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Sammanfattning 
Bakgrund: Under operation med narkos sjunker ofta patientens kärntemperatur vilket kan leda till 

att patienten blir hypoterm. Preoperativ värmning är en metod som syftar till att minska sänkningen 

av kärntemperaturen under operation. Syftet med pilotstudien var att studera patientens 

temperatursänkning under operation med och utan preoperativ värmning samt att observera hur 

preoperativ värmning skulle passa in logistiskt på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. 

Metod: 19 patienter som genomgick stor bukkirurgi ingick i studien. De blev indelade i tre grupper; 

aktiv preoperativ värmning med WarmTouch varmluftstäcke, passiv preoperativ värmning med 

dräkten T-Balance samt en kontrollgrupp. Kärntemperaturen mättes med en örontermomter 

preoperativt och intraoperativt.  

Resultat: Preoperativ värmning med WarmTouch varmluftstäcke gav en signifikant mindre sänkning 

av kärntemperaturen och en snabbare återhämtning till den preoperativa kärntemperaturen. Med 

T-Balance kunde inte en signifikant skillnad i sänkning av kärntemperatur påvisas men inte heller 

uteslutas. 

Slutsats: Båda metoderna var uppskattade av patienterna och skulle kunna passa in på Karolinska 

Universitetssjukhuset i Huddinge. Preoperativ värmning med WarmTouch visade sig vara effektivast 

men större studier för både WarmTouch och T-Balance, där dräkten testas även under och efter 

operation, rekommenderas. 

 



 

 
 



Abstract 
Background: During surgery with general anesthesia the patient’s core temperature usually drops 

which can cause the patient to become hypothermic. Preoperative warming is a method to reduce 

the drop in core temperature during surgery. The purpose of this pilot study was to look at the 

patient’s temperature drop during surgery with and without preoperative warming and to observe 

how easily preoperative warming could be implemented in the Karolinska University Hospital in 

Huddinge. 

Methods: 19 patients undergoing major abdominal surgery were included in the study. They were 

assigned one of three groups; active preoperative warming using a WarmTouch forced-air warming 

blanket, passive preoperative warming using the T-Balance suit or control group. The core 

temperature was measured using a tympanic thermometer preoperatively and intraoperatively. 

Results: Preoperative warming using a WarmTouch blanket resulted in a significant smaller decrease 

in core temperature and faster recovery to the preoperative core temperature. A significant 

difference in the drop of core temperature using the the T-balance suit could neither be detected 

nor excluded. 

Conclusion: Both methods were appreciated by the patients and would be able to fit in at the 

Karolinska University Hospital in Huddinge. Preoperative warming using WarmTouch appeared to be 

the most efficient but larger studies of both WarmTouch and T-Balance, in which the suit is used 

perioperatively, are recommended. 
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1. Inledning 
Detta är ett kandidatexamensarbete på civilingenjörsprogrammet i medicinsk teknik vid Kungliga 

Tekniska högskolan i Stockholm. Problemet som arbetet grundats på fångades upp av Team Anestesi 

vid Clinival Innovation Fellowships vid Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa under deras 

samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Clinical Innovation Fellowships har 

därmed fungerat som uppdragsgivare och även bistått med handledare.  

Team Anestesi observerade att patienter ibland inte kunde väckas direkt efter operationens slut på 

grund av att patienten hade för låg kärntemperatur. Under operationer med narkos är det mycket 

vanligt att patientens kärntemperatur sjunker drastiskt efter att narkos inletts. Detta medför risken 

att patienten drabbas av hypotermi, ett tillstånd som kan orsaka problem för både patienten och 

sjukhuset. Efter den initiala sänkningen når temperaturen sedan en nivå där den stabiliserar sig och 

förhoppningsvis börjar öka igen tack vare värmning under operationen. Med värmningen vill man då 

få upp temperaturen till en acceptabel nivå, helst innan operationens slut, för att kunna väcka 

patienten ur narkosen direkt. 

1.1 Problem 
Det finns flera anledningar till att patienter blir nedkylda och drabbas av hypotermi under 

operationer. Omfördelning av värme i kroppen vid narkos, svalt luftflöde i operationssalen och 

vaporisation från det öppna såret är några av dem.1-3 När patienten väl har blivit nedkyld tar det lång 

tid att värma upp kroppens kärna utifrån1, och en för låg kroppstemperatur kan medföra risker vid 

väckning av patienten och även postoperativa komplikationer.2 Det kan även orsaka förseningar i 

operationsschemat samt extra kostnader. 

Flera utländska studier har visat att preoperativ värmning, det vill säga att värma patienten innan 

operationen, kan minska risken för hypotermi.4-7 Någon sådan studie genomförd i Sverige har inte 

hittats och vad resultatet av en sådan skulle bli är därför oklart. 

1.2 Uppgift och mål 
Den första delen av uppgiften var att genomföra en litteraturstudie för att ge en översikt av 

forskningen hittills på området preoperativ värmning. Den andra delen gick ut på att genomföra en 

pilotstudie av preoperativ värmning på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge med hjälp av två 

olika metoder; aktiv värmning med varmluftstäcket WarmTouch och passiv värmning med dräkten 

T-Balance (se appendix A1 respektive A2). 

Målen var att: 

 Ge en teoretisk bakgrund till problemet hypotermi och ta reda på för- och nackdelar med 

preoperativ värmning. 

 Ta reda på om preoperativ värmning av patienter tenderar att ge en mindre sänkning av 

kärntemperaturen jämfört med att ingen preoperativ värmning görs. 

 Utvärdera de två metoderna i pilotstudien med avseende på användarvänlighet och hur väl 

de passar in i arbetsflödet på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. 

 Utreda de ekonomiska aspekterna av preoperativ värmning översiktligt. 
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1.3 Avgränsning 
Litteraturstudien begränsades till att ge en översikt av forskningen på områdena kroppens 

temperaturreglering, hypotermi och preoperativ värmning samt att identifiera för- och nackdelar 

med preoperativ värmning. 

Pilotstudien begränsades till att göra mätningar på 6-7 patienter per studiegrupp och genom att bara 

inkludera operationer vid Gastrocentrum Kirurgi i Huddinge med en operationstid på över 60 

minuter. Studien behandlar patienternas kärntemperaturer före och under operationen, men inte 

efter. Studien berör inte intra- eller postoperativa komplikationer orsakade av hypotermi och gör 

ingen kvantitativ bedömning av patientens komfortupplevelse av den preoperativa värmningen.  
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2. Bakgrund 

2.1 Orsaker till hypotermi 
Till kroppens kärna hör bål och hjärna och dess temperatur är relativt uniform. Extremiteternas 

temperatur är däremot inhomogen och varierar över tiden. Extremiteternas temperatur är vanligtvis 

2-4 °C lägre än kärntemperaturen och denna skillnad ger upphov till en temperaturgradient mellan 

kärna och extremiteter.1 

En kärntemperatur under 36 °C kommer i denna rapport benämnas hypotermi. Det finns många 

anledningar till att en patient kan drabbas av hypotermi under operation med narkos. Först och 

främst sätter narkosmedlet kroppens eget värmeregleringssystem i hypotalamus ur spel2,3 genom att 

dels höja tröskeltemperaturen för när vasokonstriktion sätts in och dels genom att många 

narkosmedel leder till direkt vasodilation.1 Vid vasodilation omfördelas värmen i kroppen från 

kärnan till extremiteterna på grund av ovan nämnda temperaturgradient och därmed sjunker den 

viktiga kärntemperaturen.1,3,8 Även vid epiduralbedövningar sker en omfördelning av värme, främst 

begränsad till benen, på grund av att nervblockaden hämmar vasokonstriktion och skakning.1 

Under narkosen sänks ämnesomsättningen i kroppen med 15-40 procent och därmed minskar 

värmeproduktionen.1,4 Dessutom bidrar många faktorer till ökad värmeförlust. En av de viktigaste är 

operationssalens temperatur som hålls låg för att skona operatörerna.9 Patienten är ofta kraftigt 

exponerad under förberedelserna till operationen3 och rengörs med en desinfektionsvätska som 

vaporiserar.1,2 Vid större kirurgi sker även en betydande vaporisation från incisionen.1,4 Ventilationen 

vid operationsbordet skapar ett luftflöde som ökar värmeutbytet mellan hud och omgivande luft.1 

Patientens ålder och kroppstyp spelar också in då äldre patienter lättare sjunker i temperatur2 

liksom patienter med lågt BMI.1 Faktorerna ovan leder initialt till ett relativt snabbt (30-60 min) 

temperaturfall på ca 1 °C.1,8 Att återfå normotermi efter hypotermi kan i värsta fall ta 2-5 timmar1, så 

under kortare ingrepp kan patienten fortfarande vara hypoterm när operationen är avslutad. 

När narkosen upphävs sjunker koncentrationen av narkosmedel i hjärnan till en början fort och gör 

att den normala värmeregleringen med mekanismer som vasokonstriktion och skakningar åter 

fungerar.1 

2.2 Risker med hypotermi 
Om patienten är hypoterm vid operationens slut så är det förenat med vissa risker att väcka 

patienten. Det är en energikrävande process för kroppen att återställa temperaturen. Samtidigt 

kräver andningsarbetet energi och det kan bli problem med andningen om patienten väcks under 

hypotermi. Hjärtats funktion kan också påverkas negativt om patienten är hypoterm vid väckning. 

Eftersom det tar tid att värma en hypoterm patient får det konsekvenser för patienter som står på 

tur att opereras på grund av att det blir förseningar i operationsprogrammet.10 

Intraoperativ hypotermi betyder att patienten är hypoterm någon gång under operationen men inte 

nödvändigtvis vid operationens slut. Detta tillstånd ökar risken för sårinfektioner på grund av 

minskad perfusion till huden4,5,11,12 och kan även leda till förlängd sårläkning.2 Det kan också leda till 

problem med hjärtat så som postoperativ myokardischemi4, arytmier2,8 och i värsta fall 

hjärtstillestånd.2 Förlängd återhämtningstid2,8, ökad blodförlust under operationen2,8 och minskad 

koagulationsförmåga5 är andra komplikationer som kopplats till hypotermi. Ökade komplikationer 
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leder också ofta till en förlängd sjukhusvistelse.12 Något som kanske inte är lika allvarligt fysiologiskt, 

men som är viktigt att ta i beaktning, är patientens komfortupplevelse som minskar vid hypotermi.5,8 

2.3 Rutiner för perioperativ värmning idag 
De rutiner som finns idag vad gäller perioperativa (före, under och efter operation) åtgärder för att 

patienter ska hålla temperaturen har observerats på Gastrocentrum Kirurgi på Karolinska 

Universitetssjukhuset i Huddinge under mars-maj 2012. 

På vårdavdelningen innan operationen bär patienten en operationsskjorta. Innan operationen rullas 

patienten till preoperativa avdelningen (pre-op) för förberedelser. Både på avdelningen och på 

pre-op används lakan och/eller bomullsfiltar för att värma patienten, ingen aktiv värmning används 

alltså. 

Inne på operationssalen värms ibland operationsbordet med en varmluftsblås innan patienten 

anländer. Patienten sövs och därefter sker förberedelser så som att desinficera operationsområdet 

och lägga upp operationsdukar. Detta innebär att stora delar av patienten under en stund (ca 10 

min) är helt exponerad mot omgivningen och det kalla luftdraget från taket som ventilationen ger 

upphov till. WarmTouch varmluftstäcken för över- och underkropp läggs över benen och senare 

också över armarna. Dessa är vanligtvis inställda på 42-45 °C. Tillförda vätskor värms upp till ca 40 °C 

och respiratorn använder ett återandningssystem som behåller värmen i exspirationen till nästa 

inspiration. 

Så fort operationen är avslutad avlägsnas värmetäckena och patienten får åter lakan och bomullsfilt 

över sig. På den postoperativa avdelningen (post-op) används ingen aktiv värmning förutsatt att 

temperaturen inte understiger 36 °C. 
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3. Litteraturstudie 

3.1 Idén med preoperativ värmning 
Idén med preoperativ värmning är att tillföra värme till patientens extremiteter innan operation för 

att på så sätt undvika kärntemperaturfallet under operation med narkos. När extremiteternas 

temperatur ökas blir skillnaden mot kärnans temperatur mindre, det vill säga temperaturgradienten 

minskar. Genom att åstadkomma en minskad temperaturgradient mellan kroppens kärna och 

extremiteter är målet att uppnå effekten att mindre värme omfördelas från kärnan till andra 

kroppsdelar i början av narkosen. Resultatet blir en minskad sänkning av kärntemperaturen vilket i 

sin tur minskar risken för hypotermi.3,13 Samtidigt är det i början av narkosen som det finns 

begränsade möjligheter att värma patienten, så därför skulle det vara av stor vikt att minska 

omfördelningen av värme under denna tid.6 En mindre sänkning av kärntemperaturen i början av 

operationen ger också bättre förutsättningar för anestesisjuksköterskorna att hinna få upp 

patientens temperatur till det normala innan operationens slut, speciellt under kortare operationer.3 

3.2 Tidigare studier och deras resultat 
Studier har gjorts för att hitta optimal varaktighet och temperaturinställning för preoperativ 

värmning med varmluft. Sessler m.fl.13 studerade skillnaderna mellan ett varmluftstäcke inställt på 

43˚C och ett inställt på 40 ˚C. Med båda temperaturinställningarna fann de att 30 minuters värmning 

ökade temperaturinnehållet i extremiteterna med mer än vad som omfördelas under den första 

timmen av en typisk narkos. Svettning uppträdde inte förrän under värmningens andra timme. 

Skillnader mellan effekterna av temperaturinställningarna var små. Cobbe m.fl.3 visade att 

försökspersoner föredrar en högre inställning, 43 ˚C, framför en lägre, 38 ˚C, vid värmningens början. 

En högre initial temperaturinställning visade sig också resultera i mest tillförd värme totalt sett. 

Värmningen tolererades väl av försökspersonerna i upp till 60 minuter. 

Andra studier har visat resultat på att förvärmning minskar risken för hypotermi, jämfört med att 

ingen förvärmning görs. Brandes m.fl.6 utförde en studie där varmluftstäcke användes i ca 25 

minuter innan minimalt invasiva hjärtoperationer. Resultatet visade att temperaturen inte föll lika 

mycket under narkosen och dessutom anlände patienterna till post-op med nästan 1 ˚C högre 

kärntemperatur jämfört med de som inte hade blivit preoperativt värmda. Båda grupperna värmdes 

perioperativt med en varmvattenmadrass och intraoperativt med varmluftstäcke på underkroppen.  

Andrzejowski m.fl.7 testade att värma patienter med varmluftstäcke i 60 minuter på 38 ˚C innan 

spinaloperationer. Både den förvärmda gruppen och kontrollgruppen värmdes därefter 

intraoperativt med varmluft inställd på 38 °C. Resultatet visade på en signifikant mindre sänkning av 

kärntemperaturen och därmed en minskning av intraoperativ hypotermi hos de förvärmda 

patienterna.  

Bock m.fl.4 värmde patienterna inför större bukoperationer. Med 30 minuters preoperativ värmning 

med varmluftstäcke inställt på 40-42 ˚C visade resultatet inte bara en signifikant ökning av 

patientens temperatur vid slutet av operationen utan även en minskad blodförlust och därmed 

minskat behov av blodtransfusion. De preoperativt värmda patienterna stannade kortare tid på 

post-op och hade en lägre total anestesikostnad jämfört med patienterna som inte blivit 

preoperativt värmda. Det bör observeras att endast den preoperativt värmda gruppen fick aktiv 

värmning intraoperativt medan båda grupperna fick passiv värmning med varmvattensmadrass. 
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Fossum m.fl.5 utförde en studie där patienter förvärmdes med 38 °C varmluft i minst 45 minuter. 

Patienterna genomgick antingen gynekologiska, ortopediska eller urologiska ingrepp under narkos. 

De fann att de värmda patienterna hade signifikant högre temperatur när de anlände till post-op än 

patienterna i kontrollgruppen som endast hade ett varmt lakan över sig innan operation.  

Hirvonen och Niskanen14 studerade om användning av den isolerande dräkten T-Balance kunde 

minska temperaturfallet vid operationer med epiduralbedövning jämfört med en kontrollgrupp som 

bar vanlig sjukhusklädsel bestående av ett lager textil. Dräkten bars under en timme innan operation 

men även under och efter operation. Båda grupperna fick ett varmt lakan över sig efter ankomst till 

operationssalen men ingen aktiv intraoperativ värmning förutsatt att de inte begärde sådan. 

Resultatet visade att behandlingsgruppen hade både högre temperatur när de anlände till post-op 

och ett mindre temperaturfall än kontrollgruppen. 

Melling m.fl.11 visade ett samband mellan preoperativ värmning och färre postoperativa 

sårinfektioner. Studien utfördes på patienter som genomgick mindre operationer med operationstid 

under en timme. Patienterna värmdes preoperativt med varmluftstäcke i minst 30 minuter och 

uppvisade både färre och lindrigare sårinfektioner samt behövde mindre postoperativ antibiotika än 

kontrollgruppen. 

3.3 Fördelar och nackdelar med preoperativ värmning 
Den största fördelen med preoperativ värmning är att risken för hypotermi kan minskas4-7 och 

därmed också riskerna förknippade med hypotermi, se 2.2 Risker med hypotermi. 

Fler intra- och postoperativa komplikationer vid hypotermi innebär ökade kostnader7,12 och att 

minska dem är naturligtvis en fördel. Att narkos- och återhämtningstid förlängs innebär kostnader 

eftersom det då krävs mer resurser och på ett sjukhus är tid pengar.3 Melling m.fl.11 uppskattade år 

2001 att postoperativa sårinfektioner i medelfallet kan kosta sjukhuset mer än 1500 pund och då 

hade hänsyn inte tagits till patientens egna kostnader som kan uppstå på grund av ökade utgifter 

och inkomstbortfall vid arbetsfrånvaro. Bock m.fl.4 fann år 1998 att den totala anestesikostnaden 

minskade med 24 % vid upprätthållande av normotermi. En studie utförd av Kurz m.fl.12 visade att 

normotermi under operationen kunde förkorta sjukhusvistelsen med ca 20 procent jämfört med om 

patienterna var hypoterma, vilket innebär vinster både för sjukhuset och för patienten. Hart m.fl.9 

uppskattade år 2011 kostnaderna för en patient på den postoperativa avdelningen till 1600 

dollar/timme. Akademiska Sjukhuset i Uppsala har uppskattat att en förlängd sjukhusvistelse på 

grund av vårdrelaterade infektioner kostar 5000-8000 kronor per dygn.15 

Patientens temperatur är en viktig del av komfortkänslan och upplevelsen av sjukhusvistelsen. Vare 

sig patienterna känt sig varma eller kalla så är det något de ofta minns efteråt. Preoperativ värmning 

har visat sig öka patientens egen komfortkänsla med hänsyn till temperatur och dessutom minska 

preoperativ oro.5,9 I studien utförd av Fossum m.fl.5 uttryckte ingen av patienterna i gruppen som 

fick preoperativ värmning obehag på grund av att han eller hon kände sig kall. Sessler m.fl.13 fann att 

alla försökspersoner uppskattade värmningen med varmluftstäcke i 30-60 minuter. 

En nackdel är själva kostnaden för den preoperativa värmningen. Ett WarmTouch helkroppstäcke 

kostar cirka 40 kronor (maj 2012) och används en gång för att sedan kasseras. Det krävs en 

varmluftsblås för att värmning med WarmTouch-täcke ska fungera. En varmluftsblås från Covidien 

kostar cirka 15 000 kronor (maj 2012). Inköpspriset på värmedräkten T-Balance är 430 euro (april 
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2012) och den kan återanvändas 80-100 gånger vilket ger en kostnad på 4,3-5,4 euro per 

användningstillfälle. I Finland, där användningen av T-Balance är utbredd, är det tvätterier som 

köper in dräkten och sedan hyr ut den till sjukhusen till en kostnad av 7-12 euro (april 2012) per 

användningstillfälle inklusive tvättkostnad. 

Om den preoperativa värmningen pågår under för lång tid eller vid för hög temperatur kan patienten 

börja svettas, vilket ökar vaporisationen från huden och leder till att mer värme avges än vad som 

tillförs.13 Detta gör att värmningen blir verkningslös och patienten riskerar istället att bli nedkyld. 

Sessler m.fl.13 visade att det var många av försökspersonerna som kände sig obehagligt varma när 

temperaturinställningen var 40 °C och värmningen pågått i över 60 minuter. När inställningen var 43 

°C kände sig alla försökspersoner överdrivet varma efter samma tid. Hos ungefär hälften av 

personerna detekterades svettning under den andra timmen av värmning.   
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4. Metod 

4.1 Patienter och studiegrupper 
19 patienter som genomgick större bukkirurgi under narkos med en operationstid över 60 minuter 

studerades på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge under mars-maj 2012. Vilka typer av 

operationer som ingick i studien återges i tabell A3.1 i appendix A3. Patienterna tillfrågades 

muntligen om att delta i studien och tilldelades en av följande tre studiegrupper: 

1. Aktiv preoperativ värmning av hela kroppen med varmluftstäcket WarmTouch i 30-50 

minuter och ett lakan över. Värmningen startade på högsta möjliga temperatur (42-46°C) då 

det visat sig effektivast3 och sänktes på patientens eventuella begäran. I övrigt värmdes 

patienten enligt standardrutiner, se 2.3 Rutiner för perioperativ värmning idag. 

2. Passiv preoperativ värmning av hela kroppen med dräkten T-Balance i 60-180 minuter och, 

på patientens eventuella begäran, ett lakan och/eller en filt över. I övrigt värmdes patienten 

enligt standardrutiner. 

3. Värmning enligt standardrutiner, kontrollgrupp. 

Indelningen var inte helt randomiserad på grund av tidsmässiga skäl, men ingen hänsyn togs till 

andra parametrar än vad som var mest lämpligt för studien ur tidssynpunkt. Därför bör detta inte ha 

påverkat studiens resultat. 

4.2 Mätningar 
För att mäta kärntemperaturen användes två likadana GeniusTM 2 Tympanic Thermometer (infraröd 

örontermometer) med en noggrannhet på ±0,1 °C. Samma termometer användes vid alla mätningar 

på en och samma patient och de utfördes av samma person för att öka jämförbarheten. 

Rumstemperaturen avlästes minst en gång på pre-op och operationssalen på en Prologue in- och 

utomhustermometer med en maximal avvikelse på ±1,0 °C. På operationssalen var 

rumstermometern placerad i ett av rummets hörn och inte i det svala luftflödet över 

operationsbordet på grund av sterilitetsskäl. 

En örontermometer är väldigt beroende av att den riktas rätt för att få ett korrekt värde av 

kärntemperaturen, men då mätningarna skulle vara snabba och smidiga och inte inverka på 

sjukhuspersonalens arbete ansågs örontermometern vara lämpligast. Temperaturkatetrar i 

urinblåsan eller matstrupen är mer tillförlitliga än örontermometrar men var endast tillgängliga 

intraoperativt och valdes bort då studien krävde en metod som även kunde användas preoperativt.  

Temperaturen mättes var 15:e minut på pre-op och under narkosens första två timmar och därefter 

var 30:e minut. Temperaturen mättes i båda öronen. De uppmätta värdena under operationen 

jämfördes med värdet från temperaturkatetern om sådan fanns tillgänglig för att se till att det 

uppmätta värdet var rimligt med avseende på patientens kärntemperatur. 

På de sex första patienterna mättes temperaturen under hela operationen och cirka en timme 

efteråt. En utvärdering av deras resultat visade att kärntemperaturen oftast nått botten och börjat 

vända uppåt igen cirka 180 minuter efter det att narkos inletts. Eftersom det är temperaturfallet, 

snarare än den efterföljande höjningen, som är intressant för denna studie beslutades att 

mätningarna skulle upphöra cirka 200 minuter efter narkosens början eller när operationen 
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avslutats. Denna ändring gjordes för att öka möjligheterna att hinna inkludera fler patienter i 

studien. 

4.3 Dataanalys 
En medeltemperatur mellan vänster och höger öra vid varje mättillfälle beräknades. Eftersom 

mätningar inte kunde göras vid exakt samma tidpunkter på alla patienter interpolerades data linjärt 

mellan mätpunkterna för att få fram temperaturen vid ett antal fixa tidpunkter. Medelvärdet 

beräknades sedan vid varje fix tidpunkt vilket gjorde att studiegrupperna kunde jämföras grafiskt. 

Kärntemperaturen tycks inte öka eller minska nämnvärt preoperativt oavsett om patienten värms 

eller inte. Därför beräknades den preoperativa medeltemperaturen för varje patient och denna 

temperatur fick utgöra nollnivån utifrån vilken temperaturskillnaden sedan beräknades. 

För att beräkna resultatens signifikansnivå gjordes en hypotesprövning med ett tvåsidigt t-test där 

kontrollgruppen jämfördes med WarmTouch-gruppen respektive T-Balance-gruppen. Parametern 

som prövades var den maximala temperatursänkningen (från medelvärdet före operation till den 

minsta uppmätta temperaturen under operation) hos varje patient.  
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5. Resultat 
Antal patienter i varje studiegrupp med respektive operationstyp, allmän patientdata och medeltid 

för den preoperativa värmningen återges i tabell A3.1 och tabell A3.2 i appendix A3. All rådata för de 

olika grupperna återges i figur A4.1, A4.2 och A4.3 i appendix A4. 

I figur 1 som jämför kontrollgrupp och WarmTouch-grupp ses en klar tendens. WarmTouch-gruppen, 

som bestod av sex patienter, har en mindre maximal temperatursänkning och temperaturen börjar 

öka tidigare än hos kontrollgruppen, som bestod av sju patienter. WarmTouch-gruppen når också 

den preoperativa temperaturen tidigare (i medel efter ca 135 minuters narkos) än kontrollgruppen 

som inte ens kommit upp i den temperaturen då mätningarna avslutades. Av de utritade 

standardavvikelserna kan man utläsa att det finns en tydlig skillnad mellan de två grupperna vid 

tidpunkterna från 90 minuter till 165 minuter. 

Figur 1 Ändring av kärntemperaturen för kontrollgrupp och WarmTouch-grupp. Tid noll indikerar narkosens 

start. Temperaturskillnad noll indikerar medeltemperatur före operation. Svarta staplar visar en 

standardavvikelse. Standardavvikelsen är angiven endast åt ett håll (negativ för WarmTouch, positiv för 

kontrollgrupp). 

Jämförelse mellan kontrollgrupp och T-Balance-grupp ses i figur 2. T-Balance-gruppen, som bestod 

av sex patienter, verkar ha en något mindre maximal sänkning av kärntemperaturen men 

standardavvikelsen visar att det inte finns någon tydlig skillnad mellan grupperna vid någon tidpunkt. 

Det går inte att se någon skillnad på hur snabbt gruppernas medeltemperatur börjar öka efter 

sänkningen. 
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Figur 2 Ändring av kärntemperaturen för kontrollgrupp och T-Balance-grupp. Tid noll indikerar narkosens start. 

Temperaturskillnad noll indikerar medeltemperatur före operation. Svarta staplar visar standardavvikelsen. 

Standardavvikelsen är angiven endast åt ett håll (nedåt för T-Balance, uppåt för kontrollgrupp). 

Ett tvåsidigt t-test för kontrollgruppen kontra WarmTouch-gruppen med avseende på maximal 

temperatursänkning (se tabell A5.1 i appendix A5) visar att grupperna skiljer sig åt på 

signifikansnivån 5 %. Ett likadant test för kontrollgruppen kontra T-Balance-gruppen visar att man 

inte kan slå fast att det finns en statistisk skillnad på signifikansnivån 5 % mellan grupperna, men inte 

heller utesluta en sådan. Testerna skedde under antagandet att temperaturerna är normalfördelade 

med samma varians hos alla grupper. Standardavvikelsen har skattats med en sammanvägd 

stickprovsvarians.  

Ett 95-procentigt konfidensintervall (utan polad varians) för skillnaden i maximal 

temperatursänkning mellan kontrollgrupp och WarmTouch-grupp är (0,096 ; 0,75). Även detta visar 

på en signifikant skillnad eftersom intervallet inte innehåller 0. Ett likadant intervall för skillnaden 

mellan kontrollgrupp och T-Balance-grupp är (-0,21 ; 0,66). Tidpunkten för den maximala 

temperatursänkningen hos varje patient har inte tagits hänsyn till i varken t-testerna eller 

konfidensintervallen. 

Den på pre-op uppmätta rumstemperaturen var 22,2-23,5 °C vid alla mättillfällen. I operationssalen 

låg rumstemperaturen på 20,3-23,2 °C under alla operationer som studerades.  
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6. Analys och diskussion 
Våra resultat har visat att den preoperativa värmningen med WarmTouch avsevärt minskar 

sänkningen av kärntemperatur hos patienterna jämfört med kontrollgruppen under operation och 

därmed minskar risken för hypotermi. En annan viktig aspekt av resultatet är att patienterna efter 

sänkningen hinner komma upp i den preoperativa temperaturen redan efter i medel cirka 135 

minuter av narkos. Kontrollgruppen hade i medel inte kommit upp i den temperaturen ens efter 195 

minuter. Detta är av stor vikt vid framförallt kortare operationer eftersom man vill undvika att väcka 

en hypoterm patient på grund av riskerna förknippade med detta. Kan man förkorta tiden det tar att 

återfå en acceptabel temperatur är det en stor fördel. 

Det gick inte att påvisa någon statistisk skillnad i sänkning av kärntemperatur mellan kontrollgrupp 

och T-Balance-grupp, men den går heller inte att utesluta. I vår studie har T-Balancedräkten endast 

använts före operation vilket inte kan visa dess fulla potential även om vissa positiva resultat kan 

ses. I studien av Hirvonen och Niskanen14 studerades dräktens inverkan då patienten bar den före, 

under och efter operationen. Deras resultat var mer positiva än våra men då var även skillnaden att 

dräkten hade använts under operationer med endast epiduralbedövning och att ingen aktiv 

intraoperativ värmning utfördes. En jämförelse mellan studierna indikerar alltså mer positiva resultat 

om dräkten används som tänkt, det vill säga före, under och efter operation, jämfört med bara före. 

Studien av Andrzejowski m.fl.7 utfördes med varmluftstäcke på liknande sätt som i vår studie och 

kom fram till liknande resultat; en mindre sänkning av kärntemperaturen och minskad intraoperativ 

hypotermi. De använde dock en lägre temperatur under den preoperativa värmningen men värmde 

istället under en längre tid. Fossum m.fl.5 använde sig också av en lägre temperatur och fick goda 

resultat. Ur detta drar vi slutsatsen att även en lägre temperaturinställning på den preoperativa 

värmningen fungerar, men kan behöva kompenseras med en längre värmningstid. Av våra 

observationer att döma bör dock den tidseffektivaste metoden (högre temperatur under kortare tid) 

vara att föredra på Karolinska sjukhuset i Huddinge då patienterna i normalfall inte tillbringar mer än 

30-45 minuter på pre-op.  

I vår litteraturstudie är Bock m.fl.4 de enda som tidigare tittat på stor bukkirurgi. Temperatur- 

inställningen och varaktigheten för den preoperativa värmningen stämde bra överens med vår 

studie och de kom också fram till ett liknande resultat då de fann att värmningen ökat patientens 

temperatur vid slutet av operationen.  Den stora skillnaden var att både kontrollgrupp och 

värmningsgrupp i vår studie fick samma intraoperativa värmning medan Bock m.fl. värmde endast 

behandlingsgruppen intraoperativt.  

Det har förekommit vissa skillnader under operationerna som vi studerat. Två av operationerna 

genomfördes inte genom en stor bukincision utan med rektalt ingrepp respektive titthålskirurgi. 

Detta kan ha medfört mindre värmeförluster på grund av mindre vaporisation från incisionerna. 

Båda dessa patienter värmdes preoperativt med WarmTouch och hade de minsta 

temperatursänkningarna i gruppen (nr 7 respektive nr 12 i figur A4.2 i appendix A4). Resultatet för 

WarmTouch-gruppen har påverkats av denna faktor men det är oklart om avsaknaden av stor 

bukincision är hela förklaringen till de goda resultaten. BMI för WarmTouch-gruppen var i medel 

något högre än för kontrollgruppen, se tabell A3.2 i appendix A3. Eftersom högre BMI sänker risken 

för hypotermi är detta en faktor man måste ta hänsyn till, men då skillnaden var så pass liten kan det 

inte vara hela förklaringen till WarmTouch-gruppens resultat. Hur mycket blod patienten förlorade 
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och hur snabbt WarmTouch sattes på i operationssalen är faktorer som skiljt sig men som inte bör ha 

inverkat nämnvärt på resultatet. 

Vi har även noterat att det tagit olika lång tid innan patienten blivit sövd. I de flesta fall har det tagit 

cirka 30 minuter från det att patienten lämnat pre-op till att narkos inletts. Undantagsfall har dock 

förekommit då patienten inte blivit sövd förrän cirka 70 minuter efter att de lämnat pre-op. I ett 

sådant fall kan man undra om den preoperativa värmningen med WarmTouch på pre-op hinner 

tappa sin effekt innan patienten blir sövd. En av patienterna i WarmTouch-gruppen blev inte sövd 

förrän 68 minuter efter att värmning avslutats och det visade sig att den patienten hade det största 

temperaturfallet i gruppen med god marginal (nr 16 i figur A4.2 i appendix A4). Det finns alltså 

faktorer som både kan ha försämrat och förbättrat resultatet för WarmTouch-gruppen, så på det 

stora hela borde dessa faktorer inte påverka resultatet i allt för stor utsträckning. 

Det kan vara nödvändigt, om preoperativ värmning med WarmTouch ska användas, att man har 

möjlighet att värma patienten även under transport från pre-op och inne på operationssalen för att 

inte tappa effekten av värmningen. Det skulle kunna lösas med att man sparar täcket från pre-op 

och använder det igen inne på operationssalen innan patienten sövs eller att man har portabla 

varmluftsblåsenheter som kan färdas med sängen och hålla igång värmning under förflyttning. En 

fördel med T-Balance i den här situationen är att dessa problem inte skulle existera då dräkten kan 

sitta på ända fram till sövning eller möjligtvis längre. 

Användningen av örontermometer har i vissa fall varit problematisk. Små öron, trånga hörselgångar, 

många slangar runt patientens huvud och mössa har ibland gjort det svårare att utföra bra 

mätningar och tvingat oss att upprepa mätningen. Dessutom är termometern väldigt beroende av 

att den riktas rätt för att visa ett korrekt värde. Det är på grund av dessa anledningar möjligt att det 

förkommit vissa mätfel men dessa borde inte ha påverkat det totala resultatet då alla mätningar på 

en patient utfördes av samma person och med samma termometer.  

Under studien har vi observerat att både preoperativ värmning med WarmTouch och med T-Balance 

skulle fungera bra på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Vad gäller WarmTouch är det en 

teknik som redan används intraoperativt och ibland även postoperativt så metoden och 

utrustningen är redan välkänd för personalen och därmed skulle ingen utbildning krävas. Det skulle 

endast behövas en liten ändring i rutinerna för pre-op. Patienterna skulle behöva tillbringa lite längre 

tid där, cirka 10-15 minuter mer enligt våra observationer, för att hinna få en effektiv preoperativ 

värmning. Sjuksköterskorna på pre-op skulle få ett extra arbetsmoment i att lägga på patienten 

WarmTouch-täcket och koppla in varmluftsblåsen. Om allt som behövs finns nära till hands bör detta 

dock vara enkelt och enbart ge en liten ökad arbetsbelastning och troligtvis inte leda till behov av en 

utökad personalstyrka.  

T-Balancedräkten är helt ny för personalen så innan den börjar användas skulle personalen behöva 

få en genomgång i hur den används och hur dragkedjorna fungerar och används optimalt. Den bör 

inte innebära något extra arbetsmoment för personalen om patienten är mobil och aktivt kan hjälpa 

till att sätta på sig dräkten, som används istället för annan sjukhusklädsel före operation. Vi har 

observerat att dräkten inte innebär något hinder för att göra de förberedelser som krävs inför 

operation, till exempel ta blodtryck, ta blodprov eller lägga epiduralbedövning. Vår studie har krävt 

att dräkten togs av innan narkos, vilket ibland krånglade till det inne på operationssalen. Då dräkten 

egentligen är framtagen för att användas även under och efter operation skulle man slippa 
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momentet att ta av den om den används som det är tänkt. Personalen har uttryckt vissa funderingar 

vad gäller om dräkten kan ge upphov till liggsår om den används under narkos och därför tror vi att 

det kan behövas en testperiod för att dräkten ska bli accepterad. 

Ingen av patienterna har uttryckt sig negativ till den preoperativa värmningen. Alla har beskrivit en 

komfortabel känsla och att det blivit varmt på ett behagligt sätt. Värmning med WarmTouch-täcke 

uppskattades av alla patienter och i synnerhet av fyra stycken som känt sig frusna innan värmningen 

startat. Fem patienter upplevde att det började bli för varmt men då sänktes 

temperaturinställningen på varmluftsblåsen innan det börjat bli obehagligt. T-Balancedräkten 

upplevdes av patienterna som lagom varm och dessutom skön med sin mjuka insida. Två av 

patienterna tyckte att det började bli lite för varmt men kunde då enkelt öppna upp dräkten lite 

grann för att svalka. Två patienter sa sig vara varma om kroppen men kalla om fötterna eftersom 

dräkten inte täcker dem. Personalen har reagerat med nyfikenhet och varit mestadels positiva till 

den preoperativa värmningen. Vi har uppfattat det som att patientens välmående och komfort är 

viktig för personalen och att en patient som känner sig behagligt varm gör personalens arbete mer 

tillfredsställande. 

Den preoperativa värmningen innebär kostnader för sjukhuset. Att preoperativt värma en patient 

med WarmTouch helkroppstäcke skulle innebära inköpskostnader för täckena plus 

engångskostnader för varmluftsblåsar då vi har upplevt att det skulle behövas köpas in fler. De flesta 

varmluftsblåsar finns idag på operationssalarna och kan inte tas därifrån samtidigt som det finns 

väldigt få av dem tillgängliga på pre-op. T-Balancedräkten kan antingen hyras eller köpas. Oberoende 

av om man väljer WarmTouch eller T-Balance talar dock denna studie tillsammans med tidigare 

studier för att man vinner i både tid och pengar. 

Denna studie har visat att man med preoperativ värmning med WarmTouch kan minska risken för 

hypotermi och därmed risken att patienten har för låg kärntemperatur vid operationens slut eller får 

komplikationer som leder till förlängd sjukhusvistelse. Kostnader för sådana konsekvenser är svåra 

att bedöma men det har framgått från tidigare studier att uppskjutna eller inställda operationer 

samt en förlängd sjukhusvistelse kostar mycket pengar. 
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7. Slutsats och rekommendation 
Preoperativ värmning med WarmTouch har gett positiva resultat, har uppskattats av patienterna och 

har visat sig kunna passa in i arbetsflödet på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Resultaten 

för T-Balance indikerar att den inte är lika effektiv som preoperativ värmningsmetod. Dräkten har 

dock visat sig kunna passa in i operationsmiljön på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge 

samtidigt som patienternas reaktioner har varit positiva.   

Även om denna studie inte hittat något väsentligt som talar emot användandet av preoperativ 

värmning med WarmTouch rekommenderas en ytterligare, större studie på området. En sådan bör 

inkludera fler patienter för att få ett säkrare resultat och gärna även titta på faktorer som denna 

studie uteslutit, exempelvis intra- och postoperativa komplikationer samt kostnader/besparingar. 

Vad gäller T-Balance rekommenderas en studie där dräkten används som den är tänkt att användas, 

alltså även under och efter operationen, eftersom den som endast preoperativ värmningsmetod inte 

visat sig så effektiv. Även en sådan framtida studie bör inkludera fler patienter och gärna titta på 

faktorer utanför denna studies avgränsning. 
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Appendix A1 WarmTouch 
WarmTouch är namnet på varmluftstäcken från företaget Covidien. De finns i flera olika storlekar 

och utformningar (helkropp, barn, underkropp med flera). Täcket är en engångsprodukt som består 

av kviltat papper och som blåses upp med varm luft från en varmluftsblås. Papperet är perforerat så 

att varmluften kan komma ut jämnt fördelad över hela kroppen. Helkroppstäcket är rundskuret 

längst upp för att täcka axlar men undvika varmluft i ansiktet.  
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Appendix A2 T-Balance 
T-Balance är en värmedräkt framtagen av företaget Telespro med säte i Kuopio, Finland. Dräkten är 

designad för att kunna användas före, under och efter operationer och är utformad som en overall. 

Tyget består av tre isolerande lager. Dräkten är utrustad med flera dragkedjor som möjliggör för 

personal att komma åt de delar av patientens kropp som är nödvändiga för operationsförberedelser, 

narkos, själva operationsingreppet och postoperativ vård. Den kan tvättas i 72 °C och därefter 

återanvändas.1 

 

 

Figur A2.1 Schematisk översikt av T-Balancedräkten. Från artikeln Thermal suits as an alternative way to keep 

patients warm peri-operatively av Hirvonen E och Niskanen M, European Journal of Anaesthesiology vol 28 sid 

377. 
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Appendix A3 Operationer och patienter 
 

 Kontrollgrupp WarmTouch T-Balance 

Tarmresektion  1 5 
Leverresektion 3 1  
Pankreasresektion 2 1  
Tarmoperation   1 
Rektumamputation  1  
Leverresektion med 
titthålskirurgi 

 1  

Hepatikojejunostomi  1  
Esofagusresektion 1   
Bråckoperation 1   

Totalt 7 6 6 
Tabell A3.1 Antal patienter i de olika studiegrupperna och deras operationstyp. 

Alla operationstyper innebär en stor bukincision, förutom rektumamputation med endast rektalt 

ingrepp och leverresektion med titthålskirurgi. Hepatikojejunostomi innebär operation av gallgångar. 

Att de flesta patienter ur gruppen T-Balance genomgått tarmresektioner beror på att alla patienter 

som ska genomgå en sådan kommer från avdelning K73 på Karolinska Universitetssjukhuset i 

Huddinge. Denna avdelning är den enda som fått utbildning i hur T-Balancedräkten fungerar och 

således den enda ifrån vilken patienter till gruppen T-Balance kunde tillfrågas. 

 

 Kontrollgrupp WarmTouch T-Balance 

Män / kvinnor 2 / 5 1 / 5 4 / 2 
BMI 24,6 26,9 25,0 
ASA-klass 2,3 2,3 2,5 
Preoperativ värmningstid 0 min 39 min 120 min 
Tabell A3.2 Patientdata. BMI, ASA-klass och preoperativ värmningstid anges som medelvärde. 

ASA-klassificeringen används för att preoperativt bedöma patientens hälsotillstånd. Skalan går från 

ett till sex, där ett innebär en helt frisk patient utan någon sjukdom och sex innebär en hjärndöd 

patient. 
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Appendix A4 Rådata 

 

Figur A4.1 Kontrollgruppens rådata. Respektive patients nummer indikerar löpnummer. Tid noll indikerar 

narkosens början. 

FigurA4.2 WarmTouch-gruppens rådata. Respektive patients nummer indikerar löpnummer. Tid noll indikerar 

narkosens början. 
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Figur A4.3 T-Balance-gruppens rådata. Respektive patients nummer indikerar löpnummer. Tid noll indikerar 

narkosens början. 

I kontrollgruppen nådde tre patienter (43 %) gränsen för hypotermi (< 36 °C) någon gång under den 

tid som mätningar utfördes. För patienterna som fick värmning med WarmTouch var motsvarande 

siffra två (33 %) och för T-Balance-gruppen en (17%). 

  

35,6

35,8

36

36,2

36,4

36,6

36,8

37

37,2

37,4

37,6

-200 -100 0 100 200 300 400 500

Nr 5

Nr 6

Nr 10

Nr 11

Nr 18

Nr 19



VI 

Appendix A5 Data för tester 
 

Kontrollgrupp WarmTouch T-Balance 

-0,6 -0,6 -0,7 
-1,1 -0,4 -0,9 
-0,7 -0,5 -0,4 
-1,1 -0,3 -0,5 
-0,6 -0,5 -0,5 
-1,4 -0,9 -1,4 
-1,2   
Tabell A5.1 Maximala temperatursänkningen (°C) från medeltemperatur före operation för varje patient 

indelade efter studiegrupp. 
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