
temperatur under 32 grader under 
15min -2,5 timme. Temperaturen hölls 
konstant genom att lägga till eller ta 
bort ispåsar. 
Hypertermi, > 38 grader, uppstod hos 8 
av patienterna efter TH-behandlingen. 

III 

Titel: Association 
between mean arterial 
blood gas tension and 
outcome in cardiac arrest 
patients treated with 
therapeutic hypothermia. 
Författare: Lee, B. K., 
Jeung, K. W., Lee, H. Y., 
Lee, S. J., Jung, Y. H., Lee, 
W. K., … Min, Y. I. 
Publicerings år: 2014 
Tidskrift: American 
Journal of Emergency 
Medicine. 

Undersöka relationen 
mellan medel blodgastryck 
taget från ROSC till slutet 
av hypotermibehandling 
med prognosen hos 
patienter som drabbats av 
hjärtstopp. 

Retrospektiv kohort 2008-2012. 
Inklusionskriterier: > 16 år som 
behandlades med TH. 
Exklusionskriterier: om de 
tilldelades annan måltemperatur 
än 32-34 grader, eller TH längd 
på 48 eller 72 timmar, om TH 
avbröts pga. hemodynamisk 
instabilitet, livshotande 
arrytmier eller död, ECMO eller 
om arteriell blodgasdata var 
inkomplett. 

Hypokapni var associerat med högre 
intrahospital mortalitet. En fristående 
V-formad association fanns mellan 
medel PaO2 värde och dålig neurologisk 
prognos vid utskrivning från sjukhus. 
Det negativa utfallet ökade vid låga och 
hög PaO2 värden. 

II 
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Författare och titel Syfte Urval och metod Resultat Kvalitet  

Titel: Association of 
blood glucose variability 
with outcomes in 
comatose cardiac arrest 
survivors treated with 
therapeutic hypothermia 
Författare: Lee, B.K, Lee, 
H.Y, Jeung, K.W., Jung, Y. 
H., Lee, G.S. & You, Y. 
Publicerings år: 2013 
Tidskrift: American 
Journal of Emergency 
Medicine 

Jämföra 
blodglukosvariationer 
tillsammans med utfall i de 
olika kylningsfaserna. 
Mortalitet 30 dgr och 
neurologisk prognos 30 
dgr. 

Retrospektiv kohort studie. 
Granskning av 147 patienters 
journaler genomfördes mellan 
2008-2011. 
Inklusionskriterier: medvetslösa 
efter ROSC pga. hjärtstopp. 
Exklusionskriterier: TH avbröts 
pga. hemodynamisk instabilitet, 
återkommande livshotande 
arytmier eller död, ordinerad 
måltemperatur eller kyltid inte 
överensstämde med studien 
eller blodglukos registrering var 
inkomplett. 

Hypoglykemiförekomsten var betydligt 
ökad under uppvärmningsfasen jämfört 
med i underhållsfasen. Medel glukos-
värdet i underhållsfasen var en enskild 
mortalitets faktor och icke gynnsam för 
den neurologiska prognosen. Medel-
glukosvärdet under uppvärmningsfasen 
eller under den totala TH behandling 
hade inte påverkan på utfallet. 

II 

Titel: Assessment of 
Adverse Events and 
Predictors of 
Neurological Recovery 
After Therapeutic 
Hypothermia. 
Författare: MacLaren, R., 
Gallager, J., Shin, J., 
Varnardo, S. & Nguyen, L. 
publicerings år: 2014 
Tidskrift: Annals of 
Pharmacotherapy 

Bedöma förekomsten av 
oönskade händelser och 
förutsägbara faktorer som 
påverkar god och dålig 
neurologisk prognos efter 
TH. 

Singel-center retrospektiv 
kohort. Granskning av 91 patient 
journaler som inkluderade lab-
svars abnormaliteter, shivering, 
akut njurskada, eller infektion. 

42 % av patienterna hade god 
neurologisk återhämtning, vanliga 
oönskade händelser var shivering, hypo-
glykemi, bradykardi, elektrolyt-
rubbningar, akut njurskada, infektion 
och koagulopati. Positiva faktorer till 
god neurologisk återhämtning var 
snabb ROSC, snabb påbörjan av kylning, 
samt infektion. Negativa faktorer till 
neurologisk återhämtning var PEA som 
initial rytm, snabbt nådd mål-
temperatur, krampanfall och 
administration av insulin och adrenalin 
under TH. 

II 
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Författare och titel Syfte Urval och metod Resultat Kvalitet  

Titel: Therapeutic hypo-
thermia after cardiac 
arrest: Unintentional 
overcooling is common 
using ice packs and 
conventional cooling 
blankets. 
Författare: Merchant 
R.M., Abella, B.S., 
Pederby, M.A., Soar, J., 
Ong, M.E.H., Schmidt, 
G.A., … Vanden Hoek, T. 
L. 
Publicerings år: 2006 
Tidskrift: Critical Care 
Medicine 

Prevalens av överkylning 
samt temperatur 
variationer med non 
invasiv kylning. 

3 center, 1 Storbritannien, 2 
USA. 
Retrospektiv journalgranskning 
hos 32 hjärtstoppspatienter som 
behandlats med noninvasiv TH.  
Inklusionskriterier: över 18 år, 
icke gravid, medvetslös, 
ytkylning över 18 timmar, mål-
temperatur på 32-34 grader. 
Exklusionskriterier: icke 
dokumenterad temperatur minst 
varje 1-2 timmar under kylning 
och uppvärmning, avbruten 
kylning innan 18 timmar. 

Temperaturer < 32 grader i minst 1 
timme hos 20 av 32 patienter (63 %), 9 
av 32 patienter (28 %) hade temperatur 
< 31 grader och 4 av 32 patienter (13 %) 
nådde < 30 grader. 7 av 32 patienter (22 
%) utvecklade hypertermi > 38 grader 
efter avslutad uppvärmning, dessa 
behandlades med ytterligare kylning. 

III 

Titel: Infectious 
complications in out-of-
hospital cardiac arrest 
patients in the 
therapeutic hypothermia 
era. 
Författare: Mongardon, 
N., Perbet, S., Lemiale, V., 
Dumas, F., Poupet, H., 
Charpentier, J., … Cariou, 
A. 
Publicerings år: 2011 
Tidskrift: Critical Care 
Medicine 

Primärt syfte: Incidens, 
källa och patogenes till 
infektiösa komplikationer 
hos överlevande 
hjärtstoppspatienter.  
Sekundärt syfte: 
betydelsen av septiska 
komplikationer på utfallet. 

Retrospektiv kohort mellan 
2004-2008, med kontrollgrupp: 
TH 334 stycken och icke TH 87 
stycken. Journalgranskning. 
Inklusionskriterier: Alla vuxna 
patienter som lades in på det 
aktuella sjukhuset efter lyckad 
återupplivning efter hjärtstopp 
utanför sjukhus. Exklusions-
kriterier: död inom 24 h, 
etablerad infektion som kan ha 
orsakat hjärtstoppet, patienter 
med ofullständig journal. 

67 % av patienterna utvecklade infekt-
ion, pneumoni var den mest före-
kommande följt av infektioner i blod-
banan och sedan kateter relaterade 
infektioner. Gram-negativa bakterier 
stod för den mest frekvent åter-
kommande bakterien (64 %), men den 
mest huvudpatogena bakterien var S. 
Aureus. 
Infektion kopplades samman med en 
längre respiratortid och längre vistelse 
på intensivvårdsavdelningen, dock hade 
detta ingen signifikant påverkan på 
mortalitet eller neurologisk prognos. 

II 
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Författare och titel Syfte Urval och metod Resultat Kvalitet  

Titel: Outcome, timing 
and adverse events in 
therapeutic hypothermia 
after out-of-hospital 
cardiac arrest 
Författare: Nielsen, N., 
Hovdenes, J., Nilsson, F., 
Rubertsson, S., Stammet, 
P., Sunde, K., … Friberg, 
H. 
publicerings år: 2009 
Tidskrift: Acta 
anaesthesiologica 
scandinavica 

Utvärdera 
säkerhetsaspekter, 
behandlingsutförande, 
oönskade händelser och 
utfall associerade med TH 
hos hjärtstoppspatienter.  

Multicenter, prospektiv 
observations studie. 38 center 
registrerade patienter medvets-
lösa med ROSC efter hjärtstopp 
till ett gemensamt register. Alla 
center fick använda sina egna 
TH-protokoll. 986 patienter 
inkluderades i studien från 2004-
2008. 

Medeltiden till start av TH var 90 min 
och tid till måltemperatur 260 min. 
Hälften av patienterna genomgick 
koronarangiografi och en tredjedel 
genomgick PCI. Hög ålder, lång tid till 
ROSC, lågt GCS vid ankomst till sjukhus, 
obevittnat hjärtstopp och asystoli som 
initial hjärtrytm var alla negativa 
prediktorer för utfallet. 

II 

Titel: Targeted 
Temperature 
Management at 33 
degrees Celsius versus 36 
degrees Celsius after 
Cardiac Arrest 
Författare: Nielsen, N., 
Wetterslev, J., Cronberg, 
T., Erlinge, D., Gasche, Y., 
Hassager, C., … 
Kjaergaard, J. 
Publicerings år: 2013 
Tidskrift: The New 
England Journal of 
Medicine 

Jämföra utfallet efter hjärt-
stopp vid kontrollerad 
temperaturbehandling vid 
två olika temperaturer, 33 
grader och 36 grader. 
Primärt syfte: Överlevnad. 
Sekundärt syfte: 
neurologisk status efter 
180 dagar. 

Internationell RCT. 939 
medvetslösa patienter efter 
hjärtstopp randomiserades till 
antingen behandling vid 33 eller 
36 grader.  

50 % av patienterna i gruppen för 33 
grader hade avlidit och 48 % i gruppen 
för 36 grader hade avlidit. Även efter 
180 dagar fanns det ingen signifikant 
skillnad i överlevnad eller neurologisk 
prognos. 
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Författare och titel Syfte Urval och metod Resultat Kvalitet  

Titel: Early-Onset 
Pneumonia after Cardiac 
Arrest. Characteristics, 
Risk Factors and 
Influence on Prognosis. 
Författare: Perbet, S., 
Mongardon, N., Dumas, 
F., Bruel, C., Lemiale, V., 
Mourvillier, B. … Wolff, 
M. 
Publicerings år: 2011 
Tidskrift: American 
Journal of Respiratory 
and Critical Care 
Medicine. 

Incidensen, riskfaktorer, 
orsakande patogener och 
dess påverkan på utfallet 
hos patienter med tidig 
pneumoni som uppstått 
inom 3 dagar efter hjärt-
stopp utanför sjukhus. 

Retrospektiv kohort på två 
sjukhus, 641 patienter mellan 
2002-2008. Exkluderings-
kriterier: accidentell hypotermi, 
en känd pneumoni innan hjärt-
stoppet, död inom 24 h efter 
hjärtstoppet, traumatisk orsak 
till hjärtstoppet eller inkomplett 
journal. 
Inklusionskriterier: alla vuxna 
patienter som behandlats på de 
aktuella sjukhusen efter hjärt-
stopp och ROSC. 

Av 641 patienter behandlades 500 
patienter med TH (78 %). 419 patienter 
(65 %) uppvisade tidig pneumoni. TH 
visade sig vara en fristående faktor till 
tidig pneumoni. Infektionen förlängde 
respiratorvården och vården på 
intensiven. TH hade ingen påverkan på 
incidensen av VAP (ventilatorassocierad 
pneumoni), mortalitet eller neurologisk 
prognos. 

II 

Titel: Induction of 
hypothermia in patients 
with various types of 
neurologic injury with 
use of large volumes of 
ice-cold intravenous fluid. 
Författare: Polderman, 
K.H., Rijnsburger, E.R., 
Peederman, S.M. & 
Girbes, A. R. 
Publicerings år: 2005 
Tidskrift: Critical Care 
Medicine 

Genomförbarhet, hastighet 
och komplikationer av 
induktion av TH med stora 
volymer kall vätska, ensam 
eller tillsammans med 
geloplasma i kombination 
med ytkylning. 

Prospektiv interventions studie. 
134 patienter med olika 
neurologiska skador 
inkluderades (mest postanoxiska 
skador). Intervention: De första 
24 patienterna som togs med i 
studien fick kall NaCl och 
geloplasma, de följande 100 
patienterna fick endast NaCl, 
patienter med uppvisande av 
chock-bild fick enbart NaCl i 
reducerad dos. 

I medeltal infunderades 2340 ml kall 
vätska på 50 min, kroppstemperaturer 
minskade från 36,9 till 34,6 på 30 min 
och till 32,9 på 60 min (måltemperatur 
32-33 grader). Blodtryck, hjärtfrekvens, 
blodgaser, elektrolyter och glukosnivåer 
visade inga oönskade effekter. Medel 
artärtrycket ökade med 15 mm Hg 
främst hos de patienter som var hemo-
dynamiskt instabila. Ingen patient 
utveckla lungödem. 

III 
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Författare och titel Syfte Urval och metod Resultat Kvalitet  

Titel: Frequency and 
Timing of Nonconvulsive 
Status Epilepticus in 
Comatose Post-Cardiac 
Arrest Subjects Treated 
with Hypothermia 
Författare: Rittenberger, 
J. C, Popescu, A., 
Brenner, R. P., Guyette, F. 
X. & Callaway, C. W. 
Publicerings år: 2012 
Tidsskrift: Neurocritical 
Care 

Undersöka incidensen av 
ickekonvulsiva status 
epilepticus hos hypotermi-
behandlade hjärtstopps-
patienter. 

Prospektiv kohort. EEG tolkning 
av 101 patienter mellan 2009-
2010 inkluderades i studien.  
Inklusionskriterier: pre-och 
intrahospital hjärtstopp, 
behandlade med TH och 
kontinuerlig EEG-registrering. 

Medeltiden till uppkopplat EEG var 9 
timmar, då var medeltemperturen 33,9 
grader. Tiden innan första kramperna 
började var 8 timmar in i EEG-
registreringen i snitt och 12 timmar 
efter hjärtstoppet. Prognosen för 
patienter med ickekonvulsiv status 
epilepticus är dålig. 

II 

Titel: Association 
between 
postresuscitation partial 
pressure of arterial 
carbon dioxide and 
neurological outcome in 
patients with post-
cardiac arrest syndrome. 
Författare: Roberts, B. 
W., Kilgannon, H., 
Chansky, M. E., Mittal, N., 
Wooden, J. & Trzeciak, S. 
Publicerings år: 2013 
Tidsskrift: Circulation 

Undersöka förekomsten av 
hypokapni och hyperkapni 
under den initiala post 
ROSC perioden (24 timmar) 
och dess relation med 
neurologisk prognos hos 
vuxna som drabbats av 
hjärtstopp. 

Prospektiv kohort, 2009-2011. 
193 patienter. 
Inklusionskriterier: intra- 
prehospitala hjärtstopp, 
medvetslös efter ROSC, > 18 år. 
Exklusionskriterier: traumatiskt 
hjärtstopp, avliden innan första 
artärblodgas tagits. 

26,9 % hade hypokapni, 32,6 % 
hyperkapni, 9,3 % hade kombination av 
hypo- och hyperkapni och 31 % var 
normokapni. Patienter som varit utsatta 
för hypokapni, hyperkapni eller 
kombination av de båda hade sämre 
neurologisk funktion vid utskrivning än 
patienter med normokapni. 

II 
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Författare och titel Syfte Urval och metod Resultat Kvalitet  

Titel: Arterial carbon 
dioxide tension and 
outcome in patients 
admitted to the intensive 
care unit after cardiac 
arrest. 
Författare: Schneider, A., 
G., Eastwood, G. M., 
Bellomo, R, Baily, M., 
Lipcsey, M., Pilcher, D., … 
Pilcher, J. 
Publicerings år: 2013 
Tidskrift: Resuscitation 

Undersöka relationen 
mellan PaCO2 och 
överlevnad och utskrivning 
till hemmet de första 24 
timmarna efter ankomst 
till intensiven efter ett 
hjärtstopp. 

Retrospektiv multicenter kohort, 
inkluderade alla patienter med 
hjärtstopp mellan 2000-2011. 
16 542 patienter från 125 
intensivvårdsavdelningar. 
Exklusionskriterier: åter-
inläggningar, traumatiskt hjärt-
stopp, icke mekaniskt 
ventilerade patienter, icke 
fullständig artärblodgas 
information. 

18,2 % hade hypokapni, 40,5 % 
normokapni, 41,3 % hyperkapni inom 
24 timmar. Patienterna med hypokapni 
hade högre intrahospital mortalitet och 
mindre chans för utskrivning till 
hemmet jämfört med de med 
normokapni. Patienterna med 
hyperkapni hade liknande intrahospital 
mortalitet jämfört med normokapni 
patienterna men bättre chans för att bli 
utskrivna till hemmet jämfört med 
hypokapni gruppen. 

II 

Titel: Hemostasis in 
cardiac arrest patients 
treated with mild 
hypothermia initiated by 
cold fluids. 
Författare: Spiel, A.O., 
Kliegel, A., Janata, A, 
Uray, T., Mayr, F.B., 
Laggner, A.N., … Sterz, F. 
Publicerings år: 2009 
Tidskrift: Resuscitation 

Att klarlägga på vilket sätt 
en induktion av hypotermi 
vid hjärtstopp med kall 
intravenös vätska påverkar 
koagulationssystemet. 

Prospektiv pilotstudie hos 18 
patienter med hjärtstopp och 
ROSC. Intervention: blodprover 
togs innan start av TH. TH 
började med en bolusdos av 
30ml/kg kall kristalloid och om 
det behövdes komplement av 
endovaskulär kylapparat. 
Ytterligare blodprover togs vid 6 
och 24 timmar. 
Analys av koagulationen gjordes 
med TEG och ROTEM 

2528 ml vätska gavs till patienterna, 
hematokrit och trombocyternas antal 
sjönk och APT-tiden ökade. Av ROTEM 
parametrarna var det endast 
koaguleringen som påverkades 
signifikant, sjönk med 20 % efter en 
timme. 

III 
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Författare och titel Syfte Urval och metod Resultat Kvalitet  

Titel: Arrhythmias and 
heart rate variability 
during and after 
therapeutic hypothermia 
for cardiac arrest. 
Författare: Tiainen, M., 
Parikka, H.J., Mäkijärvi, 
M.A., Takkunen, O.S, 
Sarna, S.J. & Roine, R.O. 
Publicerings år: 2009 
Tidskrift: Critical Care 
Medicine 

Utvärdera effekten av TH 
33 grader efter hjärtstopp 
på arytmier, hjärtfrekvens 
variabilitet och dess 
prognostiska värde. 

Randomiserad kontrollerad 
studie. 70 patienter rando-
miserades till antingen normo-
termi eller hypotermi 33 grader. 
Normotermigruppen hölls under 
38 grader av antipyretikum och 
fysiska hjälpmedel. Hypotermi-
gruppen kyldes med extern kyla i 
24 timmar och värmdes sedan 
sakta upp under 12 timmar. EKG 
registreringar togs under olika 
tidsperioder och analyserades 
därefter. Utfallet bedömdes 
efter 6 månader. 

Förekomsten av tidiga ventrikulära slag 
var högre i TH-gruppen under de två 
första mätningsperioderna, men ingen 
skillnad i VT- eller VF-episoder. Alla 
frekvensskillnads värden var signifikant 
högre under pågående TH, men ingen 
skillnad fanns två veckor senare. Inget 
negativt samband kunde konstateras 
mellan arytmier under TH och dåligt 
utfall. 

II 

Titel: Significance of 
arterial hypotension after 
resuscitation from 
cardiac arrest. 
Författare: Trzeciak, S., 
Jones, A.E., Kilgannon, H., 
Milcarek, B., Hunter, K., 
Shapiro, N.I., … Parillo. J. 
E. 
Publicerings år: 2009 
Tidskrift: Critical Care 
Medicine 

Betydelsen av arteriell 
hypotension post-ROSC 
och dess betydelse för 
utfallet, primärt intra-
hospital mortalitet, 
sekundärt funktionell 
status vid utskrivning. 

Multicenter kohort USA, 120 
intensivvårdsavdelningar, 2001-
2005, 8736 patienter. 
Inklusionskriterier: över 18 år, 
icke traumatiskt hjärtstopp, fått 
HLR innan ankomst till IVA. 
Genomgång av data från 
gemensam databas IMPACT. 
Två grupper: Hypotension < 90 
mm Hg under första timmen 
efter ROSC, Ingen hypotension < 
90 mm Hg första timmen efter 
ROSC. 

Mortalitet 50 %. Post ROSC-hypotension 
fanns hos 47 % av patienterna och var 
associerat med högre mortalitet och 
minskad funktionell status hos de över-
levande. 

III  
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Författare och titel Syfte Urval och metod Resultat Kvalitet  

Titel: Infections in the 
survivors of out-of-
hospital cardiac arrest in 
the first 7 days. 
Författare: Tsai, M-S., 
Chiang, W-C., Lee, C-C., 
Hsieh, C-C., Ko, P. C-I., 
Hsu, C.-Y., … Chen, W. -J. 
publicerings år: 2005 
Tidskrift: Intensive Care 
Medicine 

Att utvärdera incidensen, 
riskfaktorer, fokus, 
isolerade organismer och 
utfallet hos patienter med 
infektioner de första 7 
dagarna efter hjärtstopp. 

Retrospektiv kohort studie 1999-
2004. Journalgranskning av 117 
patienter från icke traumatiska 
hjärtstopp som överlevde mer 
än 24 h. 

71 % av patienterna hade infektioner, 
pneumoni var den vanligaste orsaken 
till infektion(61 %) följt av bakteriemi 
(13 %). Gram-negativa bakterier var 
ansvariga för de flesta infektioner, den 
främsta isolerade bakterien var S. 
Aureus. Infektionsgruppen hade flera 
patienter med demens och icke-
kardiella orsaker till hjärtstopp. 
Infektion påverkade inte överlevnaden 
signifikant. 

II 

 

 

 


