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SAMMANFATTNING 

Patienterna på en intensivvårdsavdelning ligger i riskzonen för oavsiktlig hypotermi. De 

tidigare identifierade riskgrupperna är bland annat förekomst av kontinuerlig hemodialys, 

vissa sederande läkemedel, stor mängd intravenös vätska samt kirurgiska ingrepp i 

generell anestesi.  Hypotermi har negativa konsekvenser för patienterna som ökad 

blödningsrisk, försämrad sårläkning samt kardiologisk påverkan. Syftet med studien var 

att undersöka förekomsten av hypotermi hos intensivvårdade patienter. En retrospektiv 

deskriptiv studie på 583 vuxna patienter som vårdades på en intensivvårdsavdelning 

någon gång under 2009 genomfördes. Resultatet visade att 17 procent av patienterna hade 

drabbats av oavsiktlig hypotermi. Patienterna med intagningsorsakerna blödning och 

sepsis hade en ökad förekomst av hypotermi. Patienter med låg kroppsvikt samt äldre 

patienter hade en ökad förekomst av hypotermi vilket stämmer väl överens med tidigare 

studier. Däremot att yngre patienter samt kvinnliga patienter hade en högre förekomst av 

hypotermi är nya fynd. Det förefaller viktigt för intensivvårdssjuksköterskan att tidigt 

identifiera patienter i riskgrupper för oavsiktlig hypotermi och aktivt förhindra dess 

uppkomst.  
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ABSTRACT 

The patients on an intensive care unit are often at risk for inadvertent hypothermia. 

Previously identified groups at risk include patients receiving continuous renal 

replacement therapy, some sedative drugs, large amounts of intravenous fluids and 

surgical procedures during general anesthesia. Hypothermia has negative consequences 

for patients such as increased risk for hemorrhaging, impaired wound healing and 

cardiological effects. The purpose of the study was to determine the prevalence of 

inadvertent hypothermia in patients receiving intensive care. We performed a 

retrospective descriptive study on 583 adult patients who had been admitted to an 

intensive care unit. The results showed that 17 percent of the patients had inadvertent 

hypothermia. The patients admitted under the categories bleeding or septicemia had an 

increased occurrence of hypothermia. Patients with lower bodyweight and elderly patients 

had a higher occurrence which concurs with previous research. We also found that 

younger patients and female patients had a higher occurrence of hypothermia which is 

new findings.  It appears that it is important for the intensive care unit nurse to early 

identify those patients at risk and to actively prevent its occurrence.  
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1 INLEDNING 

På den intensivvårdsavdelning där författarna haft mycket av sin utbildning förlagd vårdas 

patienter med varierande medicinska diagnoser och omvårdnadsbehov. Vården präglas av en 

högteknologisk kunskap och avancerade behandlingsmetoder, risken i en sådan miljö är att de 

basala omvårdnadshandlingarna inte prioriteras. Vi såg att hos vissa patienter uppmättes låga 

temperaturer som faller under definitionen hypotermi. Detta ledde till att vi blev intresserade 

av att studera hur stor förekomsten av hypotermi är samt vilka patientgrupper som drabbas.  

2 BAKGRUND 

Patienterna som vårdas på en intensivvårdsavdelning riskerar att drabbas av eller har en 

manifest akut svikt i flera vitala organfunktioner. Patienterna är i de flesta fall kritiskt sjuka 

och tillståndet är komplext och ofta instabilt. Intensivvårdssjuksköterskans ansvarsområde är 

brett. Det pendlar mellan att hantera akuta, livshotande situationer där det krävs snabba beslut 

och handlingar till att hantera de dagliga arbetssituationerna med att identifiera, förebygga och 

behandla omvårdnadsproblem (Stubberud, 2009).  

Hypotermi har ett flertal negativa konsekvenser för patienten. Studier visar att mild hypotermi 

kan leda till ökad förekomst av sårinfektioner, myokardichemi och arytmier. Försämrad 

koagulation samt försämrat immunförsvar är konsekvenser av hypotermi. Metabolismen av 

läkemedel förändras och durationen av anestesiläkemedel förlängs. Till sist kan detta medföra 

ökade vårdtider för patienten (Abelha, Castro, Neves, Landeiro & Santos, 2005). 

Studier har visat att hypotermi är vanligt förekommande hos patienter på kirurgiska 

intensivvårdsavdelningar. Abelha, Castro, Neves, Landeiro och Santos (2005) visade att 57,8 

procent av patienterna var hypoterma. Karalapillai, Story, Calzavacca, Liu och Hart (2009) 

fann hypotermi bland 35 procent av patienterna.  Kongsayreepong et al. (2003) visade att 57,1 

procent av patienterna uppvisade hypotermi. 

Patienterna upplever kyla som något obehagligt. Att vakna upp efter anestesi och vara kall är 

ett minne som stannar kvar hos många patienter (Hatfield & Tronson, 2009). Patienterna kan 

uppleva att vara kall som stressande. Flertalet patienter önskade att shivering och upplevelsen 

av kyla skulle kunna undvikas efter en operation (Alfonsi, 2001).  

Patienter riskerar att bli nedkylda vid vissa medicinska tillstånd och behandlingar, men även 

vid vanliga omvårdnadsrutiner som att lägga om sår eller kroppstvätt (Holtzclaw, 2004). 

Ansvaret för att hjälpa intensivvårdade patienter att upprätthålla normotermi vilar i första 

hand på sjuksköterskans axlar. Oavsett om det är att administrera antipyretika för att få ner en 
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hög temperatur eller genom att aktivt värma upp en nedkyld patient är det upp till 

sjuksköterskan att vidta dessa åtgärder (Blackburn Jones, 2002). 

2.1  Temperaturreglering 

Kroppstemperaturen är ett dynamiskt värde som varierar i olika delar av kroppen, beroende på 

vävnadstyp och organ. Centralt i kroppen är temperaturen högre än perifert. Den regionala 

temperaturen påverkas av de dynamiska skiftningarna vid en vasokonstriktion och leder till 

sänkt temperatur perifert (Sessler, 2008). När det kalla blodet sedan återkommer till de 

varmare, centrala delarna i kroppen kommer den centrala temperaturen att sjunka. Detta 

fenomen kallas afterdrop och sker trots att orsaken till avkylningen åtgärdats (Socialstyrelsen, 

2003). Hud och ytlig vävnad kyls generellt sett ned av omgivningen och varierar därmed 

mycket mer än central vävnad. Den centrala temperaturen, kärntemperaturen, är det bästa 

värdet för att beskriva temperatursituationen hos människan trots att den inte helt 

karakteriserar kroppens värmeinnehåll eller värmedistribution (Sessler, 2008). 

Kroppstemperaturen kontrolleras hos människan genom ett flertal processer. I hypotalamus 

finns setpoint som är den individuella termostaten för temperaturen (Milton, 1998). Setpoint 

brukar vanligtvis anges vara 37°C, men är i realiteten ett medelvärde av individens temperatur 

(Blatties, 1998). Normalt varierar kroppstemperaturen mellan 36,5°C och 37,5°C och följer 

dygnsrytmen. Den högsta temperaturen uppmäts under eftermiddagen och den lägsta under de 

tidiga morgontimmarna (Milton, 1998).  

Den termoneutrala zonen, där ingen förändring av kroppstemperaturen krävs, är väldigt snäv. 

Kroppstemperaturen varierar normalt endast med 0,2°C från setpoint innan 

kompensationsmekanismer startas för att styra temperaturen. Kroppstemperaturer över 38°C 

eller under 36°C tyder på att den termoregulatoriska kontrollen försämrats eller att miljön är 

så extrem att de termoregulatoriska försvarsmekanismerna inte klarar av att kompensera 

(Sessler, 2008). Neuron med termosensitiva receptorer finns i djupa organ, perifert samt i 

centrala nervsystemet. Dessa neuron registrerar förändringar i kroppstemperaturen och 

reagerar genom att skicka signaler till hypotalamus. Via hypotalamus initieras sedan lämpliga 

temperaturförändrande aktiviteter (Milton, 1998).   

Kroppens första reaktion vid kyla är att minska värmeförlusten genom en perifer 

vasokonstriktion vilken är mest uttalad i extremiteterna (Mercer, 1998). Vasokonstriktionen 

syftar till att dirigera om blodet till djupare, varmare delar av kroppen och låter den ytliga, 

mindre perfunderade, vävnaden fungera som isolering mot ytterligare värmeförlust. 

Piloerection, gåshud, är också ett sätt att minska värmeförlust, genom att luftfickor blidas 

mellan de resta hårstråna ökar isoleringen (Holtzclaw, 2008). Kroppens andra reaktion vid 



   

 3 

kyla är shivering, vilket tillsammans med muskeltonus är betraktade som de viktigaste 

källorna för endogen värmeproduktion. Genom ofrivilliga, upprepade synkrona kontraktioner 

av skelettmuskulaturen genereras värme. Metabolismen kan öka fem gånger i samband med 

shivering (Jansky, 1998). En frisk person kan tolerera kraftig shivering en kort period utan 

negativa effekter, men hos en kritiskt sjuk person kan det kraftigt ökade syrgasbehovet leda 

till negativa effekter om inte syrgasbehovet kan tillgodoses (Holtzclaw, 2008).  

2.2 Temperaturmätning  

Temperaturmätning är en undersökningsmetod som används flitigt inom sjukvården och ofta 

ligger till grund för behandlingsbeslut. Temperaturen i arteria pulmonalis anges vara kroppens 

värde för kärntemperatur (Edling, Carlsson, Magnusson & Holmberg, 2009). Detta eftersom 

den mäter temperaturen i blandat venöst blod från övre och undre delen av kroppen samt från 

periferin (Sund-Levander, 2004).  Medeltemperaturen i arteria pulmonalis är 37,1°C. Den 

orala och temporala temperaturen överensstämmer väl med kärntemperaturen, medan den 

axillära temperaturen vanligtvis är lägre (Lawson et al., 2007).  

Temperaturen i axillen är en hudtemperatur som är något skyddad från den omgivande 

temperaturen och varierar konstant från kärntemperaturen. Skillnaden mellan 

kärntemperaturen och den axillära temperaturen kan skilja sig mellan olika grupper. Hos 

patienter som genomgått hjärtkirurgi kan en vasokonstriktion ge en minskad axillär 

temperatur, medan hos sepsispatienter kan en vasodilatation ge en ökad axillär temperatur 

jämfört med kärntemperaturen (Lawson et al., 2007).  Den rektala temperaturen är högre än 

andra noninvasiva temperaturer eftersom området har ett lågt blodflöde samt är väl isolerat. 

Rektum, munnen och axillerna har ingen egen termal signifikans till skillnad från örat som 

har samma blodflöde som hypothalamus (Sund-Levander et al., 2004).  

Sund-Levander et al. (2004) visade att det är signifikanta skillnader mellan mätning oralt, 

rektalt, axillärt och i örat. Det var skillnader mellan höger och vänster öra och axill samt att 

skillnaderna var störst mellan höger och vänster axill. Därför bör temperaturtagningen ske i 

samma öra/axill och då företrädesvis på den högra sidan vilken hade minst förändringar. 

Temperaturen i örat gav det snabbaste svaret på temperaturförändringar i kroppen medan 

temperaturen rektalt, oralt och axillärt reagerade långsamt på förändringar (Sund-Levander et 

al., 2004). Temperaturmätningen i örat uppvisade minst föränderlighet vilket gjorde att den 

var den temperaturmätning som gav mest kontinuitet. För att uppnå denna kontinuitet krävdes 

dock att den som mätte temperaturen hade en korrekt mätteknik (Sund-Levander, 2004). 

Däremot visade Farnell, Maxwell, Tan, Rhodes och Philips (2005) att temperaturmätning i 
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örat var den minst tillförlitliga mätmetoden Temperaturen i örat kunde skilja sig beroende på 

om örat hade legat emot kudden, förekomst av öronvax samt temperaturtagarens handlag.  

2.3 Definitioner av hypotermi 

Det finns ingen konsensus angående definition av gränsen för hypotermi. Hypotermi 

definieras i litteraturen dels som central kroppstemperatur under 35°C, (Harder, 2009; 

Larsson & Rubertsson, 2005) men även som central kroppstemperatur under 36°C (Stanghelle 

& Knutsen, 2009). Det finns flera studier där hypotermi definieras som kroppstemperatur 

under 36°C (Karalapillai, Story, Calzavacca, Liu & Hart, 2009; Kongsayreepong et al., 2003; 

Slotman, Jed & Burchard, 1985).  

Oavsiktlig hypotermi refereras oftast till en värmeförlust hos sköra patienter som befinner sig 

på hemma eller på en institution. Hypotermin sker hos personer som har en påverkad 

termoreglerande förmåga på grund av sjukdom eller där behandlingar påverkar 

värmeförlusten.  Accidentell hypotermi används framför allt för att beskriva en värmeförlust 

som sker utanför sjukhus. Det är ofta associerat till påverkan av klimat eller traumatiska 

olyckor. Inducerad hypotermi sker när temperaturen medvetet sänks för att uppnå en 

terapeutisk effekt (Holtzclaw, 2008).  

2.4  Fysiologiska effekter av hypotermi  

Karalapillai, Story, Calzavacca, Liu och Hart (2009) påvisade att patienter som är hypoterma 

på en kirurgisk intensivvårdsavdelning hade högre mortalitet än de normoterma patienterna. 

Patienterna som var hypoterma samt hade högre mortalitet hade även riskfaktorer som nedsatt 

allmäntillstånd och hög ålder. Slotman, Jed och Burchard (1985) visade att postoperativ 

hypotermi tillsammans med hypotension ökade mortaliteten avsevärt. 

2.4.1 Koagulationspåverkan 

Koagulationen påverkas genom en hämning av enzymatiska reaktioner i 

koagulationskaskaden. Koagulationsrubbningarna kan likställas med en förlust av 

koagulationsfaktorer (Rohrer & Natale, 1992; Socialstyrelsen, 2003).  Hypotermin kan även 

leda till disseminierad intravasal koagulation (DIC) samt trombocytopeni (Holtzclaw, 2008). 

Hypotermi påverkade blodets koagulationsförmåga i en studie genomförd av Dirkmann, 

Hanke, Görlinger och Peters (2008). Forskarna studerade blodets koagulationsförmåga och 

hur den påverkades av hypotermi och acidos. Hypotermi var det som enskild faktor påverkade 

koagulationen och i samband med acidos försämrades koagulationen ytterligare (Dirkmann, 

Hanke, Görlinger & Peters, 2008). Mild perioperativ hypotermi leder till ökad blodförlust och 
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därmed ökat behov av blodtransfusioner (Rajagopalan, Mascha, Na & Sessler, 2008). 

Okontrollerad blödning kommer oundvikligen leda till hypotermi, koagulationsrubbningar 

och acidos.  Alla dessa livshotande tillstånd förstärker varandra och bildar en ond cirkel. 

Hypotermi förekommer ofta hos patienter i blödningschock.  Faktorer såsom exponering för 

kall miljö, infusion av kalla vätskor, öppnandet av kaviteter i kroppen, minskad 

värmeproduktion och försämrad termoregulatorisk funktion kan bidra till att en traumapatient 

utvecklar en hypotermi. Blodprodukter lagras vanligtvis mellan 1°C och 6°C, och vid stora 

transfusioner med högt flöde är risken stor att patienten drabbas av hypotermi om inte 

blodprodukterna värms innan (Sihler & Napolitano, 2010). 

2.4.2 Påverkan på sårläkning 

Försämrad sårläkning och sårinfektioner kan bli resultatet av hypotermi. I en studie av Kurz, 

Sessler och Leiinardt (1996) på 200 patienter jämfördes normoterma och hypoterma 

operationspatienter. Det påvisades att 19 procent av de hypoterma patienterna mot endast sex 

procent av de normoterma patienterna utvecklade en postoperativ sårinfektion. Den ökade 

förekomsten av sårinfektioner kan förklaras genom att vasokonstriktion, på grund av 

hypotermi, minskar syrgaskoncentrationen i den subkutana vävnaden. Hypotermi ger även en 

direkt försämring av immunsystemet (Kurtz, Sessler, Leniiardt, 1996). Beilin et al. (1998) 

noterade en sänkning i det cellulära immunologiska svaret redan vid en grads sänkning av 

kroppstemperaturen.    

2.4.3 Kardiologisk påverkan 

Initialt leder hypotermin till en snabb hjärtrytm vilket sedermera utvecklas till en bradykardi. 

Arytmier är vanligt vid nedkylning till under 32°C (Socialstyrelsen, 2003). När kroppen 

reagerar mot nedkylningen med shivering ökar syrgaskonsumtionen kraftigt. Detta leder till 

att myokardiets oxygenbehov inte tillgodoses vilket kan leda till konsekvenser för personer 

med hjärt- och kärlsjukdomar (Holtzclaw, 2004). Vid hypotermi reagerar kroppen med en 

perifer vasokonstriktion för att minska värmeförluster från huden och det sympatiska 

nervsystemet frisätter i samband med det noradrenalin (Charkouidan, 2003). Frisättningen av 

noradrenalin ökar blodtrycket vilket kan leda till irritabilitet i hjärtat med arytmier som följd 

(Weirich, 2008). 

2.4.4 Metabol påverkan  

Aktiviteten i Langerhanska öarna minskar i samband med hypotermi, vilket leder till en 

minskad insulinproduktion. Detta i kombination med en omvandling av fett och protein till 

glukos leder initialt till en hyperglykemi. Det höga energibehovet i samband med den 
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förhöjda metabolismen på grund av shivering tömmer successivt glukosdepåerna och leder till 

hypoglykemi. Glukosen elimineras via urinen och kan ge förhöjda värden i urinen trots att 

glukosnivåerna i blodet är låga (Hotzclaw, 2008; Socialstyrelsen, 2003).   

2.4.5 Respiratorisk påverkan 

För personer med normalt oxygenbehov kan andningsfrekvensen fördubblas eller till och med 

tredubblas vid hypotermi (Holtzclaw, 2004).  Vid en mild hypotermi ökar andningsfrekvensen 

vilket leder till en hypokapni samt en respiratorisk alkalos (Holtzclaw, 2008; Socialstyrelsen, 

2003).  Takypnén följs av en minskad syrgaskonsumtion samt att koldioxidproduktionen 

minskar. Regleringen av kärntemperaturen är beroende av koldioxidnivåerna och nedkylning 

påverkar andningsdriven. Försämringar i syrgasleveransen leder till hypoxi i vävnaderna 

(Mallet, 2002).  

2.5 Riskgrupper 

2.5.1 Ålder och kön 

Det finns flera patientgrupper som har en ökad risk att drabbas av oavsiktlig hypotermi. Äldre 

patienter, över 65 år, har en försämrad förmåga att hantera förändringar i kroppstemperaturer 

samt har en ökad förekomst av sjukdomar som stör temperaturregleringen (Holtzclaw, 2008). 

Äldres förmåga att producera värme kan vara hämmad på grund av minskad kroppsmassa, 

nedsatt rörlighet samt försämrat näringsintag. Deras förmåga till vasokonstriktion är nedsatt 

vilket försämrar deras förmåga att reagera på förändringar i temperaturer (Mallet, 2002). 

Äldre kan även ha en lägre kroppstemperatur på grund av en nedsatt funktionell och kognitiv 

förmåga (Sund-Levander, 2004). Termoreceptorerna förändras med hög ålder och förmågan 

att känna av förändringar i den omgivande temperaturen försämras (Cooper, 1998). Förmågan 

till shivering försämras i och med hög ålder på grund av minskad muskelmassa och försämrad 

neuromuskulär koordination (Socialstyrelsen, 2003). Fertila kvinnor har en högre basal 

kroppstemperatur än män och postmenopausala kvinnor. Skillnaden mellan män och kvinnor 

kan förklaras av att kvinnor har ett tjockare lager av underhudsfett, en lägre basal metabolism 

samt lägre svettningskapacitet än män (Sund-Levander, 2004).  

2.5.2  Nedsatt rörlighet och kommunikationsförmåga 

Förlamade patienter och patienter med nedsatt kognitiv förmåga kan ha en försämrad förmåga 

att på egen hand öka kroppstemperaturen om de fryser. De kan sakna förmåga att 

kommunicera att de är kalla eller påverka det själva. (Holtzclaw, 2008; Socialstyrelsen, 2003). 

Termoregulationen kan försämras av till exempel stroke eller sjukdomar och trauma i centrala 
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nervsystemet (Mallet, 2002). Patienter med ryggmärgsskador, framför allt med tetraplegi, 

löpte ökad risk för att drabbas för mild hypotermi. Orsaken är inte helt klarlagd, men det beror 

troligtvis på en förlust av kommunikation med hypothalamus (Khan, Plummer, Martinez-

Arizala & Banovac, 2007). När patienter sövs eller sederas kan de inte längre genom 

kommunikation eller aktiva handlingar försvara sig mot kyla. De utlämnas till sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder eller kroppens autonoma försvar mot kyla, som shivering och 

vasokonstriktion (Sessler, 2008).  

2.5.3 Kontinuerlig hemodialys 

Under kontinuerlig hemodialys transporteras patientens blod genom plaströr och passerar 

genom filter utanför kroppen innan det återförs till blodbanan. Utanför kroppen exponeras 

blodet för en kallare omgivning samt rumstempererade dialysatvätskor. Dessa exponeringar 

kan leda till att blodet kyls ner och återvänder till patienten i en lägre temperatur (Jones, 

2002). Skillnaderna i temperaturer mellan blodet som lämnar kroppen och blodet som 

återvänder till kroppen kan vara 1,9°C–5,5°C kallare (Yagi, LeBlanc, Sakai, Wright & 

Paganini, 1998). Hypotermi relaterat till Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT) är 

ett känt problem. I en studie av Rickard, Couchman, Hughes och McGrail (2004) där 

patienterna var randomiserade till aktiv värmning via dialysat eller inte blev det ingen skillnad 

i temperaturerna mellan grupperna men många patienter blev hypoterma. Deras studie visade 

att kvinnor i högre utsträckning än män blev hypoterma. Blackburn Jones (2002) visade i sin 

studie att 91 procent av patienterna blev hypoterma i samband med dialysbehandling i form 

av Continuous Veno-Venous Hemodialysis (CVVHD). De flesta patienterna blev hypoterma 

under de första tolv timmarna och den största temperaturminskningen skedde under de första 

fyra timmarna. Temperaturen på dialysatvätskan och längden på behandlingen var avgörande 

riskfaktorer för hypotermi (Blackburn Jones, 2002). Låg kroppsvikt ger en ökad risk för att 

drabbas av hypotermi i CRRT (Yagi, Leblanc, Sakai, Wright & Paganini, 1998). 

2.5.4 Läkemedel 

 Läkemedel kan påverka värmeregleringen och leda till sänkningar i temperaturen. 

Bensodiazepiner, fentiaziner och cykliska antidepressiva läkemedel påverkar den centrala 

temperaturen medan betablockerare, atropin och klonidin påverkar den perifera 

värmeregleringen (Socialstyrelsen, 2003). Vissa läkemedel kan orsaka hypotermi antingen 

genom att hämma den termoregulatoriska setpointen i hypothalamus eller förhindra att 

kroppen bevarar värme. Personer som intoxikerat sig med alkohol eller droger och exponeras 

för kyla ligger i riskzonen för att drabbas av hypotermi. Kombinationen av en försämrad 

termoregulation och nedsatt medvetandegrad på grund av alkohol eller droger gör personen 
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mer utsatt. Alkohol ger en vasodilatation vilket förhindrar en ökning av kroppstemperaturen. 

Fentiaziner, neuroleptika, kan hämma termoregulationen genom ett flertal mekanismer. De 

stör setpoint i hypothalamus, hämmar de autonoma svaren på kyla som vasokonstriktion samt 

blockerar receptorer. Det finns även rapporter att valproinsyra, en viss typ av antiepileptika, 

orsakat hypotermi som inte var relaterat till den omgivande temperaturen (Holtzclaw, 2008; 

Stotter Cuddy, 2004).  

Propofol används flitigt som sedering till intensivvårdade patienter och flertalet studier har 

visat att det signifikant påverkar termoregulationen. Matsukawa et al. (1995) och Sessler 

(2009) har påvisat att vid ökad koncentration av propofol ökar den termoneutrala zonen.  

Även då patienten är sederad med propofol sjunker denna temperaturgräns. Anestesigaser i 

låga koncentrationer hämmar vasokonstriktion och shivering mindre än propofol, men mer i 

högre, typiska anestesidoser (Sessler, 2008). Midazolam, vilket också är ett vanligt 

förekommande läkemedel för sedering inom intensivvården, har endast en liten effekt på 

termoregulationen i motsats till propofol (Kurz et al., 1995). 

2.5.5 Anestesi och operation 

På en intensivvårdsavdelning vårdas ofta postoperativa patienter. De patienter som är i behov 

av intensivvård är ofta multisjuka eller har genomgått stor kirurgi. Det är känt att dessa 

patienter är i riskzonen för hypotermi (Abelha, Castro, Neves, Landeiro & Santos, 2005; 

Kongsayreepong et al., 2003).  

Under generell anestesi blir den normala temperaturregleringen satt ur spel. Den 

termoneutrala zonen blir ungefär tio gånger större än normalt vilket leder till att de normala 

kompensationsmekanismerna vasokonstriktion och shivering initieras först när temperaturen 

fallit med 2,0°– 2,5°C, istället för normalt 0,2°C. Både inahalationsanestetika och intravenösa 

anestesiläkemedel ger en minskad värmebildning, ökad värmeförlust och en sjunkande 

kroppstemperatur. Värmebildningen minskar när metabolismen dämpas av anestesiläkemedel. 

Värmeförlusten sker då en perifer vasodilatation gör att kroppsvärmen redistribueras till 

periferin istället för att koncentreras centralt (Lindahl, Selldén, Islander, 2005; Sessler, 2008). 

Vanligtvis sjunker kärntemperaturen med 0,5°C-1,5°C under de inledande 30 minuterna efter 

en anestesiinduktion. (Sessler, 2008). Shivering reduceras av samtliga anestesiläkemedel och 

vid användandet av muskelrelaxantia försvinner denna mekanism helt (Lindahl, Selldén, 

Islander, 2005). Abelha, Castro, Neves, Landeiro och Santos (2005) fann att riskfaktorer för 

att utveckla postoperativ hypotermi är operationens storlek; då stora kaviteter i kroppen 

blottas; generell anestesi eller en kombination med epidural anestesi; mängd av intravenösa 
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kristalloida lösningar; antal erytrocytkoncentrat givna och om operationen varar över tre 

timmar. 

2.5.6 Sepsis 

I samband med sepsis kan patienten antingen vara febril, normoterm eller hypoterm 

(Clemmer et al., 1992). Ett av diagnoskriterierna för SIRS, Systemic Inflammatory Response 

Syndrome, är en kroppstemperatur ≥38°C eller <36°C. Kriterierna för sepsis är SIRS samt 

infektion. Hypotermi i samband med sepsis är ett sent tecken och är ett resultat av kroppens 

oförmåga att ge ett normalt svar på infektionen (Guiliano, 2007). De hypoterma patienterna i 

septisk chock uppvisar i högre utsträckning multiorgansvikt och högre APACHE II-poäng vid 

ankomst till intensivvårdsavdelningen. I samma studie påvisades att hypoterma patienter med 

sepsis hade en betydligt lägre överlevnad än de febrila patienterna med sepsis. De hypoterma 

patienterna hade en 28-dagars överlevnad på 34 procent medan de febrila hade en 28-dagars 

överlevnad på 59 procent (Marik & Zaloga, 2000).  Clemmer et al. (1992), fann att nio 

procent av patienterna med svår sepsis var hypoterma, definierat som en kärntemperatur på 

<35,5°C. Även här sågs sambandet mellan en högre mortalitet och hypotermi. De 

bakomliggande orsakerna till hypotermi i samband med sepsis är oklara, men det föreslås att 

det handlar om en dysfunktion av hypothalamus i samband med sepsis och medföljande 

sänkning av setpoint (Marik & Zaloga, 2000). 

3 PROBLEMFORMULERING 

 

Det finns många studier som visar på förekomsten av hypotermi hos särskilda patientgrupper 

samt de negativa effekterna av hypotermi. Dessa särskilt utsatta patientgrupper vårdas ofta på 

en intensivvårdsavdelning. Eftersom det till vår vetskap inte finns någon sammanställning 

över hur vanligt hypotermi är på en intensivvårdsavdelning vill vi därför undersöka vilka 

intensivvårdade patienter som drabbas av oavsiktlig hypotermi samt i vilken utsträckning. 

4 SYFTE 

 

Syftet med studien är att genom journalgranskning beskriva patienterna med oavsiktlig 

hypotermi på en intensivvårdsavdelning under ett år, 2009. 
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4.1 Frågeställningar 

Hur stor är förekomsten av hypotermi på en intensivvårdsavdelning under ett års tid? 

Vilka mätmetoder används för temperaturmätning och hur är fördelningen mellan dessa 

metoder? 

Hur föredelar sig hypotermin mellan olika intagningskategorier? 

Hur stor är förekomsten av hypotermi hos patienter med CRRT? 

Hur stor är förekomsten av hypotermi fördelat över ålder, vikt och kön? 

5 MATERIAL OCH METOD 

5.1 Design 

En retrospektiv deskriptiv studie genom journalgranskning genomfördes. Studien 

genomfördes på en intensivvårdsavdelning på ett universitetssjukhus i Mellansverige. 

Datainsamlingen innefattade uppgifter om demografi samt medicinska diagnoser i ett redan 

befintligt dataregister. Vuxna patienter, över 18 år, som vårdades under 2009 inkluderades. I 

denna studie kommer vi fortsättningsvis definiera gränsen för hypotermi vid 36° C då 

påverkad metabolism med takykardi och takypné kan ses redan vid dessa temperaturer 

(Sjöberg & Brändström, 2005) och graderas enligt Stanghelle och Knutsen (2009): Mild: 36-

34°C; Måttlig: 34-30°C; Svår: <30°C .  

5.2 Urval  

Alla vuxna patienter, över 18 år, som hade ett vårdtillfälle någon gång under 2009 

inkluderades i datainsamlingen. Tre patienter vars kön inte var angivet exkluderades och 20 

patienter med hjärtstillestånd exkluderades eftersom inducerad hypotermi är en vanlig 

behandling efter ett hjärtstillestånd (Eikeland, Gimnes & Madsen Holm, 2009; Rubertsson, 

2005). Det gick inte att identifiera vilka patienter som behandlades med inducerad hypotermi, 

efter hjärtstillestånd därför exkluderades alla patienter med den intagningsorsaken. 

Temperaturer under 30°C exkluderades på grund av den ökade risken för missvisande värden.  
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5.3 Datainsamlingsmetod  

Materialet är insamlat från databasen Clinisoft, ett kliniskt informationssystem som används 

inom intensivvården. Alla axillära temperaturer inkluderades i datainsamlingen och hos 

patienter med urinkateter med termistor erhölls de fem lägsta uppmätta temperaturerna per 

dygn. Datainsamlingen inkluderade uppgifter om intagningsorsak, primär IVA-diagnos, kön, 

ålder, temperatur, typ av temperaturmätning, förekomst av CRRT samt vikt.  

5.4 Analys 

Datamaterialet har kategoriserats och bearbetats. Frekvensen, procentsatser, medianen samt 

medelvärdet har beräknats när det har varit tillämpligt på det insamlade materialet. Ett flertal 

jämförelser har gjorts och redovisas i tabeller samt i text (Polit & Beck, 2008). Temperaturer 

hos patienter som hade två eller flera efterföljande temperaturer under 36°C under vårdtiden 

analyserades. 

Patienterna i studien kategoriserades efter intagningsorsak eftersom det bäst beskrev varför 

patienten var i behov av intensivvård. De 66 olika intagningsorsakerna bearbetades och 

minskades ned till tolv kategorier. Flertalet mindre intagningsorsaker som var likartade, ex. 

astma/allergi och kronisk obstruktiv lungsjukdom samt gastrointenstinal perforation/ruptur 

och gastrointestinal perforation/obstruktion, slogs ihop till mer övergripande kategorier, ex. 

respiratorisk insufficiens och gastrointestinal. I vissa kategorier finns både kirurgiska och 

medicinska diagnoser, ex, blödning, gynekologi/obstetrik, gastrointestinal. Vissa 

intagningsorsaker som var mindre men ändå intressanta för studien som specifika riskfaktorer 

behölls i sin helhet. Eftersom postoperativa patienter var en riskgrupp för hypotermi och 

postoperativ vård inte fanns som intagningsorsak bearbetas de primära IVA-diagnoserna för 

att kunna identifiera patienter som befann sig i denna riskgrupp. Dessa patienter valdes ut för 

vidare bearbetning. Patienterna delades in efter WHO:s åldersindelning som används i 

medicinska sammanhang (Ejlertsson, 1992). Patienterna delades in i viktklasser om 20-kg 

intervall. 
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6 ETISKA ASPEKTER 

 

Innan datainsamlingen påbörjades inhämtades godkännande från berörd verksamhetschef. 

Studien är godkänd av Röda Korset Högskolas etiska kommitté, Diarienummer: 10/2010. 

Studien berör enbart uppgifter ur ett befintligt dataregister. Författarna till examensarbetet 

bearbetar och redovisar materialet samt garanterar att det har hanterats konfidentiellt. 

Författarna har inte handskats med personuppgifter och resultatet presenteras så att det inte 

går att identifiera enskilda individer. Resultatet kommer att återrapporteras till berörda 

verksamheter.  

7 RESULTAT 
 

Datainsamlingen resulterade i sammanlagt 583 patienter som vårdats på den aktuella 

intensivvårdsavdelningen någon gång under året 2009. Antalet patienter med hypotermi 

uppgick till 98, vilket motsvarar 17 procent. Majoriteten av de hypoterma patienterna fanns i 

kategorin mild hypotermi, tabell 1. 

 

Tabell 1: Samtliga patienters temperaturfördelning 

Temperatur 
 

Patienter, antal 
 

Andel patienter, 
procent 

≥ 36°C 485 83 

35,9-34°C 69 12 

33,9-30°C 29 5 

Totalt 583 100 

 

7.1 Mätmetod 

Hos patienterna med hypotermi var axillär temperaturmätning den vanligaste mätmetoden. Av 

de 98 hypoterma patienterna hade 60 kontrollerats med den axillära mätmetoden, men 

fördelningen inom de olika graderna av hypotermi var ojämn. Bland patienterna med mild 

hypotermi var den axillära temperaturmätningen den vanligaste mätmetoden, 51 av 69 

patienter hade kontrollerats med denna metod. Endast sju av patienterna hade kontrollerats via 

urinkateter med termistor och hos elva av patienterna hade båda metoderna använts. Hos 

patienterna med måttlig hypotermi var temperaturmätning med termistor mer vanligt 

förekommande, 14 av patienterna hade kontrollerats enbart via urinkateter med termistor, 

tabell 2. 
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Tabell 2: Mätmetod 

 

7.2 Kontinuerlig hemodialys 

Av samtliga patienter (n=583) var det 85 som behandlats med CRRT. Av dessa 85 patienter 

var 35 hypoterma, vilket motsvarar 41 procent. Vid jämförelse av förekomst av CRRT och 

intagningskategorierna framkom att i intagningskategorin blödning behandlades sex av de sju 

patienterna med CRRT.  Även i intagningskategorin sepsis behandlades nära hälften av 

patienterna med CRRT, nio av de 22 hypoterma patienterna. Ytterligare en stor grupp där 

patienterna behandlades med CRRT var respiratorisk insufficiens där sju av de 23 hypoterma 

patienterna behandlades med CRRT. 

7.3 Intagningskategorier 

Utmärkande bland intagningskategorierna var att under kategorierna accidentell hypotermi, 

obstetrik/gynekologi, sepsis, blödning, levertransplantation och njursjukdomar fanns högst 

andel hypotermi hos patienterna. I dessa intagningskategorier var andelen hypoterma patienter 

20 procent eller högre. Fördelningen av hypotermi i intagningskategorierna presenteras i 

tabell 3.  

Vid genomgång av den primära IVA-diagnosen i materialet framkom att hos 87 av samtliga 

patienter förekom ordet ”postoperativ” eller ”observation post op vård UNS”. I den 

hypoterma gruppen (n=98) förekom dessa diagnoser hos 20 patienter, vilket motsvarar 20 

procent. Patienter som har genomgått en levertransplantation vårdas på 

intensivvårdsavdelningen postoperativt. Det identifierades 40 patienter som hade genomgått 

en levertransplantation och nio av dessa patienter var hypoterma, vilket motsvarar 23 procent. 

Hos sex av dessa patienter var den först uppmätta temperaturen den lägsta uppmätta 

temperaturen under vårdtiden. 

 

 

 

 

Temperatur 35,9-34,0 °C 33,9-30,0 °C

Axillärt 51 9

7 14

Blandad 11 6

Totalt 69 29

Urinkateter med termistor
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Tabell 3: Fördelning av hypotermi i de olika intagningskategorierna 

Intagningskategori Patienter, Hypoterma patienter, Hypoterma patienter, 

antal  antal  procent

Hypotermi, accidentell 3 2 67

Obstetrik/Gynekologi 8 3 38

Sepsis 80 22 28

Blödning 26 7 27

Levertransplantation 40 9 23

Njursjukdomar 15 3 20

Medicinska sjukdomar 54 9 17

Gastrointestinal 69 10 14

Respiratorisk insufficiens 184 23 13

Neurologi/Neurokirurgi 44 5 11

Intoxikation 48 4 8

Ortopedi/Trauma 12 1 8

Totalt 583 98

 

7.4 Vikt, ålder och kön 

Hos samtliga patienter var vikten fördelad mellan 41-240 kg (median 75 kg, medelvärde 78 

kg). Tolv patienters vikt fanns inte registrerad. Hos de hypoterma patienterna var vikten 

fördelad mellan 45-144 kg (median 73 kg, medelvärde 75 kg). De patienter som hade högst 

frekvens hypotermi var de med lägst kroppsvikt, 23 procent i viktkategorin 40-59 kg. Den 

absolut största viktgruppen hos samtliga patienter var 60-79 kg, med totalt 250 patienter, 

vilket speglar viktfördelningen bland samtliga patienter, tabell 4. 

  

Tabell 4: Fördelning av hypotermi i viktkategorier 

Vikt 
 

Patienter, antal  
 

Hypoterma patienter, 
 antal 

Hypoterma patienter,  
procent 

40-59 92 21 23 

60-79 250 40 16 

80-99 157 28 18 

100-119 46 4 9 

120- 27 3 11 

Saknas 11 2 18 

Totalt 583 98   

 

 

Fördelningen mellan könen visade att det var större andel kvinnor som var hypoterma än män. 

Av de 257 kvinnorna var 48 hypoterma vilket motsvarar 19 procent. Av de 326 männen var 

50 hypoterma vilket motsvarar 15 procent. 
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Åldern bland samtliga patienter var fördelad mellan 18-92 år (median 59 år, medelvärde 57 

år), medan i hypotermigruppen var åldern fördelad mellan 18-90 år (median 54 år, 

medelvärde 56 år). Yngre och äldre patienter uppvisade procentuellt högre grad av hypotermi, 

tabell 5. 

 

Tabell 5: Fördelning av hypotermi i ålderskategorier 

Ålder 
 

Antal patienter 
 

Hypoterma patienter, 
antal 

Hypoterma patienter,  
Procent 

18-34 63 14 22 

35-54 176 26 15 

55-74 270 43 16 

75- 74 15 20 

Totalt 583 98  

 

 

 

8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

En retrospektiv totalundersökning har genomförts på samtliga vuxna patienter vårdade på en 

intensivvårdsavdelning under året 2009, resultatet visar förekomsten av hypotermi på den 

specifika intensivvårdsavdelningen. Statistisk analys har ej genomförts och därmed 

generaliseras inte resultatet (Denscombe, 2000). Vid en retrospektiv deskriptiv metod går det 

att få en bild av hur situationen har sett ut under en viss period. Materialet går att hämta ur ett 

befintligt register. Nackdelen med att förlita sig på ett register där andra lagt in uppgifterna är 

att risken för felvärden ökar. Fördelen med att hämta ur ett befintligt material är att det går att 

få ett stort material. Vid en prospektiv metod följs patienterna i nutid och det går att övervaka 

datainsamlingen (Ejlertsson, 1994; Polit & Beck, 2008). En prospektiv metod där författarna 

hade kunnat bestämma hur temperaturerna uppmättes hade varit önskvärt men då hade inte 

samma kvantitet i materialet uppnåtts inom den angivna tidsramen. Fördelen med en 

retrospektiv deskriptiv studie är att det går att identifiera riskområden där uppföljande 

forskning bör ske (Denscombe, 2000). 

Temperaturer uppmätta via en urinkateter registreras i databasen var femte minut, detta 

innebär att det då finns mer än hundra uppmätta temperaturer per dygn för dessa patienter. 

Eftersom materialet då skulle bli svårhanterligt användes de fem lägsta temperaturer per dygn. 

Nackdelen med denna metod är att man kan få ut fem temperaturer uppmätta som följer 

varandra, vilket kan öka risken för att få med felvärden. Vid manipulation av katetern eller 

uppstart av mätningen kan falskt låga värden registreras. Detta vägdes mot att det skulle vara 
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praktiskt genomförbart att analysera materialet i studien.  Temperaturerna i studier av Abelha, 

Castro, Neves, Landeiro och Santos (2005), Karalapillai, Story, Calzavacca, Liu och Hart 

(2009) samt Kongsayreepong et al. (2003) var uppmätta med en örontermometer vilket kan 

påverka jämförelser med denna studies resultat. Temperaturmätning i axillen och via en 

urinkateter med termistor är metoder som kan påverkas av skillnader i patienternas tillstånd 

samt mätteknik.  

Reliabiliteten syftar hur väl studien har mätt det som ska mätas. En hög reliabilitet betyder att 

risken för slumpmässiga värden har minskats (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2004). Därför valdes att analysera patienter som hade hypoterma temperaturer vid två eller 

flera efterföljande tillfällen.  

Patienterna var registrerade enligt 66 olika intagningsorsaker samt 125 olika primära IVA-

diagnoser. Intagningsorsaken dokumenterades när patienten skrevs in på 

intensivvårdsavdelningen och beskriver varför patienten var i behov av intensivvård. Den 

primära IVA-diagnosen är den överordnade orsaken till varför patienten har vårdats på 

intensivvårdsavdelningen och dokumenteras vid patientens utskrivning. Intagningsorsaken 

och den primära IVA-diagnosen skiljde sig åt avsevärt i flera fall. Det var inte möjligt att 

identifiera när under vårdtiden som den diagnosen uppstod.  

Patienternas intagningsorsak valdes till att belysa deras medicinska orsak till att vårdas på en 

intensivvårdsavdelning. Eftersom många patienter uppvisade hypotermi under det första 

vårddygnet var det mer intressant att se varför de kom till intensivvårdsavdelningen. 

Nackdelen med att välja bort IVA-diagnoser är att det kan ge mer information om patientens 

tillstånd.  

Då det förekommit vissa extrema värden i materialet valdes att både presentera medelvärdet 

samt medianen för att vara tydliga vid presentationen av centralmåtten (Denscombe, 2000). 

Materialets storlek har gjort att medelvärdet påverkats i liten grad, men för att vara 

konsekventa i framställningen av resultatet redovisas procentsatser, även i mindre grupper.  

En patient kan ha flera vårdtider på intensivvårdsavdelningen. Patienten kan förflyttas till 

vårdavdelningen och komma tillbaka till intensivvårdsavdelningen om tillståndet förvärras. 

Detta sker även på den intensivvårdsavdelning där materialet är inhämtat och det har inte varit 

möjligt att se om det är samma patient som haft hypotermiepisoder vid olika vårdtillfällen. 
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8.2 Resultatdiskussion 

Det totala antalet hypoterma patienter i studien uppgick till 98 patienter, 17 procent av totalt 

583 vårdade patienter, vilket var högre än förväntat. Om de patienter med enbart en hypoterm 

temperatur analyserats hade frekvensen av hypotermi varit högre. Efter att identifierat och 

analyserat patienterna efter riskgrupper visar det sig att resultatet både stämmer väl överens 

men även skiljer sig väsentligt mot tidigare forskning om enskilda riskgrupper. 

8.2.1 Kontinuerlig hemodialys 

Vid jämförelse av intagningskategorier och förekomst av CRRT- behandling framkom att en 

hög andel av patienterna med sepsis, respiratorisk insufficiens eller blödning behandlades 

med CRRT. Patienterna kan både bli hypoterma av CRRT och sin sjukdom/orsak att vårdas 

på intensivvårdsavdelningen vilket komplicerar resultatet. De ingår i flera utsatta riskgrupper, 

vilket rimligtvis borde öka risken för hypotermi. Av de patienterna som hade behandlats med 

CRRT var 41 procent hypoterma, vilket stöds av Yagi, Leblanc, Sakai, Wright och Paganini 

(1998). Deras studie visade att en stor andel av patienterna hade hypotermi under kontinuerlig 

dialys, 40 procent av patienterna som behandlades med CVVH och 48 procent av patienterna 

som behandlades med CVVHD. De förslår att det faktum att dialysatvätskorna förvaras i 

rumstemperatur gör att vätskorna kyls ner och därför också kyler ner patienterna. Detta stöds 

av Blackburn Jones (2002) som fann att 91 procent av patienterna i dialys blev hypoterma, 

vilket skiljer sig avsevärt från de 41 procent som denna studie visar. I Blackburn Jones studie 

användes dock en gräns för hypotermi som under 36,5°C vilket gör att det är svårt att dra 

paralleller till vår studie. Rickard et al. (2004) såg att det inte var någon skillnad om 

patientens blod värmdes upp aktivt innan det återvände till patienten. Deras studie visade att 

37 procent av patienterna blev hypoterma, vilket stämmer mer överens med resultatet i denna 

studie. 

8.2.2 Sepsis 

Bland samtliga patienter fanns 80 patienter i intagningskategorin sepsis och av dem var 22 

hypoterma vilket motsvarar 28 procent. Detta är ett högre värde än vad Clemmer et al. (1992) 

fann, där nio procent av patienterna med svår sepsis uppvisade hypotermi, definierat som en 

temperatur <35,5° C. Skillnaden i definition av gränsen för hypotermi kan självklart påverka 

en jämförelse mellan resultatet i deras studie jämfört med denna studie. Marik och Zaloga 

(2010) undersökte 930 patienter med sepsis och i resultatet framkom att 21 procent av 

patienterna var hypoterma vid ankomst. Deras temperaturgräns för hypotermi var ≤35,6°C. 

Detta stämmer mer med fynden i denna studie, men även detta kan vara svårtolkat då endast 
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temperaturen vid ankomst var analyserad i deras studie och den lägsta uppmätta temperatur 

valdes att analyseras i denna studie.  

8.2.3 Blödning och operation 

Patienter med intagningsorsak blödning blev hypoterma vilket kan förklaras av att 

patienter som erhåller stora mängder kristalloida vätskor eller erytrocytkoncentrat löper större 

risk att bli hypoterma (Abelha, Castro, Neves, Landeiro & Santos, 2005). Behandling med 

stora mängder vätska intravenöst är en behandling av blödning. Blödningar kan förvärras av 

hypotermin på grund av förändringar i koagulationskaskaden vilket leder till mer blödningar. 

Det förefaller därför vara viktigt att se till att patienten värms upp för att kunna motverka 

ytterligare blödningsproblematik (Sihler & Napolitano, 2010). 

Genomgång av bakgrundslitteratur visar inte att patienter med gynekologiska/obstetriska 

diagnoser skulle vara en riskfaktor för hypotermi, men i denna studie var tre av åtta patienter 

hypoterma. En förklaring till att dessa patienter är hypoterma kan vara att de har genomgått 

ett kejsarsnitt eller en operation på reproduktionsorganen. Den typen av ingrepp kan klassas 

som en operation där stora kaviteter i kroppen är blottade, vilket är en riskfaktor. Dessa 

patienter kan även ha drabbats av större blödningar med ett behov av intravenös vätska vilket 

kan leda till hypotermi (Abelha, Castro, Neves, Landeiro & Castro, 2005).  

Studien visar att 20 procent av patienterna som vårdades postoperativt var hypoterma, vilket 

är lägre än de 57,1 procent som Kongsayreepong et al. (2003) fann vid en studie av 

postoperativ hypotermi hos intensivvårdade patienter. Även Abelha, Castro, Neves, Landeiro 

och Santos (2005) avviker från denna studie. I deras studie var 57,8 procent av de 

postoperativa patienterna hypoterma, men hypotermin definierades som en temperatur ≤35°C. 

Olikheterna vid kategorisering av patienternas intagningsorsaker försvårar dock jämförelsen 

med de tidigare studierna.     

Kongsayreepong et al. (2003) bedömde att signifikanta riskfaktorer för att drabbas av 

postoperativ hypotermi var en operationslängd över två timmar samt operationens storlek. 

Abelha, Castro, Neves, Landeiro och Santos (2005) visade också i sin studie att 

operationslängd över tre timmar samt operationens storlek var oberoende riskfaktorer. Då 

levertransplantation är en mycket omfattande operation som pågår under lång tid kan 

hypotermi förekomma i denna grupp och denna studie visar att 23 procent av patienterna var 

hypoterma. Hos sex av patienterna som genomgått levertransplantation var det den första 

uppmätta temperaturen som var den lägsta, vilket kan indikera att de kommer från 

operationsbordet med hypotermi. Under en levertransplantation kan patienterna förlora stora 
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mängder blod som måste ersättas med olika vätskor, även det skulle kunna förklara varför 

dessa patienter är hypoterma.  

8.2.4 Läkemedel och intoxikation 

Vid intoxikationer finns en risk för hypotermi. Fyra av 48 patienter i denna studie, vilket 

motsvarar åtta procent, av patienterna med intoxikation uppvisade hypotermi. Holtzclaw 

(2008) anger att personer som är djupt sederade av alkohol eller andra droger kan somna och 

bli hypoterma utan att vakna, däremot anges inte hur vanligt fenomenet är. Stotter Cuddy 

(2004) anger att en vanlig riskfaktor för hypotermi är exposition för kyla i samband med 

intoxikation av droger eller alkohol, men inte heller här anges hur vanligt fenomenet är. I 

denna studie var inte andelen hypotermi bland de intoxikerade patienterna stor. Det fanns inte 

angivet de bakgrundsfaktorer som kan påverka hypotermin, vilket preparat patienterna 

intoxikerat sig med eller vilka omgivningsfaktorer de utsatts för som exempelvis kyla. Därför 

kan inga slutsatser dras från detta resultat. 

Intensivvårdspatienten har behov av sedering då denne måste tolerera ett flertal behandlingar 

och procedurer som endotrakealtub och ventilatorbehandling. Dessa behandlingar eller 

procedurer kan vara mycket stressframkallande på flertalet sätt och majoriteten av patienterna 

behöver sedering för att klara detta (Gulbrandsen, 2009). Propofol är förstahandspreparat vid 

sedering på den aktuella intensivvårdsavdelningen. Att propofol kan påverka 

kroppstemperaturen har ett flertal studier påvisat (Matsukawa et al., 1995; Sessler, 2009). Det 

hade varit intressant att jämföra patienternas kroppstemperatur med den aktuella 

medicineringen för sedering men det var inte möjligt med den data vi valde.   

8.2.5 Vikt, ålder och kön 

Låg kroppsvikt ökar risken för hypotermi vilket stöds av Kongsayreepong et al. (2003) som 

identifierade låg kroppsvikt som en riskfaktor för hypotermi. I denna studie var det en lägre 

andel hypotermi bland de patienterna med hög kroppsvikt. Abelha, Castro, Neves, Landeiro 

och Santos (2005) samt Kongsayreepong et al. (2003) visade att hög kroppsvikt var en 

skyddande faktor mot nedkylning vilket skulle kunna stödjas av resultatet i denna studie.  

I denna studie identifierades att en ålder över 75 år var en riskfaktor för hypotermi vilket stöds 

av Abelha, Castro, Neves, Landeiro och Santos (2005) samt Kongsayreepong et al. (2003).  

Det som var förvånande var att i denna studie var även yngre patienter hypoterma, 22 procent 

i gruppen 18-34 år, vilket inte har identifierats som en riskgrupp andra studier.  
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Fynden i denna studie visar att kvinnor i större utsträckning var hypoterma jämfört med män, 

19 procent mot 15 procent vilket motsäger Abelha, Castro, Neves, Landeiro och Santos 

(2005) som visade att män var hypoterma i större utsträckning än kvinnorna.  

8.3 Slutsatser 

Hypotermi leder till ett flertal negativa konsekvenser för patienterna med förlängda vårdtider, 

ökade vårdkostnader och i vissa fall ökad mortalitet. Trots att hypotermi är ett välkänt 

problem inom intensivvården förekommer det ändå oavsiktlig hypotermi bland patienterna. I 

denna studie framkom att 17 procent av patienterna var hypoterma. Vi har funnit att vissa 

patienter som tillhör välkända riskgrupper som låg kroppsvikt, hög ålder, postoperativ vård 

samt behandling med CRRT blir hypoterma, trots att hypotermin rimligtvis borde kunna 

undvikas. Hos patienter som behandlats med CRRT blev 41 procent hypoterma. Vi 

identifierade att kvinnor och yngre personer hade högre andel av hypotermi vilket inte har 

visats i tidigare studier.  

8.4 Klinisk betydelse 

Sjuksköterskans ansvar är att tidigt identifiera och behandla hypotermi hos svårt sjuka 

patienter. För att detta ska bli ett prioriterat problem är det önskvärt med mer kunskap om 

aktiv uppvärmning samt de negativa effekterna av försenad uppvärmning. Konstant 

vaksamhet och aktiva åtgärder krävs för att undvika att patienterna kyls ner. Korrekt 

mätteknik samt kunskap om och tidigare identifiering av riskgrupper är avgörande i 

omvårdnadsdiagnostiken.  

8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling 

Temperaturmätning ligger till grund för behandlingsbeslut och ett felaktigt värde kan få 

ödesdigra konsekvenser för patienterna. Därför bör ytterligare studier om temperaturmätning 

utföras med en grundlig genomgång av de vanligaste mätmetoderna. Det vore intressant att 

göra en prospektiv studie för att kunna identifiera flera riskfaktorer som kan påverka 

uppkomsten av hypotermi. Denna studie är gjord på enbart en intensivvårdsavdelning, en 

ytterligare studie på en annan intensivvårdsavdelning bör genomföras för att kunna jämföra 

resultaten med varandra.  
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