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 SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Barn som opereras löper stor risk att drabbas av anestesiinducerad hypotermi. 

Anestesiinducerad hypotermi kan leda till allvarliga konsekvenser både peri- och 

postoperativt för barnet.  Med ökad förståelse, kunskap och rätt metoder kan 

anestesiinducerad hypotermi reduceras och öka förutsättningar till en säker vård.  

Syfte: Att beskriva förekomsten av hypotermi vid rutinbarnanestesi. Ett annat syfte är att 

studera hur anestesisjuksköterskans olika värmebevarande omvårdnadsåtgärder associeras 

med uppkomsten av hypotermi. Metodbeskrivning: En deskriptiv retrospektiv 

journalgranskningsstudie genomfördes och 147 journaler granskades. Resultat: Studiens 

resultat påvisade att anestesiinducerad hypotermi förekom under operationsperioden även om 

värmebevarande åtgärder användes. Kön, ålder och typ av operation var inte associerade med 

förekomst av hypotermi. Operationstiden visade sig ha en svag negativ korrelation med 

förekomsten av hypotermi. Värmebevarande omvårdnadsåtgärder hade ingen signifikant 

association med hypotermi. Slutsats: Anestesisjuksköterskan använde olika kombinationer av 

värmebevarande åtgärder för att minska risken för utveckling av hypotermi hos patienterna. 

Majoriteten av barnen erhöll tre eller fler värmebevarande åtgärder. Trots det hade flera barn 

hypotermi under operationen. Att försöka öka kunskapen och medvetenheten hos 

anestesisjuksköterskan om anestesiinducerad hypotermi, dess risker och konsekvenser samt 

förebyggande åtgärder kan om möjligt leda till ökade förutsättningar för en säker vård och 

minskat antal patientfall där oavsiktlig hypotermi förekommer. Fortsatta liknande studier 

inom forskningen skulle möjligt kunna leda till mer personcentrerad vård med 

individanpassade riktlinjer, metoder, handlingsplaner gällande anestesiinducerad hypotermi.  
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ABSTRACT 
Background:  Children going through surgery are likely to develop hypothermia caused by 

anesthesia, which can have severer consequences both peri and postoperatively. With 

increased understanding and knowledge regarding the correct methods for prevention, 

hypothermia caused by anesthesia in children can be reduced. This in turn, will lead to better 

and safer care. Aim: To describe the presence of hypothermia in children undergoing 

anesthesia. Also, this study will look at how the nurse anesthetists’ different interventions to 

preserve heat affect the occurrence of hypothermia. Methods: A descriptive retrospective 

study was performed. Medical records were reviewed to collect data. Results: The result 

showed that despite interventions to preserve heat were implemented, hypothermia caused by 

anesthesia still occurred during surgery. Gender, age and type of operation were factors that 

did not correlate with the presence of hypothermia. The length of surgery was shown to have 

some negative correlation with presence of hypothermia. Nursing interventions to preserve 

heat had no significant association with hypothermia. Conclusions: Nurse anesthetist used 

different combinations of interventions to preserve heat and reduce the risk for hypothermia in 

children. The majority of children obtained three or more different interventions aimed to 

preserve heat. Despite this, several children developed hypothermia during surgery. By 

increasing the nurse anesthetists’ knowledge and awareness regarding hypothermia caused by 

anesthesia, it can lead to improvement in providing safe care and reduce the number of cases 

where hypothermia occurs. Continued similar studies could lead to more person-centered care 

with personalized policies and amend the methods used regarding hypothermia caused by 

anesthesia.  
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1. INLEDNING 
Värmetäcke används inte regelbundet under alla kirurgiska ingrepp. Beslut om värmetäckets 

användning i samband med anestesi beror på anestesiologens samt anestesisjuksköterskans 

gemensamma uppfattning utifrån faktorer som typ av kirurgi som skall genomföras samt 

operationens tidsomfattning. Individanpassade riktlinjer och handlingsplaner för 

värmebevarande omvårdnadsåtgärder är bristfälliga. Lindahl och Selldén (2005) menar att det 

är känt att hypotermi utgör en stor risk för patienter under anestesi i synnerhet för barn som 

har små resurser att bekämpa det. Anestesiinducerad hypotermi kan leda till allvarliga 

konsekvenser både peri- samt postoperativt ökat vårdlidande för patienten som följd. 

Anestesiinducerad hypotermi kan motverkas genom aktiva förebyggande 

omvårdnadsåtgärder. Riksföreningen för anestesi och intensivvård (2012) menar att i 

anestesisjuksköterskans profession ingår som uppgift att ansvara för en säker vård, att utföra 

anpassad individuell omvårdnad samt att utföra specifika omvårdnadsåtgärder i syfte att 

uppnå välbefinnande, och lindra eller förhindra vårdlidande hos patienten. Det är därför 

viktigt att undersöka uppkomsten av anestesiinducerad hypotermi och risken för peri- och 

postoperativa komplikationer i relation till typ av kirurgiskt ingreppet, operationstid samt 

anestesisjuksköterskans värmebevarande åtgärder. Vidare studier har visat att komplikationer 

speciellt hos barn till följd av oavsiktlig hypotermi medför förlängd vårdtid, ökat 

läkemedelsbehov, ökad risk för intensivvårdsbehov, ökat antal transfusioner för patienten 

vilket medför ökade vårdkostnader inom sjukvården (Esnaola & Cole, 2011; Poveda, 

Galvano; Santos, 2009 och Adriani & Morbier, 2013). Dessa kostnader skulle troligtvis kunna 

reduceras med individanpassande riktlinjer och handlingsplaner gällande förebyggande av 

anestesiinducerad hypotermi.   

 

2. BAKGRUND 
 

2.1 Hypotermi i samband med anestesi 

Anestesi leder till minskad värmebildning, ökad värmeförlust och minskad kroppstemperatur. 

Anestesimedel påverkar kroppens termoregulatoriska försvar negativt och leder till oavsiktlig 

hypotermi hos 50-90% av alla kirurgiska patienter. Oavsiktlig hypotermi påverkar kroppens 

fysiologiska försvar och resulterar i negativa effekter som kan leda till peri- och postoperativa 

komplikationer som	t.ex.	ökad	infektionsrisk,	ökad	katabolism,	försämrad	koagulation	
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med	ökad	blödningsrisk	(Hofer	et.	Al.,	2005;	Kurz,	2001).	Risken	att	drabbas	av	

hypotermi	avgörs	av	en	mängd	olika	faktorer	som	t.ex.	ålder,	fettmängd,	kroppsyta	

kroppsyta	(Lindahl	&	Selldén,	2005;	Torossian	et	al.,	2015). En oavsiktlig hypotermi 

mindre än 35°C i samband med anestesi utgör en signifikant risk för t.ex. uppkomst av 

allvarliga	pulmonella	komplikationer,	hypoxi	i	vävnader	och	myocardischemi	(Nesher	et	

al.,	2003;	Hofer	et.	Al.,	2005). En ökad risk ses framförallt hos äldre och barn (Lindahl & 

Selldén, 2005). Generell- eller regional anestesi, typ av kirurgiskt ingrepp, stora 

vätskeförändringar och kön är några av de faktorer som påverkar risken att drabbas av 

hypotermi under anestesi (American Society of PeriAnesthesia Nurses - ASPAN, 2001). 

 

2.2 Definition av hypotermi 

Kroppens normala temperatur är 37°C ± 0,3°C. Kroppstemperaturen kan variera beroende på 

central eller perifer mätning. Kroppens kärntemperatur mäts centralt i kroppens inre. 

Hypotermi definieras som en kärntemperatur mindre än 36°C (Bozimowski, 2010). 

Hypotermi delas in i olika svårighetsgrader. Lindrig hypotermi ses vid en kärntemperatur 

mellan 35°C - 32°C vilket innebär att kroppens termoregulation fungerar adekvat och kroppen 

eftersträvar normalisering av kroppstemperaturen. Moderat hypotermi ses vid en 

kärntemperatur mellan 32°C - 28°C. En påverkan på termoregulationen kan ses vid denna 

grad av hypotermi då kroppens kompensationsmekanismer börjar svikta. Grav hypotermi ses 

vid en kärntemperatur lägre än 28°C och kroppens termoregulation har i stort sett upphört. 

Poikiloterm hypotermi ses vid en kärntemperatur under 26°C vilket innebär att 

termoregulationen upphört och kroppen kommer till slut anta samma temperatur som dess 

omgivning (Farley & McLafferty, 2008). 

 

2.3 Mätning av kroppstemperaturen 

Att använda sig av temperaturövervakning i samband med anestesi är viktig för 

anestesisjuksköterskan i syfte att reducera och förebygga allvarliga komplikationer, som kan 

uppstå vid anestesiinducerad hypotermi. Temperaturmätning är ingen obligatoriskt 

monitorering inom anestesin men bör ske kontinuerligt under anestesin i syfte att tidigt 

minska risken för hypotermi (Berg & Hagen, 2013). Både central och perifer 

temperaturmätning är viktiga parametrar under anestesin i syfte att kunna utföra en 

bedömning av patientens temperaturbalans samt perifera cirkulation. Detta för att förhindra 

onödiga komplikationer som hypotermi kan innebära (Lindahl & Selldén, 2005). Den centrala 
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temperaturmätningen mäts genom invasiv mätning och är den mest tillförlitliga. Den bör 

läggas in så centralt som möjligt direkt efter induktionen av anestesin (Berg & Hagen, 2013). 

Centrala kroppstemperaturen kan mätas på tre ställen, i esophagus, nasopharynx och i 

lungartären (Stanhope, 2006). Invasiva mätmetoder av kroppstemperatur sker inte som praxis 

under all anestesi. Mätning av temperatur i esophagus har visat sig överensstämma med 

kroppens kärntemperatur. Fördel med metoden är att termometern är lätt att placera och ger 

oftast inte några komplikationer (Berg & Hagen, 2013). Genom att mäta kroppstemperaturen 

perifert uppnås ett uppskattat värde på den centrala kärntemperaturen. Den noninvasiva 

mätmetoden kan ske i axillen, oralt, i örat, på huden, i urinblåsan, eller rektalt. Värdet av 

noninvasiv mätning av kroppstemperaturen i örat anses bäst överensstämma med kroppens 

centrala kärntemperatur (Stanhope, 2006). 

 

 2.4 Kroppens normala temperaturreglering 

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

hypotalamus. Den sensoriska delen består av köld- och värmereceptorer som finns 

lokaliserade i hud och i kroppens olika organ. Dessa receptorer aktiveras av skillnader i 

omgivningstemperaturen och skickar köld- och värmesignaler via A-delta fibrer respektive 

via C-fibrer till främre delen av hypotalamus därifrån temperaturreglering sker. 

Temperaturcentrum aktiverar autonoma försvarsmekanismer med hjälp av motoriska 

nervfibrer vilket resulterar i en temperaturreglering (Díaz & Becker, 2010). Vanligtvis kan 

kroppstemperaturen variera 0,2°C utan att temperaturregulatoriska mekanismer aktiveras i 

kroppen den s.k. termoneutrala zonen. Om temperaturskillnaderna överstiger 0,2°C aktiverar 

kroppen termoregulatoriska kompensationsmekanismer. En vasomotorisk process aktiveras 

där vasokonstriktion sker perifert i samband med ökad thyroideafunktion (icke-huttrande 

värmebildning) i syfte att normalisera kroppstemperaturen (Lindahl & Selldén, 2005). Vid 

ytterligare temperatursänkning inträffar huttring som en kompensatorisk skyddsmekanism. 

Huttring uppstår när impulser skickas till skelettmuskulaturen. Dessa impulser ger i ofrivilliga 

muskelkontraktioner vilka är värmeproducerande. Denna termoregulatoriska mekanism ses 

som ineffektiv och kräver hög energiomsättning (Díaz & Becker, 2010). Vanligtvis drabbas 

de flesta patienterna av huttring vid en kroppstemperatur runt 34°C där 1/3 av patienterna 

aktiverar denna skyddsmekanism redan vid 36°C. Huttring medför risk för både peri- samt 

postoperativa komplikationer så som ökat intrakraniellt- och intraockulärt tryck, ökad risk för 

blödning och sårruptur. Kroppen måste producera överskott av värme för att kunna 
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upprätthålla normal kroppstemperatur (Berg & Hagen, 2013). Energiomsättningen måste 

därför överstiga ungefär 10 % av kroppens normala energibehov. Aminosyror och protein ger 

den effektivaste extra värmebildningen upp mot 30 % - 40 % medan fett har en låg extra 

värmebildning på ungefär 0 - 0,2 % (Lindahl & Selldén, 2005). 

 

2.5 Temperaturreglering i samband med anestesi  

Den termoneutrala zonen kan påverkas negativt av en mängd olika faktorer så som t.ex. ålder, 

endokrina funktioner, hälsotillstånd, läkemedel, neurotransmittorer. Vid generell anestesi 

liksom regional anestesi kommer den termoneutrala zonen och därmed den normala 

termoregulationen påverkas. Administrering av anestesiläkemedel vid generell anestesi 

resulterar i att den termoneutrala zonen blir 10 gånger större än den normala. Detta medför att 

termoregulatoriska mekanismer som normalt aktiveras efter en sänkning av 

kroppstemperaturen på 0,2°C kommer först inträda efter att kroppstemperaturen fallit 2,0 - 

2,5°C. Vid regional anestesi förändras den termoneutrala zonen 3 - 4 gånger och aktiveras 

först efter en sänkning av kroppstemperaturen på 0,6 – 0,8°C. Den dämpande metabolismen 

och värmebildningen som sker vid administrering av anestesi	läkemedel	som	t.ex.	propofol 

resulterar i ökade värmeförluster och en sänkt kroppstemperatur (Lindahl & Selldén, 2005). 

Anestesimedel har också en hämmande effekt på förmågan till huttring. Muskelrelaxerande 

läkemedel eliminerar denna effekt helt (Díaz & Becker, 2010). Regional anestesi ger en 

blockering av de sensoriska nervfibrerna och resulterar i en negativ effekt av 

termoregulationen. Spinal och epidural anestesi ger också en reducerad förmåga till 

vasokonstriktion och blockering av sympatikus som resulterar i att huttring inte är möjligt 

(Kiekkas & Karga, 2005). Generell anestesi i kombination med regional anestesi medför att 

risken ökar ytterligare för hypotermi. 

 

2.6 Temperaturförluster hos barn 

Eftersom anestesimedel har en dämpande effekt på temperaturregleringens verkan i 

hypotalamus minskas kroppens förmåga till att bilda värme. Små barn anses särskilt utsatta 

för värmeförluster under operation och anestesi. Nyfödda barn, speciellt barn under sex 

månader har inte samma vasomotoriska förmåga och thyroideafunktionen stimuleras inte på 

samma sätt till icke-huttrande värmebildning som hos vuxna. Barn producerar icke-huttrande 

värmealstring från brunt fett. Denna vävnad har en hög genomblödning och kräver hög 

syrekonsumtion vilket resulterar i dess värmeproducerande effekt. Syrgasbehovet ökar 
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betydligt mer hos barn vid låg kroppstemperatur (Berg & Hagen, 2013). Parallellt med den 

negativt påverkade metabolismen och värmebildningen vid anestesi ses också hos barn en 

reducerad icke-huttrande värmebildning från brunt fett. Den stora kroppsytan i förhållande till 

kroppsvikten, tunn hud med stor genomblödning samt förhållandevis liten mängd subkutant 

fett som är faktorer som anses vara negativa vid upprätthållande av en normal 

kroppstemperatur. Detta medför att prematura och nyfödda barn ses ha en ökad risk för att 

drabbas av hypotermi i samband med anestesi (Lindahl & Selldén, 2005; Torossian et al., 

2015). Anestesiinducerad hypotermi hos barn kan leda till komplikationer som 

andningsdepression och minskad hjärtminutvolym. Detta i kombination med förlängd 

effektduration av läkemedel anses öka risken för postoperativ hypoventilation, regurgitation 

och aspiration (Berg & Hagen, 2013). 

 

2.7 Kroppsliga konsekvenser av hypotermi 
Anestesiinducerad hypotermi påverkar hela organsystemet. En negativ påverkan av kroppens 

organfunktioner ses redan vid en sänkning av den centrala kroppstemperaturen vid 1°C - 3°C 

(Lindahl & Selldén, 2005). Kardiovaskulärt kan detta medföra myocardischemisk skada under 

det första postoperativa dygnet med ökad risk för fler kardiovaskulära effekter i samband med 

ytterligare sänkning av kroppstemperaturen (Nesher et al., 2003). Respiratoriskt ses en 

försämrad hypoxisk vasokonstriktion, minskat andningssvar vid hypoxi samt minskad 

koldioxidproduktion där hyperventilation i respirator kan leda till respiratorisk alkalos. Sänkt 

kroppstemperatur medför också en sänkt medvetandegrad där patienten kan vara svår att 

väcka. Metabola effekter som ökad katabolism, minskad insulinproduktion samt långsammare 

levermetabolism är ytterligare faktorer som anestesisjuksköterskan måste ha med i beaktning i 

samband med anestesin om hypotermi inträffar. Påverkad levermetabolism medför påverkad 

duration och elimination av anestesiläkemedel och muskelrelaxantia. Hypotermi kan medföra 

en ökad risk för toxicitet av lokalanestetika samt ökad risk för pulmonella komplikationer i 

samband med otillräcklig reversering av muskelrelaxantia (Hofer et al., 2005). Ett reducerat 

infektionsförsvar ses vid måttlig anestesiinducerad hypotermi oberoende av tidsaspekt i 

samband med anestesi. Kroppens värmebesparande kärlkonstriktion med minskad 

kapillärgenomblödning och ökad risk för hypoxi i vävnaderna ökar infektionsrisken (Sessler, 

1997). Eftersom effekten av kärlkonstriktion kan kvarstå i flertalet timmar efter normalisering 

av kroppstemperaturen ses en fortsatt överhängande infektionsrisk även postoperativt efter 

anestesiinducerad hypotermi (Lindahl & Selldén, 2005). Sänkt kroppstemperatur ses försämra 
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trombocytaggregationen samt öka fibrinolysen. Detta i kombination med en försämrad 

aktivitet hos koagulationsfaktorerna resulterar i en förlängd blödnings- och koagulationstid 

vilket medför en ökad risk för blödningsbenägenhet (Hofer et al., 2005). En minskning av 

kroppstemperaturen kan även innebära minskad produktion av antidiuretiskt hormon vilket 

kan leda till ökad diures. Även frossa kan ses hos patienter vid anestesiinducerad hypotermi. 

Frossa leder till ökad syrgaskonsumtion med 100% (Sessler, 1997). 

 

2.8 Förlust av värme under anestesi 
Att patienter blir nedkylda under anestesi är vanligt. Oftast ses en mild hypotermi 36°C - 

34°C. Om ytterligare temperatursänkning sker ökar risken för komplikationer (Berg & Hagen, 

2013). Värmeförlust sker när ouppvärmda anestesigaser inhaleras vid generell anestesi. Detta 

orsakas av en anestesiinducerad perifer vasodilatation i samband med en minskad 

termoregulatorisk vasokonstriktion. Den största temperaturförlusten sker inom den första 

timmen under anestesin (Paulikas, 2008; Weirich, 2008). Värmen omfördelas i kroppen så att 

huden blir varmare och en sjunkande central kärntemperatur med 0,5°C - 1,5°C ses under den 

inledande anestesin (Berg & Hagen, 2013; J.Y. Kim et al., 2006). Den fortsatta 

kroppstemperatursänkningen sker därefter i regel långsammare till 34°C - 35°C och stagnerar 

helt efter tre till fem timmar (Sessler, 1997). Värmeförluster sker genom strålning från	

kroppen	till	svalare	miljö	i	operationssal,	konvektion	genom	spolvätskor	och	

luftströmmar,	konduktion	som	sker	fysiskt	via	kalla	ytor	samt	evaporation	genom	

operationssår,	operationstvätt	samt	vid	utandning	av	fuktig	och	varm	luft	genom	

luftvägar	(Lindahl	&	Selldén,	2005).	Framförallt ses prematura och nyfödda barn förlorar 

mycket värme genom strålning och konduktion. Värmeförluster från strålning under anestesi 

uppgår till närmare 65 % av den totala värmeförlusten (Berg & Hagen, 2013; Vanni, Braz, 

Módolo, Amorim & Rodrigues, 2003). Förutom strålning och konduktion ses värmeförluster 

hos barn också framförallt genom evaporation via andningsvägarna (Lindahl & Selldén, 

2005). Förutom dessa faktorer menar Defina och Lincon (1998) att ytterligare faktorer som 

operationssalens rumstemperatur, värmeförlust från operationsfältet, tillförsel av spolvätskor 

och intravenösa vätskor kallare än 37°C, anestesi med högflödessystem i kombination med 

kalla anestesigaser samt tvätt med kall sprit i operationsområdet ha stor inverkan för 

utvecklingen av hypotermi under anestesin hos barn.  
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2.9 Anestesisjuksköterskans profession  

Genom beprövad erfarenhet och kunskap skall anestesisjuksköterskan sträva efter att 

säkerställa en god vårdkvalité gällande den anestesiologiska omvårdnaden under anestesin. 

Anestesisjuksköterskan skall även kunna på ordination från anestesiologen planera, övervaka 

och självständigt genomföra anestesin. Anestesisjuksköterskan skall också även kunna arbeta 

preventivt, planera fortsatt postoperativa vård, omvårdnad och återhämtning för patienten. 

Anestesiologisk omvårdnad skall utgå från den enskilda patientens specifika behov och 

resurser. Genom att kritiskt granska relevanta kunskapsnivåer och forskning inom området 

samt att kunna implementera evidensbaserade forskningsresultat kan anestesisjuksköterskan 

bidra till en säker vård. Att använda metoder och värmebevarande omvårdnadsåtgärder som 

utgör optimal effekt och utgör mest nytta för patienten baserade på bästa evidens har stor 

betydelse i syfte att uppnå optimal vård/omvårdnad (Johansson & Wallin, 2013). Den 

personcentrerade vården syftar till ett gott samarbete mellan patient, dess närstående och det 

professionella vårdteamet gällande säker optimal vård/omvårdnad (Carlström, Kvarnström & 

Sandberg, 2013; Ekman & Norberg, 2013; Öhrn 2013; Wenger, McDermott & snyder, 2002). 

Med en personcentrerad, evidensbaserad säkervård och anestesiologisk omvårdnad med god 

kvalitét kan risken för uppkomst av anestesiinducerad hypotermi minskas (Riksföreningen för 

anestesi och intensivvård, 2012). Detta är viktigt speciellt att samarbeta med anhöriga när det 

gäller barn som ibland inte själva kan ge uttryck för sina egna behov, erfarenheter och 

känslor.  Att ha ett professionellt förhållningssätt för anestesisjuksköterska innebär också en 

god förmåga till kompetensutveckling. För att uppnå professionell vård och god kvalité inom 

den anestesiologiska omvårdnaden är det av största vikt för anestesisjuksköterska att kunna 

samverka, bedriva och dokumentera kvalitets- och förbättringsarbete samt att vara delaktig i 

utveckling och uppföljning inom sitt verksamhetsområde (Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård, 2012). 

 

2.10 Anestesisjuksköterskans roll att förebygga anestesiinducerad hypotermi  

Anestesisjuksköterskan har ett stort ansvar att bedriva den anestesiologiska omvårdnaden. 

Enligt kompetensbeskrivningen för anestesisjuksköterskor skall den anestesiologiska vården 

syfta till att tillgodose individuell och säker vård för patienten. Anestesisjuksköterskan skall 

kunna genomföra effektiva specifika omvårdnadsåtgärder under den perioperativa vården för 

att förebygga onödiga peri- och postoperativa komplikationer (Riksföreningen för anestesi 

och intensivvård, 2012). En negativ, stressad och traumatisk upplevelse av anestesiförloppet 
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ses ofta postoperativt hos patienter som drabbats av hypotermi (Ayres, 2004; Berg & Hagen, 

2013).  

 

Genom att anestesisjuksköterskan aktivt utför värmebevarande omvårdnadsåtgärder i 

förebyggande syfte vid barnanestesi minskar risken för uppkomsten av perioperativ hypotermi 

och dess komplikationer (Kim, Taghon, Fetzer & Tobias, 2013). Anestesi med 

lågflödessystem och luft- värmeväxlare under barnanestesi anses minska dessa 

värmeförluster. Andra viktiga värmebevarande omvårdnadsåtgärder som 

anestesisjuksköterskan måste ha i beaktning för att minska risken för anestesiinducerad 

hypotermi är användning av värmetäcke, värmemadrass på operationsbordet och 

administrering av varma vätskor.  

 

Den effektivaste värmebevarande omvårdnadsåtgärden för patienten anses 

konvektionsvärmning 38°C – 40°C vara d.v.s. varm luft cirkulerar runt patienten i värmetäcke 

eller värmelakan (Berg & Hagen, 2013; John, Ford, & Harper, 2014; Horosz & Malec-

Milewska, 2014 ). Y.S. Kim et al. (2009) menar att användning av ett varmluftstäcke (Bair 

Hugger) är en effektiv metod i syfte att motverka anestesiinducerad hypotermi. Studiens 

resultat påvisade en låg förekomst av hypotermi hos patienter där varmluftstäcke användes i 

jämförelse med kontrollgruppen utan värmetäcke där majoriteten av patienterna utvecklade 

hypotermi. Smith et al., (1998) studie jämförde patienter som fick varma intravenösa vätskor 

och värmetäcke med en kontrollgrupp som enbart fick värmetäcke. Författarnas resultat 

påvisade att en kombination av olika värmebevarande åtgärder resulterade i högre 

kärntemperatur i kroppen än om enbart enskild värmebevarande metod användes under 

operation. Poveda, Galvano och Santos (2009) menar att 60% av kroppens yta måste vara 

täckt för att minska värmeförluster och motverka temperatursänkning. Weirich (2008) 

påvisade att passiv uppvärmning med hjälp av filtar kunde minska förlusten av värme med 

upp till 50%. Vidare menade författarna att passiv uppvärmning kunde minska ytterligare 

värmeförluster men var ineffektiva gällande att höja kroppstemperaturen. Filtar ersätter inte 

ett varmluftstäcke utan är ett bra komplement i syfte att förhindra ytterligare sänkning av 

kroppstemperaturen. 

 

Andrzejowsi, Turnbull, Nandakumar, Gowthaman och Eapen (2010) visar i sin studie att 

medelkärntemperaturen hos patienter under anestesi är oberoende av administreringssätt 
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gällande intravenösa vätskor. I studien jämfördes administrering av rumstempererad 

intravenös vätska, intravenös vätska genom infusionsvärmare och intravenös vätska 

uppvärmd i värmeskåp till patienter under anestesi. Ingen signifikant skillnad kunde ses i 

medelkärntemperatur mellan patientgrupperna. Däremot visar Camus, Delva, Cohen och 

Lienhart (1996) studie att användning av vätskevärmare vid infusioner bidrar till en 

värmebevarande effekt. Patienter som fick varma vätskor tenderade att behålla en 

kärntemperatur i slutet av operationen runt 36,7°C +/- 0,2°C vilket kunde jämfördes med 

kontrollgruppen där kärntemperaturen visade 35,8°C +/- 0,2°C. Xu, You, Zhang och Li 

(2010) påvisar även i sin studie att medelkärntemperaturen kan påverkas positivt hos patienter 

vid administrering av infusionsvätskor via infusionsvärmare. I studien jämfördes patienter 

som erhöll rumstempererad intravenös vätska med patienter som administrerades intravenös 

vätska genom infusionsvärmare. Signifikant högre kärntemperatur kunde ses hos patienter 

som erhöll infusionsvätska genom infusionsvärmare. Lindahl och Selldén (2005) menar att 

anestesisjuksköterskan bör administrera transfusion av blodersättning i blodvärmare till 

patienten i syfte att minska risken för anestesiinducerad hypotermi.  

 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård (2012) betonar att anestesisjuksköterskan skall 

kunna observera, bedöma, dokumentera och utföra specifika omvårdnadshandlingar inom det 

perioperativa vården vid anestesin i syfte att uppnå individuell optimal omvårdnad. 

Anestesisjuksköterskan bör använda värmebevarande omvårdnadsåtgärder så som filtar, 

täcken, mössa, packa in patient i värmereflekterande lakan i syfte till att motverka hypotermi 

samt att uppnå en god värmebevarande effekt hos barn. Olika studie påvisar att passiv 

uppvärmning med filtar och mössa periopertivt minskar värmeförlusterna under det kirurgiska 

ingreppet (Jardeleza, Fleig, Davis & Spreen-Parker, 2011; Kumar, Wong, Melling & Leaper, 

2005). Inom barnanestesin är det speciellt viktigt för anestesisjuksköterskan att beakta så att 

huvud/hals är väl täckt, att barnet har bomullsstrumpor på armar och ben, inte blotta stora 

hudytor i onödan, att hålla en hög rumstemperatur i operationssalen i syfte till att motverka 

hypotermi. Viktigt är även att använda uppvärmd säng, värmelampa, varma befuktade 

anestesigaser framförallt hos nyfödda barn (Berg & Hagen, 2013; Frey, J.M., Janson, M., 

Svanfeldt, M., Svenarud, P.K. & van der Linden, J.A, 2012). Viktigt är för 

anestesisjuksköterskan att optimera alla värmebevarande omvårdnadsåtgärder under anestesin 

i syfte att lindra eller förhindra vårdlidande samt att uppnå välbefinnande för patienten 

(Eriksson, 1997). 
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2.11 Teoretisk ram 

Målet med omvårdnad är att eftersträva och skapa förutsättningar för patientens välbefinnande 

men även att lindra eller förhindra vårdlidande i samband med vårdtillfället. Utifrån 

grundbegreppet omsorg beskriver Katie Eriksson omvårdnad. Anestesisjuksköterskan bör 

utifrån patientens unika individuella behov systematiskt prioritera, fördela och samordna det 

anestesiologiska omvårdnadsarbetet för att uppnå en god optimal omvårdnad (Riksföreningen 

för anestesi och intensivvård, 2012). Människa, hälsa, vård och lidande är centrala begrepp 

och viktiga element. Hälsa innefattar friskhet och sundhet, ett kroppsligt/fysiskt tillstånd och 

en upplevelse av kroppslig, andlig, själsligt välbefinnande. Vidare beskriver Eriksson 

vårdandet i fyra olika begrepp som förutsättningar för vårdande, vårdandets kännetecken, 

vårdandets fokus samt vårdandets mål eller konsekvenser. Med detta menar Eriksson att 

vårdandet är ett mänskligt beteende där alla människor är naturliga vårdare. Att vårda är att 

ansa, leka, lära. Att vårda är också att hela och kan anta olika former där grunden ansa, leka 

och lära alltid är densamma. Vårda inbegriper hela människan med kropp, själ och ande som 

har ett hälsofrämjande syfte. Erikssons definition av vårdandet är förhållandet mellan hälsa 

och vårdandet som handling (Eriksson, 1997). I detta vårdande skriver Riksföreningen för 

anestesi och intensivvård (2012) att det är viktigt att visa respekt för patientens värdighet och 

integritet, att vara uppmärksam, lyhörd och mottaglig för patientens situation. De sistnämnda 

är viktiga grunder för att skapa goda förutsättningar för den fortsatta individuella omvården i 

syfte att lindra eller förhindra patientens lidande i samband med anestesiinducerad hypotermi. 

 

Eriksson (1997) menar att naturlig vård skapar individen själv genom egna handlingar och 

samspel med omgivningen för att uppnå kroppsligt välbefinnande, tillit och tillfredställelse 

hos sig själv. Genom den perioperativa dialogen där anestesisjuksköterskan träffar patienten 

före, under och efter operationen kan hon skapa goda förutsättningar för den anestesiologiska 

omvårdnaden. Att informera, skapa tillit, trygghet och förtroende såväl för patient som för 

närstående är viktiga komponenter och förutsättningar för att uppnå en god vårdrelation och 

god omvårdnadskvalitet (Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 2012). När den 

naturliga vården är otillräcklig och individens grundläggande behov inte tillfredsställs behövs 

professionell vård i syfte att understödja vårdandet. Den professionella vården utgörs av 

omvårdnad, ”själavård” och medicin (Eriksson, 1997). God medicinteknisk kunskap, specifik 

medicinsk kompetens samt kunna identifiera och åtgärda avvikelser från det normala 

perioperativa anestesiologiska förloppet ingår i anestesisjuksköterskans ansvarsområde 
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(Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 2012). Samtidigt som den professionella 

vårdaren utför tekniska procedurer skall omvårdnadsutövningen kunna genomföras utifrån ett 

helhetsperspektiv i syfte att främja god omvårdnad och uppnå hälsa för patienten (Eriksson, 

1997). 

 

Lidande beskriver Eriksson som människans centrala upplevelse av verkligheten och delas in 

i sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande beroende på ursprung av lidandets upplevelse. 

Från ett professionellt omsorgsperspektiv skall onödigt lidande som orsakats av vårdpersonal 

eller andra yttre förhållanden elimineras samt att det oundvikligt lidande skall lindras. 

Sjukdomslidande kan beskrivas som upplevelse av fysiska symtom förknippat med sjukdom, 

begränsningar i livssituationen och konsekvenser som sjukdomen för med sig. Patienten kan 

känna en upplevelse av försämrad livskvalitet vilket kan förknippas med livslidandet.  

Vårdlidande innebär patientens upplevelser av vård och behandling. Lidandet kan även uppstå 

när patienten upplever brister eller brist på bekräftelse i vårdrelationen. Vårdlidandet kan 

elimineras genom att vara uppmärksam och reflektera över patientens upplevelse i 

vårdsituationen. Eriksson menar att brister i behandling utgör en bidragande faktor till 

lidande. Livslidandet innefattar människans hela existens med livsfrågor i fokus, gott och ont, 

lust och lidande. Sorgen över att förlora livet, kampen mellan liv och död beskriver Eriksson 

som lidandets kamp. 

 

Omvårdnadens konkreta mål består i att anestesisjuksköterskan skall kunna tillgodose 

patientens grundläggande behov där bibehållen kroppstemperatur är ett exempel, stärka den 

naturliga förmågan att ta över vården och att lindra lidande i syfte till välbefinnande, tillit och 

tillfredställelse hos patienten (Eriksson, 1997; Riksföreningen för anestesi och intensivvård, 

2012). 

 

2.12 Problemformulering 

Anestesimedel påverkar kroppens temperaturreglering negativt och medför en ökad risk att 

drabbas av hypotermi peri- och postoperativt. Under den första timmen i samband med 

anestesin sker den största temperaturförlusten. Det är väl känt att alla barn som opereras löper 

stor risk att drabbas av anestesiinducerad hypotermi. Barnets begränsande 

temperaturreglerande mekanismer i kombination med anestesimedlets negativa effekt på 

temperaturstyrningen i hypotalamus medför att små barn utgör en stor riskgrupp för 
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anestesiinducerad hypotermi. Barn producerar icke-huttrande värmealstring från brunt fett. 

Vid låg kroppstemperatur hos barn ses en reducerad icke-huttrande värmebildning från brunt 

fett. Den stora kroppsytan i förhållande till kroppsvikten, tunn hud med stor genomblödning 

samt förhållandevis liten mängd subkutant fett är faktorer som anses vara negativa och 

reducerar förutsättningar att kompensera för värmeförluster i syfte att försöka upprätthålla en 

adekvat kroppstemperatur i jämförelse med vuxna. Detta resulterar i att nyfödda och små barn 

ses ha en ökad risk att drabbas av hypotermi i samband med anestesi. Oavsiktlig hypotermi 

kan leda till negativa konsekvenser. Vid anestesiinducerad hypotermi ses ogynnsamma 

effekter på andningsreglering, cirkulation, koagulation, elimination och duration av 

läkemedel. Hypotermi kan leda till respiratorisk- och cirkulatorisk påverkan både peri- samt 

postoperativt med allvarliga komplikationer som följd. Att upprätthålla en normal 

kroppstemperatur under anestesin är viktigt från ett patientsäkerhetsperspektiv. Med rätt 

värmebevarande omvårdnadsåtgärder och handlingsplaner minskar risken för 

anestesiinducerad hypotermi och uppkomsten av dess peri- och postoperativa komplikationer 

motverkas. Hypotermiförebyggande åtgärder minskar risken för eller förhindrar vårdlidande, 

främjar till patientens hälsa och välbefinnande samt minskar vårdtiden och vårdkostnader. 

Genom denna studie kan förhoppningsvis förbättringsområden belysas, tydliga 

handlingsplaner och standardiriserade riktlinjer utformas gällande värmebevarande 

omvårdnadsåtgärder förhållande till barnanestesi. 

 

2.13 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva förekomsten av hypotermi vid rutinbarnanestesi. Ett annat 

syfte är att studera hur anestesisjuksköterskans olika värmebevarande omvårdnadsåtgärder var 

associerade med uppkomsten av hypotermi. 

 

Frågeställningar: 

1. Förekommer hypotermi vid rutinbarnanestesi? 

2. Finns association mellan hypotermi och de olika värmebevarande åtgärderna?   

3. Hur är typ av kirurgiskt ingrepp och operationstid associerade till förekomsten av 

hypotermi? 

4. Hur är kön och ålder associerade till förekomsten av hypotermi? 
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3. METOD 

 

3.1 Design 

En deskriptiv retrospektiv journalgranskningsstudie har genomförts.  
 

3.2 Urval 

Tillfällighetsurval användes. Urvalet innebär att individer som finns tillgängliga inkluderas i 

studien för att få beskriva hur det ser ut vid ett viss ett specifikt nedslag i tiden (Hartman, 

2004). Antal operationer på barnanestesin som genomförs är ungefär 40 stycken/vecka. 

Journaler från operationer samlades in under en tidsperiod om fyra veckor, dvs. 3 mars till 7 

april 2016 och 147 journaler inkluderades i studien. Inklusionskriterier för studien var alla 

patienter som genomgick operationer inom barnanestesin utan undantag av operationstyp, 

operationstid samt oavsett ålder där temperaturmätning gjordes. Exklusionskriterier var 

prematura barn (födda före 37 fullgångna graviditetsveckor) samt barn som genomgick 

röntgenundersökning i samband med operation där temperaturmätning inte genomfördes.  

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

En journalgranskning genomfördes. Data på temperaturmätning var 15:e minut under 

operation samt kompletterande uppgifter efter mall utformad för studien (bilaga 4) fylldes i av 

anestesisjuksköterskan på anestesijournalen angående genomförd kirurgiskt operativt ingrepp, 

operationstid, barnets ålder och kön, om värmetäcke, mössa/lindat huvud, blodvärmare, 

vanligt täcke bål, vanligt täcke ben använts eller inte under operationen. Temperaturmätning 

gjordes enligt rutin i nasopharynx, esophagus, rektalt och i urinkatetern. Temperaturmätning 

registrerades av anestesisjuksköterskan var 15:e minut och initialt innan sövning samt vid 

operationens slut. För att studera temperaturskillnaden under operationsperioden registrerades 

första uppmätta temperatur, lägsta temperaturen och sista uppmätta temperaturen.  

 

3.4 Tillvägagångssätt 
Studien genomfördes på ett universitetssjukhus inom barnanestesi. Tillstånd för 

genomförande av studien söktes hos etikprövningsnämnden. Verksamhetschefen inom 

barnanestesin kontaktades via mail samt brev av författaren för att informeras om studien 

(bilaga 1). Därefter inhämtades ett skriftligt godkännande (bilaga 2) från verksamhetschefen. 

Efter ett godkännande att genomföra studien placerades informationsbrev (bilaga 3) om 

studien ut på informationstavla på barnanestesin samt i aktuella operationssalar. Berörda 
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anestesisjuksköterskor informerades dessutom muntligt och skriftligt om studien innan start 

samt vid olika tillfällen under studiens gång. Författaren till studien genomförde muntlig 

information i samband med morgonmöte innan operationsstart. Ansvarig anestesiolog på 

barnanestesin gav fortlöpande information angående studien till berörd personal under 

studiens gång.  

 

Alla patienter sövdes enligt operationsavdelningens rutiner. Valet att använda ett värmetäcke 

eller inte under operation bestämdes av anestesiläkare i samråd med anestesisjuksköterskan 

enligt sedvanliga rutiner. Journalen kopieras av sjuksköterskorna på den postoperativa 

avdelningen och lades därefter i en låda avsedd för detta ändamål på 

sjuksköterskeexpeditionen. Antal insamlade journaler jämfördes med en lista på totalt 

genomförda operationer inom samma tidsintervall. Detta för att få information om bortfall 

förekom. Författaren samlade in alla kopierade journalerna i lådan en gång per vecka. 

Journalerna förvarades inlåsta hos handledaren.  

 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

Verksamhetschefens godkännande har hämtats innan studiestart och forskning och 

utvecklingsdirektören gav tillstånd att granska patienternas journaler. Granskade 

patientjournaler innebar att man ”inskränkte” på patienters privatliv men det har gjorts enligt 

etiska regler där hänsyn har tagits till konfidentialitetskravet och data har förvarats på så sätt 

att ingen kommit åt det. Resultatet har redovisats på gruppnivå och det har inte gått att spåra 

till enskilda individer (Codex, 2016; Olsen & Sörensen, 2011; World Medical Association, 

2016). 

 

3.6 Bearbetning och analys 

Data från de insamlade journalerna överfördes till programmet Microsoft Excell för PC 

version 2010 samt Microsoft Excell för MAC version 15.21.1 (160411) för bearbetning och 

granskning. Data analyserades i statistikprogrammet Statistica version 13. Resultatet 

presenterades bl.a. genom deskriptiv statistik, Analysis of variance (ANOVA), och Chi2. 

Deskriptiv statistik användes för att beskriva studiens population dvs. kön, ålder, antal och 

andel barn i olika åldersgrupper, maximum och minimum operationstid samt medelvärde, 

temperaturmätningens lokalisation med beskrivning av antal och andel, olika värmebevarande 

åtgärder med antal och andel, antal och andel patienter i olika operationsgrupper (var 



	
	
	

	 	 15	

operationen gjordes) och temperaturer vid första mättillfället, lägsta temperaturen under 

operationen och sista temperaturen med bl.a. medelvärde och medianvärde, 

standaradavvikelse (SD) och konfidensintervall (CI). För att besvara frågeställning 1 och 

påvisa förekomst av hypotermi dvs. temperaturskillnader mellan första uppmätta temperatur, 

lägsta temperatur och sista uppmätta temperaturen användes ANOVA, Chi2 , T-test och Post-

hoc test. Alla temperaturer betraktades som kontinuerliga variabler. Vid frågeställning 2 

användes ANOVA för att kunna påvisa hur olika värmebevarande åtgärder dvs. värmetäcke, 

mössa/lindat huvud, varma vätskor, vanlig täcke bål, vanlig täcke ben och geldynor är 

associerade med kroppstemperatur under 36 grader (hypotermi) under operationen. Varje 

värmebevarande åtgärd kodades som ja/nej och ställdes mot lägsta temperatur som 

kontinuerlig variabel. När det gäller frågeställning 3 användes Chi2 för att studera 

associationen mellan operationsgrupper (laparotomier, ortopediska ingrepp, urologiska 

ingrepp, hematologidiagnostik, skopier och övrigt) dvs. var patienten opererades eller 

operationslokalisationen och lägsta uppmätta temperaturen som kontinuerlig variabel 

(förekomst av hypotermi). Alla operationsgrupper, även de med litet antal patienter 

inkluderades som separat grupp i Chi2 – testet. För att studera samvariation mellan 

operationstiden som kontinuerlig variabel och hypotermi (den lägsta temperaturen som 

kontinuerlig variabel) användes speraman’s correlation test. När det gällde frågeställning 4 

och för att testa variabeln kön associerat till förekomst av hypotermi (lägsta temperatur som 

kontinuerlig variabel) användes ANOVA. Pearson Correlation Test användes för att testa 

variabeln ålder som kontinuerlig variabel till förekomst av hypotermi (dvs. lägsta temperatur 

som kontinuerlig variabel). Ett p-värde på <0,05 betraktades som statistisk signifikant. 

 

 4. RESULTAT 
		
4.1 Studiepopulationen 

Totalt lästes 186 anestesijournaler till patienter i studien oberoende av kirurgiskt ingrepp 

under en fyra veckors period mellan den 3 mars till 7 april 2016. I resultatredovisningen 

inkluderades 147 (det saknas uppgift om kön på en patient) patienters journaler som 

motsvarade inklusionskriterierna. Av dessa 146 anestesijournaler tillhörde 98 stycken (67%) 

pojkar och 48 stycken (33%) tillhörde flickor. Patienternas ålder varierade. Den största 

åldersgruppen gjordes av barn som var mellan ett år upp till 15 år. Majoriteten av kirurgiskt 

ingrepp utgjordes av skopier. Variabler som ålder, åldersgrupper samt operationsgrupper visas 
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i tabell 1. Operationstid registrerades hos 102 stycken (69%) av patienterna. Nio stycken (9%) 

barn hade en operationstid > 2 timmar medans 93 stycken (91%) barn hade en operationstid 

<2 timmar. Operationstidens längd framgår av tabell 1. Barnen vägde mellan 3,6 kg och 73kg 

(medelvärde: 27,3 kg). Trettionio anestesisjournaler exkluderades i studien. Exkluderade 

patienter var barn som genomförde röntgenundersökning där temperaturmätning inte 

registrerades. Av dom exkluderade var 21 stycken (54 %) pojkar och 18 stycken (46%) flickor 

i åldrar mellan 4 månader och 18 år (medelvärde: 7 år). Den störst representerade 

åldersgruppen (n=31, 80%) utgjordes av barn som var mellan ett år upp till 15 år. 

Åldersgruppen under ett år utgjordes av 4 stycken (10%) barn och 4 stycken (10%) barn var i 

åldersgruppen 15 år upp till 18 år. 

 

Tabell 1: Deskriptiv data om den inkluderade studiepopulationen (n=147) 

 

Variabler Max Min Medel 

Ålder  18 år 1 månad 7 år 

Operationstid 180 minuter 10 minuter 50 minuter 

Operationsgrupper (n) % Laparotomier (36) 25% 
Ortopediska ingrepp (30) 20% 
Urologiska ingrepp (5) 3% 
Hematologidiagnostik (2) 2% 
Skopier (47) 32% 
Övrigt (27) 18% 

  

Olika åldersgrupper (n) % 0 – 12 månader 

(16) 11% 

1 – 15 år 

(120) 82% 

15 – 18 år 

(11) 7% 

 

 

4.2 Hypotermi under operation 
Av de granskade journalerna framgick att 50 (34%) patienter hade varit hypoterma någon 

gång under operationstiden varav 32 stycken (64%) pojkar och 18 stycken (36%) flickor i 

åldern en månad till 17 år (medelvärde: 7 år). Den störst representerade åldersgruppen (n=38, 

76%) utgjordes av barn som var mellan ett år upp till 15 år. Åldersgruppen under ett år 

utgjordes av 5 stycken (10%) barn och 7 stycken (14%) barn var i åldersgruppen 15 år upp till 

17 år. Samtliga av dessa patienter hade en mild grad av hypotermi (36°C - 32°C). 

Operationstiden för gruppen som hade hypotermi varierade mellan 10 minuter till 180 minuter 

(medelvärde: 53 minuter), se figur 1. Av dessa patienterna genomgick 19 stycken (38%) 
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laparotomier, sex stycken (12%) ortopediska ingrepp, två stycken (4%) urologiska ingrepp, 23 

stycken (46%) övrig kirurgi. Hypotermitiden under operation hos patienterna var varierande. 

Kortaste registrerade hypotermitid var 15 min och den längsta hypotermiperioden som 

registrerades var 2 timmar 30 minuter (medelvärde: 55,5 minuter). Temperaturlokalisation 

registrerades hos 108 patienter. Den lägst registrerade temperaturen inkluderat alla 

operationer mättes till 34,40 C och den högsta registrerade temperaturmätningen mättes till 

39,10 C. I gruppen som hade hypertermi (n=4, 0,3%) d.v.s. barn som hade temperatur högre 

än 37,8 grader varierade hypertermitiden mellan 15 minuter upp till 60 minuter. Två av 

barnen påvisade hypertermi under hela operationstiden varav två av barnen påvisade 

hypertermi i slutet (sista 15 minuterna) av operationstiden. 

 

 
 
 

Figur 1. Temperaturutvecklingen under operation för alla inkluderade patienter. 

Tidpunktsregistrering 15 minuter (n=107 inkluderade patienter) samt tidpunktregistrering 180 

minuter (n=4 inkluderade patienter).  

 

Temperaturregistreringens lokalisation varierade mellan esophagus (65 stycken, 60%), nasalt 

(n=17, 16 %), rektalt (n=25,  23%), och i urinkateter (n=1, 1%) d.v.s. invasiv mätning av 

temperaturen skedde hos 82 (76%) patienter varav noninvasiv mätning hos 26 (24%) 
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patienter. Ingen skillnad fanns mellan temperaturen som mättes i esofagus, nasalt eller rektalt. 

däremot fanns det en skillnad mellan temperatur som mättes med urinkatetern och resterande 

lokalisationer för temperaturmätning. Temperaturmätning i urinkatetern gjordes endast på en 

patient. Det fanns en skillnad mellan den första uppmätta temperaturen, den lägsta 

temperaturen oh den sista uppmätta temperaturen under operationen (p=0,00) vilket framgår 

av tabell 2. Skillnaden i medelvärden är statistisk signifikant vilket framgår av 

konfidensintervallet (CI) i tabell 2. 

 

Tabell 2. Den första-, lägsta-, och sista uppmätta temperaturen under operationstid 

 

Temperaturregistrering 
under operationstid 

(n) Medelvärde Median Min Max CI 

-95% 

CI 

+95% 

Första temperatur 146 36,47 36,55 34,40 37,70 0,348 0,480 

Lägsta temperatur 141 36,06 36,10 34,40 37,70 0,182 0,341 

Sista temperatur 139 36,32 36,20 34,90 39,10 0,055 0,261 

 

I jämförelse mellan de ovan nämnda temperaturerna (första-, lägsta-, och sista) kunde det 

observeras att temperaturen sjönk när det gällde lägsta temperatur för att kunna återhämta sig 

vid sista registreringen, och den skillnaden var statistiskt säkerställd (p=0.000 d.v.s. p<0.001) 

vilket också framgår i figur2.  
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Figur 2. Visar att det fanns en skillnad mellan den första, den lägsta och den sista uppmätta 

temperaturen under operationen. 

  

4.3 Variabler kön, ålder, typ av operation och operationstid  

Varken kön, ålder, eller typ av operation visade vara associerade med förekomst av 

hypotermi. Ingen medelvärdeskilland kunde ses med avseende på lägsta temperatur när det 

gäller kön (pojke/flicka). Ingen korrelation kunde ses gällande ålder och lägsta temperatur. 

Operationstiden visade sig ha en svag negativ korrelation med förekomsten av hypotermi (p= 

-0,13).  

 

4.4 Värmebevarande omvårdnadsåtgärder  

Fjorton stycken (10%) barn erhöll inte någon form av värmebevarande åtgärd. Tretton stycken 

(9%) barn enligt dokumentationen fick/erhöll en värmebevarande åtgärd. Sjutton stycken 

(11%)  hade två och 103 stycken (70%) hade tre eller flera värmebevarande åtgärder dvs. 

värmetäcke, mössa/lindat huvud, varma vätskor, vanligt täcke bål, vanligt täcke ben, eller 

geldynor. Totala antalet barn med olika värmebevarande åtgärder visas i tabell 3.  
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Tabell 3. Antal barn med olika värmebevarande åtgärder under operation.  

 

Värmebevarandeåtgärder  (n) % 

Värmetäcke 41 28 

Mössa/lindat huvud 109 74 

Varma vätskor 115 78 

Vanligt täcke bål 57 39 

Vanligt täcke ben 50 34 

Geldynor 86 59 

 

Värmebevarande åtgärder som mössa/lindat huvud, värmetäcke, varma vätskor, vanligt täcke 

bål, vanligt täcke ben, geldynor hade ingen signifikant association med hypotermi. Det fanns 

en svag korrelation mellan de olika värmebevarande åtgärderna. Den starkaste korrelationen 

visades mellan mössa/lindat huvud och om patienten hade geldynor (0,538). En negativ 

korrelation kunde ses mellan vanlig värmetäcke och om patienten hade värmetäcke på benen 

(-0,16).  

 

5. DISKUSSION 
	
Studiens resultat påvisade att anestesiinducerad hypotermi förekom under operationsperioden 

även om värmebevarande åtgärder användes. Resultatet visade på att variabler som kön, ålder 

och typ av operation inte vara associerade med förekomst av hypotermi. Operationstiden 

visade sig ha en svag negativ korrelation med förekomsten av hypotermi. Omvårdnadsåtgärd 

som mössa/lindat huvud kunde associeras med hypotermi. Övriga värmebevarande 

omvårdnadsåtgärder hade ingen signifikant association med hypotermi. 

	
5.1 Resultatdiskussion 

Studiens resultat påvisade att hypotermi förekom hos 50 stycken av patienterna någon gång 

under operationstiden. Trots värmebevarande åtgärder kunde en förlängd hypotermitid ses. 

Hos vissa patienter kunde operationstid och hypotermitiden vara exakt identisk d.v.s. 

hypotermi sågs vid varje uppmätt temperaturintervall under hela operationstiden. Femtio 

patienter i studien drabbades enligt dokumentationen av oavsiktlig anestesiinducerad 

hypotermi där första och lägsta temperatur hos en patient uppmättes till 34,4 0C. Lokalisation 
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på temperaturregistreringen visade sig inte påverka studiens resultat.  Kortaste registrerade 

hypotermitid var 15 min och den längsta hypotermiperioden som registrerades var 2 timmar 

30 minuter. Lindahl och Selldén (2005) menar att nyfödda barn ses ha en ökad risk att drabbas 

av hypotermi i samband med anestesiinduktionen samt att onödiga komplikationer kan 

uppstå. Beroende på val av värmebevarande åtgärder kan hypotermitiden under operationen 

ha påverkats. Intressant hade varit att studera om anestesisjuksköterskan vidtog ytterliga 

värmebevarande åtgärder under hypotermiperioden. Hade en prospektiv studie genomförts så 

kunde man under pågående hypotermiperiod frågat anestesisjuksköterskan om dess strategi 

för att motverka hypotermi och ytterligare temperatursänkning hos patienten. 

 

Operationstid varierade mellan 10 minuter upp till 180 minuter. Operationstiden visade sig ha 

en svag negativ korrelation med förekomsten av hypotermi. Majoriteten av hypoterma 

patienter drabbades av anestesiinducerad hypotermi initialt inom 45 minuter under 

operationen från operationsstart vilket överensstämmer med tidigare forskning där Paulikas 

(2008) menar att den största temperaturskillnaden sker inom de första 60 minuterna. Wagner 

(2010) skriver att optimalt är att kroppstemperatur inte understiger under 36,0 0C vid 

operation. Att försöka minska hypotermitiden under operationen måste därför vara en 

prioriterande åtgärd. Operationstidens längd verkar vara en avgörande faktor för val av 

värmebevarande åtgärder. Att oavsett operationens tidsåtgång borde anestesisjuksköterskan 

arbeta utifrån att motverka hypotermi. National Institute for Health and Clinical Excellence 

(2008) rekommenderar att värmebevarande åtgärder (värmluftstäcke) skall användas vid alla 

typer av operationer som planeras fortgå mins 30 minuter och där patienterna har en ökad risk 

för utveckling av anestesiinducerad hypotermi. 

 

Studiens resultat angående skillnad mellan värmebevarande omvårdnadsåtgärder och 

förekomst av hypotermi visade ingen signifikant skillnad mellan de olika värmebevarande 

åtgärderna med sänkt kroppstemperatur under operationstiden. Värmebevarande åtgärder 

skulle ske enligt tidigare sedvanliga arbetssätt även under studiens genomförande vilket kan 

ha påverkat studiens resultat. Om det bedöms att det finns en risk att anestesiinducerad 

hypotermi kan uppstå kan anestesisjuksköterskan enligt Wagner (2010) minska denna risk 

genom att påbörja effektiva värmebevarande omvårdnadsåtgärder 15 minuter innan 

anestesiinduktion. Vid vilken tidpunkt innan anestesiinduktion som anestesisjuksköterskan 

påbörjat värmebevarande åtgärder kan ha påverkats studiens resultat även vilken/vilka 
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värmebevarande omvårdnadsåtgärder som använts under operationstiden kan ha haft en 

påverkan. Y.S. Kim et al. (2009) menar att varmluftstäcke (Bair Hugger) är en effektiv metod 

i syfte att motverka anestesiinducerad hypotermi. Andra studier påvisar att den effektivaste 

värmebevarande omvårdnadsåtgärden för patienten vara d.v.s. varm luft cirkulerar runt 

patienten i värmetäcke eller värmelakan (Berg & Hagen, 2013; John, Ford, & Harper, 2014; 

Horosz & Malec-Milewska, 2014 ). Resultatet visade att endast 28% av barnen hade 

varmluftstäcke under operationerna vilket är anmärkningsvärt då tidigare forskning påvisar 

varmluftstäckets värmebevarande effekt. Studiens resultat påvisade även att en kombination 

av tre eller flera värmebevarande åtgärder vidtogs hos en majoritet (70%) av patienterna vilket 

troligtvis medförde att utveckling av hypotermi såg i mindre utsträckning hos barnen under 

operation.  

 

Kunskap om hypotermi, dess risker och konsekvenser samt att vara uppdaterad på aktuella 

handlingsplaner och rutiner måste bli en lika naturlig del för anestesisjuksköterskans som 

övriga arbetsuppgifter. Weirich (2008) menar att ökad medvetenhet om risker med hypotermi 

resulterar i ökad användning av värmebevarande åtgärder.  Att i framtida studier påvisa 

effekten av olika värmebevarande omvårdnadsåtgärder vore intressant vilket inte var syftet 

med denna studie.  

 

Studien visade på att varken kön, ålder eller typ av operation var associerad med 

anestesiinducerad hypotermi. Tidigare forskning påvisar att ålder har betydelse för utveckling 

av hypotermi (Berg & Hagen, 2013; Torossian et al., 2015). Möjligt är att 

anestesisjuksköterskan på barnanestesin använder värmebevarande åtgärder i större 

utsträckning i jämförelse med övrig anestesi och därmed ses inte samma hypotermiutveckling 

hos barn som hos övriga patienter i övrig anestesi. En annan förklaring kan vara att 

majoriteten av operationerna under studiens genomförande utgjordes av laparotomier och 

ortopediska ingrepp med en operationstid under 120 min. 

 

För att försöka förhindra och förebygga utveckling av hypotermi med värmebevarande 

åtgärder måste anestesisjuksköterskan fokusera på att vården ska bli mer personcentrerad. 

Tidigare forskning påvisar ökad känslighet för utvecklig av hypotermi hos barn och kan leda 

till allvarliga konsekvenser (Lindahl & Selldén, 2005; Berg & Hagen, 2013). Redan vid det 

preoperativa samtalet skulle anestesisjuksköterskan kunna göra en bedömning gällande risken 
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för hypotermiutveckling. Hos det mindre barnet som inte kan påverka sin egenvård och 

uttrycka sina behov är det viktigt att anestesisjuksköterskan tillsammans med föräldrarna 

planera vården innan operation utifrån tidigare erfarenheter och önskemål. Detta är av stor 

betydelse och en förutsättning för att anestesisjuksköterskan skall kunna göra en bedömning, 

öka medvetenheten patientens individuella behov samt att planera anestesin optimalt i syfte 

till en personcentrerad vård. Viktigt är att goda förutsättningar skapas så att 

anestesisjuksköterskan skall kunna utföra denna åtgärd på ett optimalt sätt. Riksföreningen för 

anestesi och intensivvård (2012) och Eriksson (1997) menar att information är en viktig 

förutsättning för att kunna skapa personcentrerad vård och god omvårdnad och minskat 

vårdlidande. Genom den perioperativa dialogen där anestesisjuksköterskan träffar patienten 

före, under och efter operationen kan hon skapa goda förutsättningar för den anestesiologiska 

omvårdnaden. 

 

Utifrån Erikssons omvårdnadsteori och Riksföreningen för anestesi och intensivvård är 

anestesisjuksköterskans ansvar att tillgodose patientens grundläggande behov. Att använda sig 

av värmebevarande åtgärder i syfte att minska risken för sänkt kroppstemperatur är av yttersta 

vikt för att om möjligt minska vårdlidande för patienten. Studier visar att anestesiinducerad 

hypotermi resulterar i onödiga ökade kostnader för sjukvården (Lynch, Dixon, Leary & Holm, 

2010). Användning av värmebevarande åtgärder som t.ex. värmetäcke perioperativt har visat 

sig vara ett kostnadseffektivt alternativ för sjukhusen i jämförelse med att regelbundet byta 

värmefiltar på en patient som drabbats av anestesiinducerad hypotermi i det postoperativa 

skedet (Leeth, Mamaril, Oman & Krumbach, 2010). Komplikationer till följd av 

anestesiinducerad hypotermi resulterade i förlängd vårdtiden postoperativt. Även ökade 

läkemedelskostnader, ökad risk för intensivvårdsbehov, ökat antal transfusioner med 

ekonomiska påverkan ses som en konsekvens av anestesiinducerad hypotermi (Esnaola & 

Cole, 2011; Poveda, Galvano och Santos, 2009). Adriani och Morbier (2013) fann att 

uppkomst av komplikationer som följd av anestesiinducerad hypotermi i det perioperativa 

skedet resulterade i förlängd vårdtid och sjukhusvård. Tydliga handlingsplaner skulle om 

möjligt öka förutsättningar till att anestesisjuksköterskan använder korrekta värmebevarande 

åtgärder utifrån patientens egna behov i syfte att minska både vårdkostnader och vårdlidande. 

Att i framtida studier påvisa det preoperativa samtalets betydelse i anestesisjuksköterskans val 

av värmebevarande åtgärder vore intressant.   
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Förhoppningen är att forskningens resultat kommer få en betydelse i framtida riktlinjer och 

handlingsplaner gällande hypotermi för att kunna mer individanpassa åtgärder mot barnets 

individuella behov i syfte till en personcentrerad vård. Den personcentrerade vården leder 

förhoppningsvis även till mindre peri- och postoperativa komplikationer för individen i syfte 

att lindra eller förhindra vårdlidande (Wagner, 2006; Eriksson, 1997). Förutom minskat 

vårdlidande för berörd patient skulle även vårdtider och vårdköerna om möjligt kunna 

minskas för sjukvården samt även minska vårdkostnader för samhället.  

 

5.2 Metoddiskussion 

En kvantitativ studiedesign valdes för att kunna mäta kroppstemperatur hos patienter under 

operationer och för att kunna studera associationer mellan insamlad temperaturdata och olika 

värmebevarande åtgärder. Genomförandet med en deskriptiv retrospektiv studie där data från 

journaler granskades resulterade i en enkel utförd arbetsprocess som speglade en bild utifrån 

verkligheten. Studien var också mindre resurskrävande tack vare att alla data redan fanns 

tillgänglig. Nackdel med studien är att den har en lägre vetenskaplig då dokumentationen blev 

bristfällig, journalanteckningarna var ofullständiga och viktigt data saknades. Ofullständig 

information i form av oklar operationsstart/operationsavslut, ej angiven lokalisation för 

temperaturmätning kan ha påverkat pålitligheten för studiens resultat vilket ökar risken att fel 

slutsatser dras och resulterade i minskad validitet och reliabilitet. I denna studie har resultatet 

analyserats med deskriptiv statistik för att beskriva data så som det är utan att dra för stora 

slutsatser av det. Om en prospektiv studie hade genomförts kunde datainsamlingen i form av 

olika variabler säkrats på ett bättre sätt och felregistreringar eller missad data kunnat 

undvikas. För att minimera bortfall i studien registrerades all insamlad data under 

operationerna på befintlig anestesijournal. Bortfall av individer och i dokumentationen har 

redovisats för att läsaren ska kunna dra egna slutsatser.  

 

Under studiens genomförande valdes att operationsrutiner med värmebevarande åtgärder 

skulle fortsätta enligt sedvanlig rutin. Även temperaturmätning samt dess registrering skedde 

efter sedvanliga rutiner. Under studien  registrerades temperaturen på fyra olika ställen 

(nasalt, esophagus, rektalt och i urinkateter). Invasiv mätning (nasalt, esophagus) var att 

föredra i denna studie. En nackdel med den noninvasiva mätningen är en ökad risk för ett 

felvärde på temperaturen registreras. En noninvasiv mätning i örat är en bra metod och 

minskar risken för registrering av felvärden. Det finns risk att valet av olika lokalisation 
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gällande temperaturregistrering kan ha en påverkan på studiens resultat trots att det inte gick 

att påvisa en statistisk signifikant skillnad mellan temperaturen mätta vid de olika 

lokalisationerna. I en prospektiv studie kan kontrollen på lokalisation när det gäller 

temperaturmätning öka.  

 

För att öka studiens validitet och utifrån forskningens ändamål hade det varit optimalt med en 

och samma lokalisation vid registrering/mätning av kroppstemperaturen under insamling av 

temperaturdata. Studien har en hög logisk validitet avseende variabler som kön och ålder då 

detta är dokumenterat i patientens anestesijournal. Studiens kriterievaliditet gällande variabel 

vikt var beroende av anestesisjuksköterskan tillvägagångssätt d.v.s. om viktdata inhämtades 

genom en fråga om aktuell vikt alternativt om patientens vikt mättes. Vid journalgranskningen 

framkom inte vilket tillvägagångssätt som använts gällande viktdata. Studiens validitet 

påverkades inte avsevärt då patientens vikt inte var en variabel som forskningen fokuserades 

på. Graden av reliabilitet i studien anses vara hög gällande temperaturdata då temperatur 

registrerades utifrån test-retest metoden. Däremot påverkas studiens pålitlighet av brist på 

temperaturdata då endast temperaturen registrerades i 108 fall av 147.  

 

Data analyserades i statistikprogrammet Statistica. För att Analysmetoder som har använts var 

Analysis of variance (ANOVA), Chi2 och T-test. ANOVA och Chi2 användes för att jämföra 

värmebevarande åtgärder och uppkomst av hypotermi.  Chi2  användes för att jämföra 

sambandet mellan operationsgrupp och hypotermi. När det gäller operationsgrupperna blir 

resultatet av analysen osäkert eftersom två av operationsgrupperna (urologiska ingrepp och 

hematologidiagnostik) som inkluderades utgjordes av ett fåtal patienter. För att kunna öka 

säkerheten i analysen skulle flera antal operationer per grupp behövas. T-test användes för att 

jämföra medelvärdenas likhet hos två olika populationer och är en säker metod för 

intervalldataanalys. För att studera samvariation mellan operationstiden och hypotermi (den 

lägsta temperaturen) användes speraman’s correlation test. Temperaturskillnader mellan första 

uppmätta temperatur, lägsta temperatur och sista uppmätta temperaturen studerades med 

ANOVA och Post-hoc test. Ett p-värde på <0,05 betraktades som statistisk signifikant. Väl 

beprövade metoder har används i studien för att analysera data. Dessa analysmetoder bedöms 

utifrån forskningens inriktning som väl lämpade vilket ökar studiens validitet och 

reliabiliteten. För att styrka dataanalysen ytterligare har statistiker konsulterats.  
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Studiens design och val av metod har lett till att besvara syfte och frågeställningar vilket visar 

på att acceptabel metod har använts. En retrospektiv journalgranskningsstudie har vissa 

nackdelar dvs. att den bygger på redan existerade data och är beroende av god dokumentation. 

För att bättre kunnat påvisa olika värmebevarande omvårdnadsåtgärders effekt associerat till 

hypotermi kan studiens metod diskuteras. För att kunna påvisa en påverkan hade en 

experimentell studie behövt utföras. En experimentell studie kan styrka ett kausalt samband 

mellan två variabler med stor säkerhet. Antingen kunde en studie med en jämförelsegrupp 

(Controlled Clinical Trai=CCT) eller en randomiserad kontrollerad studie (Randommized 

Controlled Trail=RCT) genomförts för att bättre kunna dra slutsatser av olika 

värmebevarande åtgärders enskilda effekt. En randomiserad kontrollerad studie är känslig för 

bortfall men fördelen är att slutsatserna som dras ofta blir tillförlitliga och hög	intern	

validitet	kan	ses	om	studien	är	välgjord. Fördelen med en kontrollerad studie med 

kontrollgrupp är enkelheten då randomiseringsmomentet inte existerar. Både CCT- och RCT 

studier är tidskrävande och ur ett etiskt perspektiv hade en sådan studie inte kunnat försvaras 

då tidigare forskningsresultat påvisat effekten av värmebevarande  åtgärder i relation till 

hypotermiförekomst under operation. I denna studie har association mellan lägsta temp och 

olika värmebevarande åtgärder studerats. Eftersom nästan varje patient hade flera 

värmebevarande åtgärder var det svårt att studera skillnaden mellan de olika åtgärderna med 

avseende på förekomst av hypotermi men det är en intressant fråga. Olika värmebevarande 

metoder kan därför inte ställas mot ingen värmebevarande åtgärd alls i syfte att påvisa 

effekten av enskild värmebevarande åtgärd. För att kunna visa ett annat urval kunnat räknas 

med hög power som skulle kunna påverka studiens generaliserbarhet.  

 

Urval gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval (tillfällighetsurval) där alla patienter inom 

tidsperioden för studien deltog. Bekvämlighetsurval valdes utifrån studiens begränsande 

ekonomiska och tidsmässiga resurser. Nackdelen är att urvalet riskerar att inte bli 

representativt för hela populationen. Det är svårt att veta om populationen är representativt 

eller inte i studien vilket påverkar studiens reliabilitetsgrad negativt gällande urvalsmetod. 

Urvalet beskriver operationer som pågått under en månad på det tilltänkta sjukhuset. 

Analysens olika steg är beskrivet i detalj för att låta läsaren kunna fatta ett beslut om 

generaliserbarheten.  
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Alternativ hade varit att göra ett stratifierat klusterurval eller ett systematiskt urval. Dessa två 

senare urvalen ökar sannolikheten att bli representativt för hela populationen men är 

tidskrävande och kostsamma. Den begränsade tiden för studien var avgörande för valet av 

urvalsmetod vilket kan ha bidragit till att studiens kvalité samt reliabilitet påverkats negativt. 

En journalgranskning som metod är tillräckligt för att beskriva den verklighet som har varit.  

 

För att studiens forskningsresultaten skall vara generaliserbara måste studiens validiteten och 

reliabilitet stärkas ytterligare. Framtida forskning inom ämnet där temperaturregistrering sker 

lokalisationsmässigt på samma ställe med ett väl beprövat evidensbaserat 

temperaturinstrument skulle kunna ge möjlighet till ökad validitet och reliabilitet vilket kan 

leda till ökade möjligheter för generalisering av forskningsresultaten. Att genomföra framtida  

prospektiva studier stärker också dessa möjligheter. Att utföra forskningsstudier inom ämnet 

på sjukhus inom barnanestesin i olika regioner skulle öka möjligheten till ett representativt 

urval för hela populationen. Detta ökar reliabiliteten vilket ökar möjligheten till 

generalisering. 

 

Forskningsetiska aspekter har beaktats under studiens genomförande. En etisk ansökan har 

gjorts. Tillstånd har hämtats från verksamhetschefen för genomförande av studien. Endast 

handledare och författare till studien hade tillgång till insamlad data gällande studien. All 

insamlad data har förvarats i säkert förvar så att obehöriga inte får tillgång till detta. All 

insamlad data och personuppgifter har behandlats konfidentiellt enligt konfidentialitetskravet. 

Etiska principer har följts. Barnet har inte kommit till skada under genomförandet av studien. 

Identiteten på barnen har skyddats och inga interventioner tillkommer utan det är en 

beskrivning av hur det såg ut under rutinbarnanestesi. Uppgifter som samlas in från enskilda 

deltagare användes enbart för forskningsändamålet till denna studie enligt nyttjandekravet.  

 
5.3 Slutsats 

Anestesisjuksköterskan använde olika kombinationer av värmebevarande åtgärder för att 

minska risken för utveckling av hypotermi hos patienterna. Majoriteten av barnen erhöll tre 

eller fler värmebevarande åtgärder. Trots det hade flera barn hypotermi under operationen. Att 

försöka öka kunskapen och medvetenheten hos anestesisjuksköterskan om anestesiinducerad 

hypotermi, dess risker och konsekvenser samt förebyggande åtgärder kan om möjligt leda till 

ökade förutsättningar för en säker vård och minskat antal patientfall där oavsiktlig hypotermi 

förekommer. Fortsatta liknande studier inom forskningen skulle möjligt kunna leda till mer 
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personcentrerad vård med individanpassade riktlinjer, metoder, handlingsplaner gällande 

anestesiinducerad hypotermi. 
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Journalgranskningsprotokoll 

 
 
 

Studie om förekomsten av hypotermi vid rutinbarnanestesi 
 

 
 
 
Data kommer att samlas om:  

 
- Utförd typ av kirurgiskt operativt ingrepp (som grupperas om till 1- laparotomier, 2- 

ortopediska ingrepp, 3- urologiska ingrepp, 4- hematologidiagnostik, 5- Skopier, 6- 
övrigt) 

- Operationstid (för att kunna jämföra mindre och mer än 2 timmars ingrepp med 
varandra)  

- Ålder 
- Kön 
- Värmetäcke ja/nej 
- Mössa/lindat huvud ja/nej 
- Blodvärmare Ja/nej 
- Vanligt täcke bål Ja/nej 
- Vanligt täcke ben ja/nej 
- Övriga åtgärder för att värma barnet  
- Var temperaturen mäts (rektalt, nasopharynx, esophagus, i urinkatetern)  

 
 
 
Temperaturregistrering som startar vid intubation och sövning samt pågår under hela 
operationen och registreras var 15: e minut. Temperaturregistreringen avslutas vid 
operationsslutet.  
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