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Abstrakt 

Bakgrund 

Oavsiktlig hypotermi hos patienter i samband med kirurgi är mycket vanligt förekommande. 

Det perioperativa teamet har en viktig roll att med hjälp av kunskap och tillgänglig utrustning 

förebygga hypotermi. Syftet med studien var att belysa aspekter som kan påverka arbetet 

med att förebygga hypotermi i samband med kirurgi, utifrån operations- och 

anestesisjuksköterskors erfarenheter.  

 

Metod 

Intervjuer med fyra operationssjuksköterskor och fyra anestesisjuksköterskor analyserades 

för att belysa deras aspekter på hypotermi hos patienter i samband med kirurgi. En kvalitativ 

ansats valdes och innehållsanalys gjordes.      

 

Resultat  

Resultatet består av sex kategorier: Att kommunicera om en bra miljö för alla, Prioritering av 

åtgärder, Betydelsen av respekt och kommunikation för samarbetet, Kunskap och 

medvetenhet, Rutiner, riktlinjer och checklistor samt Ny arbetskultur. Dessa kategorier visar 

att kunskap om hypotermi finns men att det många gånger beror på samarbetet i det 

perioperativa teamet om åtgärder vidtas eller ej. Alla kategorier berör olika aspekter av att 

arbeta i team. Att arbeta tillsammans i team framträder som ett genomgående tema. 

 

Slutsats 

Resultatet visar att kulturen i ett team, både kan vara en styrka och en svaghet för arbetet 

med att förebygga hypotermi. För att komma till rätta med det förebyggande arbetet mot 

hypotermi krävs insatser för ett förbättrat teamarbete bl.a. genom en förändrad arbetskultur.  

 

Nyckelord Oavsiktlig hypotermi, perioperativ vård, temperaturreglering, förvärmning, 

organisations kultur, teamarbete 
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Abstract 

Background 

Inadvertent hypothermia in patients during surgery is very common. The perioperative team 

has an important role to use the knowledge and the equipment available to prevent 

hypothermia. The aim of the study was to illustrate aspects that can affect efforts to prevent 

hypothermia during surgery, based on operating theatre and anesthesia nurses' experiences. 

 

Method 

Interviews with four operating theatre nurses and four nurse anesthetists were analyzed to 

illustrate aspects of hypothermia in patients during surgery. A qualitative approach was 

chosen with a content analysis. 

 

Results 

The result showed six categories: Communicating for a good environment for everyone, 

Prioritizing actions, The importance of respect and communication for cooperation, 

Knowledge and awareness, Routines, guidelines and checklists and New work culture. These 

categories showed that knowledge of hypothermia exists but often it depends on the 

cooperation within the perioperative team whether an action is done or not. All categories 

relate to different aspects of working in teams. Throughout all categories Working together in 

a team emerges as a theme.  

 

Conclusion 

The result showed that the culture in a team, can be both a strength and a weakness for 

working with prevention of hypothermia. It requires action for improved teamwork for 

example through a change in the work culture. 

 

Keywords Inadvertent hypothermia, perioperative care, thermoregulation, prewarming, 

organizational culture, teamwork 
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Bakgrund  

Det finns mycket forskning som visar att oavsiktlig hypotermi är ett vanligt problem i 

samband med kirurgiska ingrepp. Denna forskning visar även att oavsiktlig hypotermi är 

associerad med allvarliga komplikationer. De komplikationer som beskrivs är 

myocardischemi, förlängd läkemedelseffekt, ökad blödning, shivering, trycksår, 

sårinfektioner, förlängd sjukhusvistelse, lägre patientkomfort och högre kostnader för vården 

[1-4]. Det råder delade meningar om vid vilken kroppstemperatur oavsiktlig hypotermi 

inträffar. I flera av studierna har en kärntemperatur under 36°C blivit generellt accepterad [5-

8].  

 

I en studie gjord i Tyskland, tillfrågades 801 sjukhus i 17 europeiska länder om hur de 

temperaturmonitorerade och värmde sina patienter i samband med kirurgi. Det framkom att 

temperaturen mättes på 19,4% av totalt 8083 patienter och 38,5% av patienterna värmdes 

aktivt. Författaren menar att medvetenhet om risken för hypotermi är avgörande för det 

förebyggande arbetet och att temperaturmonitorering är en nödvändig förutsättning. Målet är 

att bevara patienternas normotemperatur perioperativt och att det är motiverat med en 

europeisk praxis gällande riktlinjer för hantering av patienternas kroppstemperatur 

perioperativt [9]. År 2008 publicerades riktlinjer i England, Canada och USA som säger att om 

anestesi ska ges till patienter där temperaturförändringar förväntas ska temperaturen 

monitoreras och aktiv värmning av patienterna påbörjas för att upprätthålla normotermi [5-

7]. Några nationella riktlinjer för Sverige går inte att hitta i litteraturen. I en studie gjord i 

Australien framkom att förbättringar i temperaturmonitorering och patientuppvärmning sågs 

när riktlinjerna följdes, men att mer arbete krävdes för att arbetssättet skulle implementeras 

[8]. 

 

Temperaturmätning 

Kärntemperaturen är den temperatur som finns i de inre delarna av thorax, buken och de 

centrala nervsystemet. Denna temperatur bibehåller kroppen utan större variation genom 

korrigeringar. Kärntemperaturen ligger oftast 2-4 grader högre än hudtemperaturen som kan 

variera beroende på bl.a. omgivningens temperatur. Kärntemperaturen är den indikator som 

bäst visar temperaturläget i kroppen och den kan mätas på flera ställen, bl.a. nasofarynx, 

lungartären och distala esofagus. Eftersom dessa mätställen kan vara svåra att komma åt på 

vakna patienter, kan det ibland vara mer lämpligt att välja en ”nära-kärnan” temperatur som 

munnen, armhålan, urinblåsan eller rektum. Var och en av dessa mätmetoder har tydliga 
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begränsningar som bör beaktas. Temperaturmätare som mäter med infrarött ljus i örat är 

relativt billiga och lätta att använda men mäter inte kärntemperaturen på ett tillförlitligt sätt 

då det är svårt att träffa trumhinnan med den infraröda strålen. Trots bristande tillförlitlighet 

är de vanliga i sjukvården [10]. Det finns en noninvasiv temperaturmätare som kontinuerligt 

mäter kärntemperaturen lateralt i pannan med en zero heat flux metod. De uppmätta 

temperaturerna motsvarar mätningar gjorda i lungartären utan större eftersläpning och är ett 

lovande alternativ till en noninvasiv kontinuerlig mätmetod i sjukvården [11]. 

 

Fysiologi och hypotermi 

Under normala omständigheter bibehåller kroppen normotemperatur genom att dilatera och 

konstringera blodkärlen perifert i huden. Vid generell anestesi hämmas förmågan till 

kärlkonstriktion och ökar därför risken för hypotermi i kalla miljöer. 

 

Hypotermi vid generell anestesi följer tre faser. Sänkningen av kärntemperaturen i den första 

fasen (1:a timmen) orsakas av en perifer vasodilatation vilket medför att blodet cirkulerar i de 

svalare perifera kroppsdelarna där det kyls av 0.5-1.5°C. Under den andra fasen (2:a-3:e 

timmen) orsakas värmeförlusten av att omgivningen kyler ner patienten samtidigt som 

kroppens värmeförlust överstiger den metaboliska värmeproduktionen. I den tredje fasen 

(2:a-4:e timmen) sjunker inte kärntemperaturen mer. Kroppens perifera 

kärlsammandragande förmåga har triggats igång av den sänkta temperaturen (33-35°C).  

Vid epidural och spinal anestesi blockeras de afferenta nervimpulserna från 

temperaturreceptorerna i huden framförallt i benen från att signalera kyla till hjärnan. Istället 

tolkar hjärnan en värmekänsla från de bedövade kroppsdelarna. Inte förrän 

kärntemperaturen sjunkit 0.5- 0.6°C aktiveras shivering och kärlkonstriktion, mot i normala 

fall 0.2°C. Kompletteras regionalanestesin dessutom med sedering försämras den 

temperaturreglerande förmågan ytterligare genom att förmågan till huttring slås ut [3, 12]. 

 

Att förebygga oavsiktlig hypotermi i samband med operation 

Forskning visar att oavsiktlig hypotermi trots värmande åtgärder kan inträffa under 

operation [13].  En studie gjord i Kalifornien visar hur temperaturförlust orsakat av 

omfördelning av kärntemperaturen kan minskas genom att patienterna förvärms 30 minuter 

med forcerad luftvärmning. Förklaringen ligger i att det ökade perifera blodflödet, orsakat av 

kärldilatation vid anestesistart, inte kyls av när temperaturen i de perifera kroppsdelarna är 

förhöjd [14]. Flera studier slår fast att förvärmning innan anestesiinduktion är en effektivare 
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metod att förebygga oavsiktlig hypotermi perioperativt än att starta patientuppvärmning 

efter induktion [2, 15-17]. Förvärmning kan vara en nyckel till att förebygga oavsiktlig 

hypotermi [2, 18]. Det finns dock studier som visar att ingen signifikant skillnad sågs gällande 

kroppstemperaturen när förvärmning används som metod mot där endast intraoperativ 

värmning användes [19, 20]. En studie gjord i Sverige där anestesi- och MTA personal på 40 

kliniker tillfrågades om deras arbete att förebygga oavsiktlig hypotermi svarade 14,3% att de 

använder förvärmning som metod för att motverka hypotermi. Studien visar även att 

temperaturen på patienterna alltid mäts preoperativt vid 7,1% av klinikerna och att det vid 

49% av klinikerna fanns lokala riktlinjer gällande förebyggande av oavsiktlig hypotermi [21].   

Det finns två olika metoder att värma patienterna. Den passiva metoden går ut på att minska 

värmeförlusterna med isolerande eller reflekterande material som hindrar värmen från att 

lämna kroppen medan den aktiva metoden går ut på att tillföra värme till kroppen. Den aktiva 

metoden görs bl.a. med konvektiva varmluftstäcken som via små hål blåser ut varm luft över 

patienten eller via konduktiva värmetäcken som värmer via direktkontakt. Denna metod 

värmer patienterna effektivare än den passiva metoden och framför allt om den kombineras 

med förvärmning [22]. Varma intravenösa vätskor är en annan metod för att aktivt värma 

patienterna och kan motverka den nedkylning som rumstempererade vätskor kan orsaka. Det 

är dock oklart om metoden ger någon fördel om andra uppvärmningsmetoder används 

samtidigt [23]. 

 

Mycket forskning visar att oavsiktlig hypotermi är en vanlig komplikation i samband med 

operation, med stora konsekvenser som följd för patienterna [1, 2, 16]. Kunskap och i viss 

mån riktlinjer om hur oavsiktlig hypotermi förebyggs har funnits i många år, men trots det 

finns det studier som visar att patienterna fortfarande blir hypoterma i samband med 

operation. Hur kan det vara så? Varför används inte kunskapen som finns? Vem har ansvaret? 

Vad hindrar problemet från att lösas? Denna studie syftar till att belysa aspekter som kan 

påverka arbetet med att förebygga hypotermi i samband med kirurgi, utifrån operations- och 

anestesisjuksköterskors erfarenheter. 

 

Metod 

Syftet med studien var att belysa aspekter som kan påverka arbetet med att förebygga 

hypotermi i samband med kirurgi, utifrån operations- och anestesisjuksköterskors 

erfarenheter.  
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En semistrukturerad deskriptiv intervjustudie har gjorts där intervjuerna genomfördes 

enskilt med varje deltagare. Vissa av intervjuerna utfördes i hemmiljö, medan andra utfördes 

på respektive arbetsplats i ostörd miljö. Utformningen av denna uppsats följer till stor del 

riktlinjerna från BMC Nursing. 

 

Deltagare och kontext 

Intervjuerna genomfördes i norra Sverige på tre olika sjukhus med varierande storlek. 

Deltagarna bestod av fyra operations- och fyra anestesisjuksköterskor. 

Tillstånd att intervjua sjuksköterskorna har ansökts om och beviljats skriftligt från 

enhetschefer på respektive sjukhus. Operations- och anestesisjuksköterskor inkluderades i 

studien eftersom dessa yrkesgrupper har en specialistutbildning med formellt ansvar att 

förebygga komplikationer, i enlighet med evidensbaserad vård [24, 25]. Undersköterskor 

exkluderades trots att de ingår i det perioperativa teamet eftersom de inte har ett formellt 

ansvar att förebygga komplikationer i den perioperativa omvårdnaden. 

 

Utifrån syftet, identifierades frågeområden och på grundval av dessa utformades 

semistrukturerade frågor som fogades samman i en frågeguide (bilaga 1). 

 

En manifest och latent kvalitativ innehållsanalys användes. Den manifesta innehållsanalysen 

innebär att det är den synliga texten som analyseras, medan det i den latenta analysen är 

forskaren som gör en egen tolkning av den underliggande meningen i texten [26]. De 

ordagrant utskrivna intervjuerna analyserades systematiskt i syfte att hitta kategorier och 

tema. Den kvalitativa innehållsanalysen inleddes med att läsa igenom intervjutexterna ett 

flertal gånger för att få en första uppfattning om vad de handlade om. Efter det extraherades 

meningsbärande enheter som svarade mot syftet, totalt 270 stycken. För att säkerställa 

sökbarhet tillbaka till intervjuerna indexerades dessa textenheter genom ett siffersystem. 

Kondenseringen som följde innebar att de meningsbärande enheterna kortades ner utan att 

viktigt innehåll förändrades. Därefter kodades enheterna utifrån innehållet. Analysprocessen 

gick fram och tillbaka mellan meningsenheter till koder och kategorier och tillbaka igen ett 

flertal gånger i enlighet med den hermeneutiska processen. Benämningar testades på detta 

sätt och förfinades vartefter och mynnade ut i sex manifesta kategorier och ett latent tema 

(tabell 1) [26]. 
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Tabell 1: Exempel på analysprocessen av innehållet 
Meningsbärande 
textenhet 

Kondensering Kodning Kategori Tema 

Om vi skulle visa mer 
respekt för varandras 
områden skulle 
samarbetet fungera så 
mycket bättre.  

Mer respekt för 
varandras områden 
ger bättre samarbete 

Respekt bra för 
samarbete 

Betydelsen av 
respekt och 
kommunikation 
för samarbetet 

Att jobba 
tillsammans i team 

jag tror det är viktigare 
att få vara med en 
erfaren kollega en 
längre tid, just det här 
utbytet att man inte 
bara gör saker utan 
talar om varför man ska 
göra saker, det är de 
viktiga. Så att man 
förstår varför man gör 
saker. För det finns 
mycket oskriven 
kunskap som inte är 
nedtecknad. Och det är 
så himla häftigt att få 
vara en del av det. 

Viktigt att få ta del av 
en erfaren kollegas 
oskrivna kunskap, 
som är så mycket 
större än det som är 
nerskrivet.  

Ta del av kollegas 
erfarenhet 

Kunskap och 
medvetenhet 

Att jobba 
tillsammans i team 

Om patienten är varm 
och narkossyrran inte 
tänkt på 
salstemperaturen så kan 
jag påminna henne. Det 
är ju våran arbetsmiljö 
också. Vi står där med 
blyförkläden hela 
dagarna. Man lär sig 
svettas.  

Jag kan påminna 
narkos-
sjuksköterskan om 
salstemperaturen. 
Det är vår 
arbetsmiljö.  

Att kommunicera 
om salstemperatur 

Att kommunicera 
om en bra miljö 
för alla 

Att jobba 
tillsammans i team 

 
När ordet hypotermi används i denna studie menas alltid oavsiktlig hypotermi i samband med 

kirurgi.  

 
Etiskt övervägande 

Enligt 1 § och 2 § i Svensk författningssamling 2003:460 [27] krävs en etikprövning och ett 

samtycke när forskning gäller människor. Syftet med det är att den enskilda människan ska 

skyddas.  Detta gäller dock inte för studier gjorda inom ramen för högskoleutbildning på 

avancerad nivå.  

Deltagarna informerades både muntlig och skriftlig om syftet med intervjun och ett 

förtydligande gjordes om avidentifiering av intervjutexterna (bilaga 2). Informerat samtycke 

har inhämtats muntligt från samtliga deltagare. 
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Resultat 

Analysen av intervjuerna resulterade i sex kategorier och ett tema (tabell 2). Dessa 

presenteras i texten nedan tillsammans med citat ur intervjuerna. En identifiering av citaten 

har gjorts enligt följande, Op 1= operationssjuksköterska nr 1, Ane 3 = anestesisjuksköterska 

3 osv.  

Tabell 2: Översikt över tema och kategorier 

Kategori Tema 

Kommunikation om en bra miljö för alla Att arbeta tillsammans i 
team 

Prioritering av förebyggande åtgärder 

Samarbete med respekt och tillit 

Kunskap och medvetenhet om hypotermi 

Användning av rutiner, riktlinjer och checklistor 

Utveckling av en ny arbetskultur 

  

Att arbeta tillsammans i team 

 

Kommunikation om en bra miljö för alla  

En bra salstemperatur för patienterna och anestesisjuksköterskorna beskrivs vara en mindre 

bra arbetsmiljö för operationssjuksköterskor. Anestesisjuksköterskor ser en kall 

operationssal som en risk att hypotermi uppstår hos patienten medan 

operationssjuksköterskor uttrycker att en varm salstemperatur är påfrestande att jobba i 

eftersom de har sterila rockar och ibland även blyförkläden på sig under operationen.  

 

...det är ju våran arbetsmiljö också, att vi, vi står ju där med våra blyförkläden nästan hela 

dagarna. Det får man lär sig på ortopeden, att svettas (Op 1).  

 

Det beskrivs att personalen måste mötas och jämka om temperaturen på sal och att en bra 

kommunikation och planering kan förebygga motsättningar mellan yrkesgrupperna. 

Operationssjuksköterskorna uttrycker att det finns en risk att göra ett dåligt arbete om det är 

för varmt på salen, men att motivationen att stå ut med värmen ökar om temperaturmätning 

visar att patienterna är hypoterma. Fakta om patienternas kroppstemperatur beskrivs 

fungerar som ett kvitto att värme på salen behövs. 
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Risk ställs mot risk, att patientens uppvärmning via salstemp ställs mot op-personalens 

risk att göra ett dåligt jobb pga värme (Op 2).  

 

Anestesisjuksköterskor uttrycker däremot att en kall sal inte är välkomnande för patienterna 

och att det kan bidra till en ökad känsla av obehag som vissa patienter redan upplever inför en 

operation. Likaså är det en dålig upplevelse att vakna och frysa. Det beskrivs att dragiga 

sjukhusfönster och tunna täcken ofta gör att patienterna fryser redan innan operation och att 

det inte görs så mycket åt det. Det nämns att patienterna ibland finner sig i att frysa, för att 

vara till lags och inte till besvär och även att anestesisjuksköterskor skäms när patienterna 

uttrycker att det känns kallt på operationssalen. När patienterna däremot får lägga sig på en 

varm säng beskrivs de känna sig omhändertagna, nöjda och tacksamma för värmen.  

För att nå en bra miljö för alla inblandande uttrycks ett önskemål om att en genomtänkt rutin 

arbetas fram. 

 

Det behövs en rutin för att tempregleringen på sal ska fungera bättre (Ane 1). 

 

Prioritering av förebyggande åtgärder  

Det varierar hur värmande åtgärder prioriteras i samband med operation. Det beskrivs som 

personbundet hur självklart det är att patienterna hålls varma, vissa använder lite och andra 

använder all tillgänglig utrustning. 

De intervjuade uttrycker att medvetenheten om att patienterna behöver värme är större idag. 

Förr nämndes den inte, idag står värme i varje anestesi PM. Det är främst medvetenheten om 

att riskpatienterna behöver värmas som har ökat. I övrigt beskrivs medvetenheten som låg 

och att de värmande åtgärderna inte prioriteras så högt eftersom det är mycket annat att 

tänka på. Uppvärmning nämns sist på listan över arbetsuppgifter. Enligt ABC-konceptet 

kommer värme på E. 

 

Ofta sätter man inte på bairhuggern innan för att man tycker att det tar tid från det man 

skulle vilja göra, söva patienten (Ane 1). 

 

Mätning av patienternas kroppstemperatur beskrivs variera kraftigt på de olika sjukhusen, 

från att den mäts på de flesta patienterna, dock alltid efter anestesiinduktion, till att det inte 

mäts på någon patient, varken pre-, intra- eller postoperativt. Anledningarna till att 
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temperaturen inte mäts beskrivs bl.a. vara att traditionen inte finns och att fungerande 

utrustning saknas. Vid temperaturmonitorering styrs den aktiva uppvärmningen av hur 

kroppstemperaturen är. De patienter där kroppstemperaturen inte mäts kan få värme ändå, 

men när temperaturmonitorering används blir det tydligt att arbetet med värmande åtgärder 

är nödvändigt. 

 

Jag reglerar bairhuggern efter patientens temperatur. Används inte bairhuggern sista 

timmen upplever jag att patienten fryser när dom vaknar (Ane 1). 

 

Neddragning av personal nämns som en orsak till att värme har fått lägre prioritet. Saker som 

att desinficera huden, instrumentera, positionera och att söva patienterna kan inte skalas 

bort, men däremot beskrivs värme som något som kan tummas på. 

 

Att de flesta komplikationerna inte visar sig intraoperativt, beskrivs som ytterligare en aspekt 

på att värmeåtgärderna prioriteras lågt. Sårinfektioner eller att det tar längre tid att 

återhämta sig är exempel på komplikationer som först visar sig postoperativt och ibland flera 

veckor efter operationen. Ett sätt att höja motivationen till att förebygga hypotermi kan enligt 

de intervjuade vara att få fakta och feedback om de komplikationer som inträffar.  

 

Jag tror absolut att om man skulle veta eller bli upplyst mer om att det här blir faktiskt blir 

stora konsekvenser, å att man ibland skulle få några exempel på nån patient. ... nån 

komplikation och man får höra om det, då blir man verkligen upplyst än en gång. Då 

känner jag att nu måste vi verkligen jobba för att förebygga det här (Ane 2). 

 

För att det förebyggande arbetet mot hypotermi ska ske i så stor utsträckning som möjligt 

utrycks önskemål om att utrustningen ska finnas lättillgänglig, vara enkel att använda och 

fungera som den ska. Det kan annars bli en källa till att den inte används, men även om alla 

förutsättningar finns används inte alltid utrustningen för att mäta temperatur och värma 

patienterna ändå. Anledningen till det beskrivs vara slarv eller nonchalans, att det tar för lång 

tid eller att traditionen inte finns. 

 

Jag tror att det kan vara att man inte har den apparaten, vi har bara en vätskevärmare 

som är bra.  Sen har vi ju andra, om de inte riktigt är på sal och även om de är på sal så ska 

du ju koppla den och det kan vara alltså jättetråkigt, men ren slöhet, kan det vara, jag tror 
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att det är det. För det är egentligen inge svårt att koppla dem (Ane 3). 

 

Med kunskaper om alla risker för komplikationer associerade med hypotermi uttrycks det 

vara obegripligt att det förekommer patienter med kroppstemperatur på 34-35ᵒC i samband 

med kirurgi och att det slarvas med att värma patienterna aktivt. Ett sätt att bli bättre på aktiv 

värmning beskrivs vara att bara bestämma sig för att göra det. Värme till patienterna nämns 

som en åtgärd utan så mycket auktoritet bakom sig och ett sätt att höja prioriteringen av 

förbyggande åtgärder mot hypotermi skulle kunna vara att en narkosläkare bestämmer att 

värmetäcken ska användas. Det skulle till en början upplevas som omständigt, men efter hand 

bli en vana. 

 

…inte så hög prioritet med hypotermiförebyggande jämfört med sterilitet, instrument och 

positionering (Op 3).  

 

Samarbete med respekt och tillit  

Det beskrivs att när hela teamet samarbetar i vården av patienterna, uppnås ett bättre 

resultat än vad enskilda vårdinsatser kan göra. När alla yrkesgrupper är delaktiga och bidrar 

med sin kunskap blir omvårdnadsbehoven bemötta på bästa sätt. Det nämns dock att det 

råder oenighet om vem i arbetsgruppen som är ansvarig för just förebyggandet av hypotermi. 

Vissa anestesi- och operationssjuksköterskor ser det som endast anestesisidans ansvar, 

medan andra ser det som ett gemensamt ansvar. Oavsett hur synen på vems ansvar det är, 

uttrycker de flesta att det ändå bör finnas ett samarbete i frågan och det uttrycks med att det 

är våra patienter, inte anestesins. Styrkan med ett sådant synsätt beskrivs vara ett minskat 

revirtänkande. Det innebär att alla i arbetsgruppen kan påminna varandra utan att vara rädd, 

det är ingen hierarki utan alla är lika viktiga för helheten och det leder till att det blir roligare 

att arbeta. Ett önskvärt sätt att arbeta beskrivs vara en genomtänkt arbetsordning, där alla 

hjälps åt med de gemensamma arbetsuppgifterna tills de är klara och sen återgår till de mer 

yrkesspecifika. 

 

 Ja tänk om man kunde säga att det här är det mest optimala för oss på narkossidan, för er 

på op-sidan, och främst för patienten om vi tillsammans hjälps åt. Alla kan känna sig 

trygga med att vi är klar med det och sen gör vi våra delar. Det är inte säkert att det skulle 

ta mer tid (Ane 3).  

 



13 

 

En aspekt som avgör hur bra samarbetet fungerar i arbetsgruppen nämns vara hur 

omvårdnadsmedvetna alla är och hur mycket engagemang som finns. Svårigheten beskrivs 

vara när kunskapen inte finns, eller inte efterlevs av en del. Det uttrycks att en dialog krävs i 

arbetsgruppen för att nå en förbättring, men att det kan upplevas oöverkomligt svårt att våga 

ta initiativ till en sådan dialog.  

 

När kommunikationen i arbetsgruppen fungerar bra beskrivs det att en hel dag kan gå utan 

att behov av att upplysa varandra uppstår. Gruppen talar samma språk, de tänker likadant och 

de bara vet. Det blir tydligt vilka som tänker lika då outtalade saker bara görs. Denna typ av 

samspelt dialog beskrivs gynna patienterna. När kommunikationen inte fungerar kan det 

upplevas att kollegor i den motsatta yrkesgruppen är fyrkantiga och motsträviga. Det uttrycks 

att om stämningen är dålig och yrkesgrupperna motarbetar varandra sker en sämre vård av 

patienterna. Det nämns att det krävs mer kommunikation när ingreppen utförs på svårt sjuka 

patienter där det krävs en mer individanpassad vård än för de friskare patienterna som kan få 

en mer standardiserad vård. 

 

Det beskrivs också att det måste finnas en tillit i arbetsgruppen, för att kunna säga till 

varandra och att det bör göras på ett respektfullt sätt. Respekt för varandras yrkesroll och vad 

sjuksköterskor är bra på beskrivs ha en stor funktion inte bara inom området värme utan 

även generellt för hela yrkesutövandet. Respekten beskrivs fungera i en positiv spiral där 

respekt föder respekt, men även att respekt visas med varierande lätthet av olika personer i 

teamet.  

 

Jag tror att olika personer har olika lätt att visa respekt, vissa bara gör det med enkelhet 

och andra måste jobba så mycket mer för att inte köra över och inte ge utrymme till de 

andra i teamet. När någon visar att den respekterar mina arbetsuppgifter får jag mer lust 

att respektera deras (Ane 3).  

 

Det uttrycks att respekten är A och O för att få ett fungerande samarbete inne på sal och om 

mer respekt skulle visas för varandras yrkesområden skulle samarbetet fungera bättre. 

Vidare beskrivs att känslan av att inte känna sig respekterad kan leda till att behöva stå på sig 

och ta utrymme för det som är viktigt och att arbetsuppgifter som inte har så hög prioritet lätt 

kan falla bort. Hypotermipunkten på WHO:s checklista nämns som ett sådant exempel. 

Användandet av forcerade varmluftstäcken (Bairhuggertäcke) får ibland kritik av 
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operationssjuksköterskor. De uttrycks vara i vägen, orsaka en varm arbetsmiljö och störa 

luftströmmen i det sterila fältet. Denna kritik upplevs tråkig av anestesisjuksköterskor och 

beskrivs bidra till att de värmande åtgärderna prioriteras ned. Omvänt beskrivs också 

operationssjuksköterskor som tagit initiativ till värmande åtgärder och som bemötts av 

anestesisjuksköterskor att det inte behövts. Detta beskrivs förmedla en känsla av att det är 

anestesins område. En känsla av misslyckande uttrycks när ett övertalningsförsök till 

värmande åtgärder inte lyckas och att det finns en tveksamhet över hur mycket energi som 

ska användas på att övertala någon som inte håller med. Det framkommer att 

operationssjuksköterskor upplever att deras åsikter inte värderas lika högt som 

anestesisjuksköterskornas, förutom när det gäller deras specifika yrkeskunskaper.  

 

…jag tror på nått vis är det som om opsköterskan brottas lite med det, lite nu och då, kan 

jag tycka. Vi har inte lika hög status på våra åsikter, åtgärder, våran kunskap. Det som rör 

bara vårat. Har man nog respekt för, det tror jag absolut, men det som vi delar som 

sköterskor, där upplever jag att vi inte har samma möjligheter, samma tyngd (Op 3).  

 

Om respekten för varandra finns, beskrivs det att en påminnelse om värme till patienterna 

bör kunna ges och tas emot som ett sätt att hjälpas åt. Att likaså respektfullt vänta på sin tur 

utan att visa frustration, uttrycks hjälpa de övriga i arbetsgruppen att få utföra sina 

arbetsuppgifter i lugn och ro utan stress vilket beskrivs gynna resultatet av operationen.   

 

 ...jag väntar så gärna, det kan jag säga det som slog mig när jag började som op-syrra, det 

var den här fantastiska respekten för varandras yrkeskategorier inne på en operationssal. 

Att när narkosen var färdig då kanske det var min tur, eller uskan skulle göra det å alla 

väntar och jag vet att nu är det min tur. Det var de första som slog mig och det var så 

himla fascinerande (Op 1).  

 

Kunskap och medvetenhet om hypotermi  

Kunskap och medvetenhet om förekomsten och konsekvenserna av hypotermi beskrivs 

motivera till det förebyggande arbetet. Föreläsningar och information till hela arbetsgruppen i 

ämnet både muntligt och skriftligt ses som en förutsättning för att kunskap och medvetenhet 

ska öka. Det nämns att informationen bör vara riktad till den typ av ingrepp som utförs på det 

lokala sjukhuset för att ge bästa resultat. När den gemensamma utbildningsgrunden finns, 
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beskrivs det att det blir lättare att hänvisa till den när motivationen att arbeta förebyggande 

mot hypotermi tryter i teamet. 

 

Anestesin kan få hmm ibland, men jag tar det. Inga problem. Och i och med att vi fått 

utbildningsgrunden allihop så är det inte så svårövertalat längre (Ane 4).  

 

Att vara blind för sin egen verksamhet beskrivs som en risk framförallt för de som jobbat 

länge och var med då hypotermi inte var något som det pratades om. De som gått sin 

utbildning på senare år har fått kunskap om risken för hypotermi med sig därifrån och har fått 

mer skolning i att ta till sig ny vetenskap och beskrivs därför vara mer medvetna om att 

hypotermi är ett problem. 

 

Samtidigt som de yngre i arbetsgruppen har fördelar av nyare kunskaper så uttrycks det att 

de äldre har fördel av sin erfarenhet. Det beskrivs att det finns mycket oskriven kunskap hos 

de erfarna kollegorna och när det gäller att värma patienterna är det främst undersköterskor 

med lång erfarenhet som har den oskrivna kunskapen. Att få vara med dem och ta del av 

deras genom åren förfinade arbetssätt, ses som ett bra sätt att lära sig. 

 

...att få vara med en erfaren kollega en längre tid, just det här utbytet att man inte bara 

gör saker utan talar om varför man ska göra saker, det är de viktiga. Så att man förstår 

varför man gör saker. För det finns mycket oskriven kunskap som inte är nedtecknad. Och 

det är så himla häftigt att få vara en del av det (Op 1). 

 

Operationssjuksköterskorna beskriver en medvetenhet om att patienterna kyls av genom 

procedurer utförda under det perioperativa förloppet och att det därför krävs ett genomtänkt 

arbetssätt för att avkylningen ska bli så liten som möjligt. Vid det större sjukhuset beskrivs en 

större vana av att använda temperaturmonitorering och att använda bairhugger p.g.a. att de 

har större antal långa ingrepp på svårt sjuka patienter, än det lilla sjukhuset. Det beskrivs att 

när en vana skapas leder det till en rutin som följs och där undantag kan göras vid vissa 

tillfällen.  

 

...men jag tror att det är rutin i mitt fall, så är det rutin. Jag skulle om man alltid sätter på 

dom, då gör man det jämt och då är det lättare att tänka den här operationen är så kort 

att här behövs det faktiskt inte (Op 3). 
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Det beskrivs vara svårt att motivera vakna patienter till värme, som enligt 

temperaturmonitoreringen är hypoterma, men som upplever sig varma. En anledning till att 

värme inte alltid uppskattas av patienter med spinalbedövning beskrivs vara att 

blodtrycksfall i samband med bedövningen kan ge illamående eller att patienterna är varma i 

sig själva som vid klimakteriet. När spinalbedövningen sen släpper nämns det att risken finns 

att patienterna fryser.   

 

…svårt att motivera patienter som inte vill ha bairhugger eftersom de tycker det blir 

obehagligt varmt (Ane 1). 

 

Användning av rutiner, riktlinjer och checklistor  

Förutom att inte väcka patienterna med en kärntemperatur under 36ᵒC beskrivs att riktlinjer 

saknas angående förebyggande av hypotermi,. Det blir då upp till vem som arbetar hur värme 

till patienterna prioriteras, vilket anses vara en brist. När riktlinjer finns är det lättare att 

påpeka för de som inte följer dem hur det ska vara. För att riktlinjer ska bli meningsfulla 

beskrivs det att operations- och anestesisjuksköterskor bör få ta del av dem på ett bra sätt, för 

att fullt ut kunna förstå och använda dem och därigenom bli påminda om de förebyggande 

åtgärderna för hypotermi. När det gäller riktlinjer i allmänhet beskrivs det att det kan vara 

svårt att följa dessa till 100% men att det alltid kan bli bättre. 

 

Vi har INGA riktlinjer. Det är väldigt individuellt vem som jobbar (Op 3).  

 

WHO:s checklista framställs i sin helhet som bra, enkel och tydlig att använda. Det beskrivs att 

om WHO:s checklista ska vara till hjälp i de akuta situationerna behöver den användas i 

vardagen. Den har blivit en rutin och inget påbörjas innan allt på checklistan gåtts igenom. 

Där checklistan används dagligen upplevs den som ett naturligt inslag och känns inte 

obekväm att använda.  

 

…när man har börjat jobba med checklistan så känns den inte töntig längre, det blir 

naturligt en rutin (Op 4). 

 

Anestesisjuksköterskor beskriver hur de bockar av förberedelsedelen på checklistan själv när 

patienterna tas emot, vilket ger en känsla av dubbelarbete då den även ska gås igenom inne på 
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sal innan anestesiinduktion. I andra fall gör anestesisjuksköterskorna förberedelsedelen själv 

utan gemensam genomgång och det kan tolkas av operationssjuksköterskor som ett bevis att 

det är anestesins område. Det finns önskemål om att gå igenom hela checklistan tillsammans. 

 

Checklistor överlag beskrivs ha en bra funktion där personalen tvingas ta ställning till de 

frågor som ställs. Om all berörd personal ska arbeta mot samma mål måste det finnas ett 

genomtänkt arbetssätt, med en punkt på checklistan om att förebygga hypotermi från 

vårdavdelning till uppvakningsavdelningen. Punkten, risk för hypotermi på WHO:s checklista, 

beskrivs vara viktig för att få en riktning att arbeta mot. Om punkten inte fanns skulle 

påminnelsen om att starta de värmande åtgärderna utebli och området värme skulle få 

mindre utrymme.  

 

Det är bra att den finns för då blir man påmind om att sätta på alla värmegrejor än fast 

man inte läser den så noga. Om den inte fanns skulle man ju inte ha någon riktning att 

jobba mot. När den finns gör man mer och om den inte skulle finnas skulle man göra 

mindre (Ane 3). 

 

Det redogörs för att punkten, risk för hypotermi på WHO:s checklista, används i varierande 

grad. Ibland nämns den och ibland inte. Den diskuteras dock aldrig mer ingående.  

 

Tänker på punkten som en "eftersläng". Ingen vet när man ska svara ja eller nej (Ane 1). 

 

Utveckling av en ny arbetskultur  

Det beskrivs att när ett invant arbetssätt ska ändras och implementeras, krävs engagerade 

personer som utarbetar en plan för hur hela arbetsgruppen ska nå de nya målen.   

 

Du måste få med en grupp som kan dra med resten, annars går det inte. Börja med att du 

knyter till dig lite nyckelpersoner och börja prata. Få de intresserade och därifrån bygga 

upp och få med resten av gruppen (Ane 4). 

 

Det framkom att ett projekt ska genomföras vid ett av sjukhusen för att testa och utvärdera 

utrustning för patientuppvärmning vad gäller effektivitet, kostnader, användarvänlighet och 

postoperativt utfall. Detta för att få kontroll på temperaturmätning och vilka praktiska 

produkter som ska väljas. Metoden att förvärma patienterna redan på avdelning för att 
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undvika hypotermi i samband med operation ingår i projektet. 

 

Det beskrivs som en fördel när ett projekt ska genomföras att ha med sig en ledningsgrupp 

som vill arbeta med patientsäkerhet och kvalitetssäkringar i vården. Att även representanter 

från alla berörda enheter finns med underlättar kommunikationen. För att sen få med sig hela 

arbetsgruppen behövs några intresserade nyckelpersoner som kan dra med sig resten av 

gruppen.   

 

Det är viktigt att det finns några eldsjälar, för att få ett projekt att funka eller få in en 

kultur. För det handlar om att få in en kultur (Ane 4).  

 

Hur implementeringen av projektet kommer att lyckas, beskrivs bero på hur hög 

arbetsbelastningen är på avdelningen, men finns orken borde det inte vara svårt att införa ett 

nytt arbetssätt. Det uttrycks hoppfullhet om framtiden. 

 

Det nämns att liknande projekt genomförts på andra sjukhus som visade på att när 

förvärmning användes som värmande metod minskade förekomsten av hypotermi, men att 

det praktiska arbetet behövde vara enkelt för att metoden skulle användas. 

Kunskapen om förvärmning som patientvärmande metod varierade bland de intervjuade, från 

att aldrig hört begreppet till att förstå hela konceptet. Den förvärmande metoden används i 

dagsläget inte aktivt på något av sjukhusen.  

Det framkom önskemål gällande tydliga direktiv om när patientvärmande utrustning ska 

användas och vilken utrustning som ska väljas utifrån den nytta uppvärmningen gör kontra 

till vad den kostar. 

 

Alla sex kategorier i resultatet berör olika aspekter av att arbeta i team. Från vad som 

påverkar teamarbetet, till vad teamarbetet i sin tur kan påverka. Att arbeta tillsammans i team 

framträder som ett tema genom samtliga kategorier och utgör studiens huvudresultat.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Utifrån syftet med studien att belysa operations- och anestesisjuksköterskors erfarenheter av 

att förebygga oavsiktlig hypotermi hos patienter i samband med operation, valde vi att 

använda en kvalitativ metod. Möjligheten att belysa forskningsområdets alla aspekter ökar 
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om deltagarna i studien representerar så varierade erfarenheter som möjligt [26].  

Intervjuerna genomfördes därför med två yrkeskategorier, anställda på tre sjukhus med 

varierande storlek. Resultatet visar på hur de två yrkeskategorierna ser olika på hur arbetet 

med att förebygga hypotermi ska genomföras. Om den ena yrkeskategorin valts bort ur 

studien hade resultatet troligtvis blivit smalare och mer ensidigt. Det framkom i intervjuerna 

att undersköterskorna står för en stor del av erfarenheten när det gäller det praktiska arbetet 

med patientuppvärmning. Därför skulle intervjuer med dem troligtvis berikat studien. Vi 

valde att exkludera undersköterskor ur studien eftersom den yrkeskategorin inte har ett 

formellt ansvar att förebygga komplikationer i samband med patientvård, vilket både 

anestesi- och operationssjuksköterskor har [24, 25]. Det framkom i studien att traditioner till 

stor del styrde hur temperaturmonitorering och värmande åtgärder utfördes. De tre 

sjukhusen som ingick i studien representerade olika traditioner, vilket belyste detta fenomen 

tydligt och hade kanske gått förlorat om endast ett sjukhus varit representerat. 

 

Valet att använda semistrukturerade frågor gjordes för att underlätta för de intervjuade, 

eftersom forskningsområdet oavsiktlig hypotermi i samband med kirurgi inte är ett 

huvudområde för varken anestesi- eller operationssjuksköterskor och det därför kan 

upplevas svårt med helt öppna frågor.  

 

Antalet intervjuer i studien var åtta, med en längd på 20-45 minuter/intervju. Det är möjligt 

att fler intervjuer hade tillfört mer till resultatet, men den begränsade tiden för denna studie 

medgav inte fler intervjuer. Längden på intervjuerna avgjordes av när den intervjuade inte 

hade mer att tillägga. Den mängd data som samlades in ansågs vara tillräcklig för att analysen 

kunde genomföras på ett trovärdigt sätt. 

 

Data har med hjälp av kodade meningsbärande enheter sorterats i flera omgångar både 

individuellt, gemensamt av författarna och av handledare för att hitta tillförlitlig samhörighet 

inom kategorier. Trovärdigheten i denna studie styrks av att resultatet svarar mot syftet och 

frågeställningarna i rationalen och att de intervjuade besitter erfarenheter i ämnet. 

Pålitligheten i studien styrks av att alla intervjuer gjordes av båda författarna inom några 

veckor. Kort tid mellan intervjuerna är en fördel för resultatets pålitlighet, eftersom 

fokuseringen av ämnet inte hunnit förändrats mellan intervjuerna. Studiens överförbarhet 

gynnas av att den operativa miljön är relativt jämförbar och att yrkeskategorierna i stor sett 

är lika på olika sjukhus. Det gör att resultatet kan vara överförbart till andra operationscentra 
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i Sverige.  

 

Att en av författarna har en förförståelse av forskningsområdet p.g.a. att hon har varit 

yrkesverksam som anestesisjuksköterska, kan ha medfört att analysen påverkats negativt 

eller positivt genom att förförståelsen kan färga av sig på analysen. Den andra författarens 

mer ofärgade syn kunde å andra sidan kompensera för det. 

 

Resultat diskussion 

I resultatet framträder temat Att arbeta tillsammans i team, som ses som studiens 

huvudresultat. Med hjälp av en organisationsmodell ska vi i diskussionen sätta teamarbetet i 

ett organisationsperspektiv och utifrån en omvårdnadsteori och vetenskapliga artiklar om 

teamarbete diskuteras huvudresultatet i vår studie mot forskning i ämnet. 

 

Resultatet i denna studie beskriver att en bättre vård för patienterna uppnås när alla i 

arbetslaget är delaktiga och bidrar med sin yrkesspecifika kunskap, jämfört med vad den 

enskilda individen kan åstadkomma. Det framkom att det rådde delade meningar om vem i 

teamet som ansvarar för att patienterna inte ska drabbas av hypotermi, men att enighet fanns 

om att ett samarbete är det bästa, oavsett vems ansvar det är. Med en inställning att det är 

gemensamma patienter, minskar revir- och hierarkitänkandet och ökar känslan att alla i 

teamet är lika viktiga, vilket leder till ökad arbetsglädje. Detta styrks av forskningsresultat 

som visar att ett förbättrat teamarbete kan leda till betydande vinster i patientsäkerheten, vad 

gäller komplikationer och dödlighet. Insatser för att förbättra teamarbetet inom hälso- och 

sjukvården ses kunna bli nästa stora framsteg för att nå bättre behandlingsresultat [27]. Det 

beskrivs i en organisationsmodell [28] att en grupp kallas en organisation när det finns 

procedurer och riktlinjer som samordnar deltagarnas strävan att uppfylla gemensamma mål. 

En organisation uppstår för att det är det effektivaste sättet att lösa en uppgift. Dess kärna är 

att lösa uppgiften med bästa kvalitet och med minsta möjliga resursanvändning. 

I en amerikansk studie [29] visar en annan modell faktorer för ett effektivt team. Där nämns 

det bland annat att medlemmarna i teamet behöver ha en tro på teamets mål, en vilja att ta 

andras idéer och perspektiv i beaktande, anpassa sig till det som är bäst för patienterna och 

att detta är viktigare än individuella mål vilket styrker studiens resultat.  

 

I resultatet av vår studie framkom att när kommunikationen i arbetsgruppen fungerar bra  

talar gruppen samma språk, tänker likadant och outtalade saker bara görs. Denna typ av 
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samspelt dialog beskrivs gynna patienterna. När kommunikationen däremot inte fungerar, 

när stämningen är dålig och yrkesgrupperna motarbetar varandra sker en sämre vård av 

patienterna.  Detta styrks av forskningsresultat som beskriver att en arbetsgrupp ibland 

kallas för team även om medlemmarna i teamet saknar förståelse för betydelsen av det 

gemensamma arbetet. Dessa skenbara team benämns också som pseudoteam (falska team) 

och presterar inte lika bra som de ”riktiga” teamen. Individerna i pseudoteamen jobbar ofta 

mer individuellt och utan tydliga gemensamma mål [30]. Detta styrks av en annan studie som 

även menar att det finns risk för att medlemmarna i ett pseudoteam arbetar mot olika mål, 

vilket försvårar att uppgiften kan lösas på ett effektivt sätt. De trycker också på vikten av att 

regelbundet ta tid för reflektion över det mål teamet tillsammans vill uppnå, hur väl det 

uppnåtts och vad som behöver justeras för att så effektivt som möjligt uppnå målet [31]. 

Det beskrivs förenklat i organisationsmodellen att en organisation delas in i två huvuddelar, 

en formell sida och en informell sida. Den formella delen är medvetet utarbetad och utgörs av 

mål som anger den riktning de anställda ska arbeta emot, strategier som anger hur målen ska 

uppnås och strukturer som avgör hur uppstyrda arbetsuppgifterna är. Den formella sidan 

utgör organisationens ram, som ett slags skelett, som påverkar hur de anställda ska bete sig. 

Inom denna ram finns de informella sidorna som påverkar de anställdas beteende på ett 

annat plan och har i motsats till de formella sidorna vuxit fram över tid [28]. 

 

Studiens resultat beskriver att samarbetet påverkas av hur omvårdnadsmedvetna alla i 

teamet är och hur mycket engagemang som finns. Svårigheten uttrycks vara när kunskapen 

inte finns, eller inte efterlevs hos delar av teamet. Det krävs då en dialog för att nå en 

förbättring och resultatet visar att det kan krävas mod att ta initiativ till en sådan dialog, 

vilket gör att vissa avstår från att försöka och blundar för missförhållandena. Detta styrks av 

forskningsresultat som beskriver att inga teamförbättrande insatser kan ha bestående effekt 

om så bara en teammedlem brister i sitt engagemang. Det krävs en strategi att både utveckla 

kunskaper och organisatoriska strukturer för att stödja teamarbetet. Det uttrycks dock som 

än viktigare att utveckla en kultur som hänger sig åt att minska vårdskador på patienter 

genom att acceptera ett teambaserat arbetssätt [32]. Resultatet av ovannämnda studie styrks 

av omvårdnadsteorin som beskriver att avdelningskulturen har betydelse när ett fel begås. På 

en avdelning där klimatet präglas av misstro och konkurrens reagerade teammedlemmarna 

med förebråelser och försvar istället för att lösa problemen och dela på ansvaret. När klimatet 

i vårdteamet däremot präglas av tillit, samarbete och expertkunnande skapas en atmosfär av 

möjligheter och stöd. En positiv och stödjande teamkultur har som mål att förebygga misstag 
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och förbättra utövningen av omvårdnad i framtiden. Avvikelser och felkällor behöver 

identifieras för att kunna åtgärdas och förebyggas men när förebråelser och skam präglar 

klimatet kan kunskapsutvecklingen förhindras. Den kollektiva kompetensutvecklingen och 

fokuseringen på att förstärka varandras yrkesutövning går förlorad [33]. I organisations-

modellen beskrivs det att organisationskulturen är en av två centrala informella sidor som 

ryms inom den formella organisationsramen. Organisationskulturen utgörs av social 

sammanhållning, värderingar och grupptryck. Den visar sig i informella regler om vilket slags 

beteende som är accepterat, men också vad som etiskt uppfattas som rätt och fel på 

arbetsplatsen. Den andra informella sidan är maktförhållanden som bygger på att privata 

egenintressen kan gå före organisationens intressen. En organisations informella sidor kan 

både förstärka och försvaga de formella sidornas inverkan på de anställdas beteende. 

Informella regler eller normer kan utvecklas och gå emot eller stödja vad organisationen vill 

[28].   

 

I studiens resultat framkom flera orsaker till att temperaturmonitorering och värmande 

åtgärder inte används för att förebygga hypotermi i samband med kirurgi. Orsaker som 

nämndes var slarv, slöhet eller att utrustning inte fanns lättillgänglig.  Även känslan av att inte 

känna sig respekterad var en orsak, som kunde leda till att det var svårt att stå på sig och ta 

utrymme för värme. Avdelningstraditionen och vanan nämndes som en annan orsak.  

Det beskrivs i en studie [34] att det är mer sannolikt att fel och skador i vården uppkommer 

p.g.a. felaktiga system, än av slarv och inkompetens hos människan. Senaste decenniet har det 

framkommit att systemförändringar av varierande storlek krävs för att förbättra 

patientsäkerheten. Det är då främst omfattande förändringar i organisationskulturen som 

behöver göras. För att nå dit krävs målmedvetenhet och uthållighet hos de som står bakom 

förändringen och att fullt stöd finns från ledningen. Det största hindret för att lyckas med 

dessa stora förändringar ses ligga i sjukvårdsorganisationernas dysfunktionella kultur, där 

bl.a. den omoderna hierarkiska strukturen hämmar kommunikationen, delaktigheten och 

undergräver lagarbetet. Den dysfunktionella kulturen som beskrivs i ovan nämnda studie 

[34]orsakas av en genomsyrande kultur av respektlöshet. Denna återfinns mellan vissa 

individer och yrkesgrupper och demoraliserar den övriga personalen, men främst är det 

former av dold eller passiv respektlöshet som skadar organisationskulturen. Den tar sig 

uttryck i underlåtenhet att följa regler och riktlinjer som timeout eller handhygien och vägran 

att delta i kvalitets- och patientsäkerhetsarbeten.  

I Patricia Benner´s omvårdnadsteori [33] beskrivs det att om dysfunktionella system 
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förekommer inom sjukvården, har sjuksköterskor på expertnivå kunskap om och upplever 

det som sin plikt, att protestera när patienternas behov inte blir tillgodosedda. En 

expertsjuksköterska är en person som fungerar som patienternas advokat och som ska ställa 

krav på förändring. För att hon ska kunna värna om patienterna krävs en förmåga till 

engagemang och att hon kan samarbeta med och genom andra.  

 

Resultatet i vår studie visar att operationssjuksköterskor upplever att de inte har lika hög 

status och samma tyngd som anestesisjuksköterskor i sina åsikter, åtgärder och kunskaper, 

förutom då det gäller deras specifika yrkeskunskaper. Om respekten för varandra finns, 

beskrivs det att en påminnelse om värme till patienterna bör kunna ges och tas emot som ett 

sätt att hjälpas åt. Detta styrks av en studie [35] som beskriver en vision om en öppen, 

stödjande transparant och lärande kultur där all vårdpersonal behandlar varandra och 

patienterna med respekt och där patienternas intressen är det centrala. Där alla i teamet har 

lika rätt att förhindra systemfel och korrigera dem när de inträffar. För att uppnå denna vision 

behöver sjukvårdsorganisationer genomföra fem stora förändringar. Det första är att det finns 

en öppenhet om de fel som uppstår i vården och att orsaken reds ut och åtgärdas utan 

skuldbeläggande. Det andra är att vården ska utföras av multidisciplinära team. Det tredje är 

att patienterna måste bli fullvärdiga deltagare i sin egen vård. Det fjärde är att det måste 

finnas glädje och mening i vårdarbete för personalen och det femte är att via utbildningen 

ändra läkarnas inställning till hierarki och teamdeltagande. 

 

Det framkom i vår studie att hypotermi i samband med kirurgi inte alltid förebyggs aktivt.  

Forskningsresultat beskriver att vårdresurser och vårdpengar förbrukas på vård som kanske 

inte hade varit nödvändig om det förebyggande arbetet fungerat på ett optimalt sätt. 

Kostnaderna för att förebygga hypotermi är lägre än vad det kostar att behandla uppkomna 

komplikationer. En sänkning av kärntemperaturen med 1.5 ᵒC under normaltemperatur 

resulterade i högre kostnader från $2500 till $7000/opererad patient [36]. I Storbritannien 

har en rapport utarbetats för att hjälpa sjukvårdsorganisationer att planera för den finansiella 

implementeringen av riktlinjer för att förebygga hypotermi. Rapporten bygger på 

uppskattningar gjorda för både kostnader och besparingar [5]. 

 

Det beskrevs även i resultatet av studien att ett projekt skulle startas på ett av sjukhusen för 

att undersöka vilka produkter som bäst och kostnadseffektivast kunde förebygga hypotermi. 

Det vore intressant att följa utvecklingen av det projektet, för att se hur det implementeras i 



24 

 

teamets arbete att förebygga hypotermi. 

Genom att inte förebygga hypotermi hos patienter i samband med kirurgi kan ett vårdlidande 

av olika grad uppstå. I resultatet av denna studie framkom flera orsaker till varför hypotermi 

inte förebyggs tillräckligt. Att lämna detta problem olöst är att utsätta patienterna för risk för 

vårdlidande. För att problemet ska lösas krävs organisatoriska insatser. 

Detta styrks av Benner´s omvårdnadsteori [37] som bl.a. beskriver att vården måste 

organiseras för att samarbetet mellan personalen ska fungera och kunna möjliggöra för bästa 

möjliga vård av patienterna. Att säkerhetssystem finns för att garantera säker vård, förebygga 

vårdskador och minimera komplikationer. 

 

Slutsats 

Tidigare forskning visar att hypotermi är en vanlig komplikation i samband med operation, 

med stora konsekvenser som följd för patienterna. Kunskap och i viss mån riktlinjer om hur 

hypotermi förebyggs har funnits i många år, men trots det finns det studier som visar att 

patienterna fortfarande blir hypoterma i samband med operation.  

Det framkom i resultatet av vår studie att hypotermi i samband med kirurgi inte alltid 

förebyggs aktivt. Orsakerna till det beskrivs vara slarv, slöhet, att utrustning inte fanns 

lättillgänglig och avdelningstraditioner. Även känslan av att inte känna sig respekterad 

nämndes vilket kunde leda till att det var svårt att stå på sig och ta utrymme för värme. Detta 

mynnade ut i temat, att arbeta i team. Resultatet visar att kulturen i ett team, både kan vara en 

styrka och en svaghet för arbetet runt patienten med att t.ex. förebygga hypotermi. För att 

komma till rätta med hypotermiproblematiken krävs insatser för ett förbättrat teamarbete 

bl.a. genom en förändrad arbetskultur. Mycket forskning är gjord om både hypotermi, 

teamarbete och arbetskultur men lite görs för att dessa kunskaper ska implementeras i det 

kliniska arbetet. Vi anser att resurser bör prioriteras i vården för att implementera de 

kunskaper som redan finns inom dessa områden.  
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Bilaga 1 -Frågeguide 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa operationssjuksko terskors och anestesisjuksko terskors 

erfarenheter av att fo rebygga oavsiktlig hypotermi hos patienter i samband med operation 

Intervjufrågor 
Bakgrund? Å r som sjuksko terska? Å r som op/anassk? 
Å lder? 
 
Kan du bera tta om din erfarenhet av att ha lla patientens kroppstemperatur inom normala 
gra nser? 
 
Hur upplever du arbetet att ha lla patienterna varma? 
 
Hur upplever du teamarbetet/samarbetet runt fo rebyggandet av hypotermi? 
 
Hur ser du pa  ditt eget ansvar? 
 
Vem anser du har ansvaret att fo rebygga hypotermi? 
 
Vad ta nker du om punkten ”risk fo r hypotermi” pa  WHO`s checklista? 
 
Har du na gra tankar om komplikationerna som kan uppsta  i samband med hypotermi? 
 
Hur upplever du det praktiska arbetet med uppva rmning av patient? 
 
Vad ta nker du om temperaturma tning? 
 
Vad anser du om att fo rva rma patienten 10-15 min innan anestesi? 
 
Vad skulle du sa ga a r din operationsavdelnings styrka vad ga ller fo rebyggande av hypotermi? 
 
Finns det na got du skulle o nska var pa  ett annat sa tt? 
 
Har du na gra o vriga synpunkter betra ffande intervjun? 
Finns det mo jlighet att vi kontakta dig igen om det finns na got vi o nskar komplettera? Tel.nr?



30 

 

  
    

Bilaga 2 -Förfrågan om deltagande i studie 
 
 

Belysa aspekter av att förebygga hypotermi i samband med kirurgi, utifrån 

operations- och anestesisjuksköterskors erfarenheter. 

Studien a r ett arbete pa  magisterniva  och genomfo rs vid Umea  Universitet, Institutionen fo r 

omva rdnad. Ånsvaret fo r patientens bevarande av normotemperatur under det perioperativa 

fo rloppet ligger ba de hos operationssjuksko terskan och anestesisjuksko terskan. Traditionellt 

sett a ger anestesisjuksko terskan ansvarsomra det da  det a r mest praktiskt genomfo rbart fo r 

dem att vidta a tga rder mot oavsiktlig hypotermi. 

 

Syftet med studien a r att belysa aspekter av att fo rebygga hypotermi i samband med kirurgi, 

utifra n operations- och anestesisjuksko terskors erfarenheter. 

Metoden fo r datainsamling a r intervjuer med ba de anestesisjuksko terskor och 

operationssjuksko terskor. 

 

Vi o nskar ditt deltagande i studien som operationssjuksko terska/anestesisjuksko terska. 

Deltagandet a r frivilligt och tar ca 30 minuter till 1 timme. 

 

Materialet som vi fa r in kommer att presenteras avidentifierat och det kommer ej att sparas 

efter att studien genomfo rts. Du kan na r som helst avbryta ditt deltagande utan na rmare 

motivering. 

Underso kningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Umea  Universitet. 

Ytterligare upplysningar la mnas av nedansta ende ansvariga. 
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