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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Hypotermi definieras som en kroppstemperatur <35grader Celsius. Dödsfall 

uppstår varje år på grund av hypotermi. Bästa sättet att förhindra och behandla patienter med 

hypotermi är att aktivt tillföra värme, till exempel genom ett värmande täcke. Syfte: Syftet 

med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att förebygga 

hypotermi och behandla patienter med hypotermi prehospitalt. Metod: Datainsamlingen 

skedde genom två fokusgruppsintervjuer med totalt åtta sjuksköterskor. Inklusionskriterierna 

var sjuksköterskor som arbetat inom prehopital vård minst ett år. Data analyserades med 

manifest och latent innehållsanalys Resultat: Analysen resulterade i ett övergripande tema, 

Hypotermi - det förbisedda ämnet. Detta tema beskrev att hypotermi ofta sågs som en 

sekundär del av patientens åkomma och delar av dokumentationen utelämnades och 

rapporterades istället muntligt. Deltagarna ansåg att materialtillgången i ambulanserna hade 

brister och det material som funnits användes sällan. Sjuksköterskorna saknade bland annat ett 

värmetäcke. En osäkerhet fanns hos deltagarna och tog då hjälp av läkare för att besluta om 

att inleda hjärt- och lungräddning. RETTS gav stöd i när en patient räknades som hypoterm. 

Faktorer som påverkade omhändertagandet av patienten var bland annat närheten till 

sjukhuset. Konklusion: Patienter med hypotermi påträffades oftare än vad många trodde, men 

sjuksköterskorna prioriterade oftast behandlingen av patientens andra åkommor. Hypotermi är 

ett ämne som inte får en stor roll under utbildningar och i arbetslivet, men är en av de tre 

delarna i dödens triad. Denna studie har det lett till ökad kunskap om vilka brister som finns. 

Detta leder till en förbättrad omvårdnad av patienten. Vidare forskning behövs inom den 

prehospitala vården för att aktualisera ämnet och minska lidande hos patienten.  

 

Nyckelord: Hypotermi, Prehospital vård, Sjuksköterskor, Ambulanssjuksköterskor, 

Ambulanssjukvård, Erfarenheter, Upplevelser 

 

Keywords: Hypothermia, Prehospital care, Nurses, Ambulance nurses, Ambulance, 

Knowledge, Experiences 
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1. INLEDNING 

 

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och 

sjukvård skall ges företräde till vården. (SFS, 1982:763, 2§) 

 

Årligen drabbas många personer av hypotermi och tyvärr sker även dödsfall. Den prehospitala 

vårdpersonalen är den som först möter patienter, så även de med hypotermi. Hypotermi kan 

förebyggas och behandlas med enkla medel om den upptäcks i tid. Med anledning av detta har 

författaren valt att studera ämnet närmare.  

 

2. BAKGRUND 

 

2.1 Upplevelse av att frysa 

Aléx, Henriksson och Saveman (2013) har genomfört en studie om patienters upplevelser av 

att vara kall. Vissa upplevde efter ett tag kylan och vara kall som det största problemet trots 

sina andra skador. Att huttra skapade en fruktansvärd känsla för patienter med frakturer 

eftersom det ökade smärtan. Vidare upplevde patienterna att det var mer isolerande mot kylan 

att få något under sig istället för över sig.  

 

2.2 Definition 

Den normala kroppstemperaturen anses vara mellan 36,5 grader Celsius till 37,5 grader 

Celsius. Det råder delade meningar om definitionen av hypotermi. Många hävdar att den 

startar vid 35 grader Celsius, däribland Socialstyrelsens egen rapport om hypotermi (2015, s 

11). Kober et al. (2001) hävdar att den startar redan vid 36grader Celsius. Orsaken till att 

definiera hypotermi redan vid 36 grader Celsius är att kroppstemperaturen redan då ger en 

fysiologisk påverkan.  

 

Hypotermi delas in i olika delar. Oplanerad hypotermi, så kallad accidentell hypotermi startar 

vid en temperatur under 35grader Celsius (Mackowiak, Wasserman & Levine, 1992). 

Socialstyrelsen (2015) delar in den accidentella hypotermin i olika delar.  



 

6 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för Omvårdnad 
 

 

Första delen i den accidentella hypotermin är primär eller sekundär hypotermi där orsaken till 

hypotermin spelar roll. Antingen beror den på direkt på kyla, vilket kallas primär hypotermi. 

Den sekundära har en bakomliggande orsak där hypotermi är ett av symtomen, detta kan ses 

till exempel vid sepsis. Den andra indelningen är om hypotermin är kronisk eller akut. Detta 

spelar roll eftersom de ger olika stor fysiologisk påverkan på kroppen. Akut hypotermi har 

uppkommit plötsligt, tillexempel via drunkning, medan kronisk hypotermi har uppkommit 

under en tid, kroppstemperaturen har sjunkit långsamt. Det kan den göra när tillexempel en 

person har gått vilse (Socialstyrelsen, 2015, s. 16) 

 

Vidare kan hypotermin klassificeras i tre grupper: lindrig, måttlig eller grav hypotermi 

(Socialstyrelsen, 2015, s. 11). Vid lindrig hypotermi är kärntemperaturen mellan 35 och 32 

grader Celsius, vid måttlig hypotermi mellan 32 och 28grader Celsius och vid grav hypotermi, 

har personen en temperatur under 28grader Celsius (Figur 1). 

 

Figur 1. Författarens egen illustration av indelning av Accidentell Hypotermi baserad på 

Socialstyrelsens (2015) indelning.  

 

2.3 Prevalens 

Varje år dör personer inom Sverige av hypotermi enligt socialstyrelsens dödsorsaksregister 

(2014). Under år 2014 avled 38 personer och det motsvarar drygt en femtedel av samtliga 170 

personer som fick diagnosen hypotermi inom slutenvården under samma år (Socialstyrelsen, 

2017a). Inom öppenvården diagnostiserades 105 personer (Socialstyrelsen 2017b), alltså 

något färre än inom slutenvården. Hypotermin genererade totalt under 2014 i hela 535 
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vårddygn. Antalet dödsfall av hypotermi har varierat från år till år. Mellan åren 2005-2014 var 

det år 2005 som lägst antal personer diagnostiserade med hypotermi både inom öppen- och 

slutenvården. Det högsta antalet hade både öppen- och slutenvården år 2010, med 364 

personer drabbade av hypotermi (Socialstyrelsen, 2017a, 2017b). Fler kan vara drabbade av 

hypotermi, men klassificeras istället i statistiken som till exempel drunkning trots att de kan 

ha drabbats av hypotermi (Socialstyrelsen, 2015, s. 16).  

 

Personer som lider av tillstånd som kan generera minskad värmeproduktion, ökade 

värmeförluster samt försämrad värmereglering har en ökad risk för hypotermi 

(Socialstyrelsen, 2015, s. 18-19). Exempel på dessa kan vara äldre, alkoholpåverkade eller 

personer som har en skada på centrala nervsystemet. Vissa grupper drabbas oftare av 

accidentell hypotermi än andra, till exempel drabbas fler män än kvinnor av hypotermi (Pirnes 

& Ala-Kokko, 2016, Brändström, Johansson, Giesbrecht, Ängquist, & Haney, 2014). Kornfält 

och Johansson (2010) har undersökt om det fanns någon skillnad mellan medicinpatienter, 

traumapatienter och intoxikationspatienter att drabbas av hypotermi. Resultatet visade att 

intoxikerade patienter under vintertid ofta drabbades av hypotermi, jämfört med de andra 

grupperna. Ibland kan det dessutom vara en kombination av till exempel trauma och 

intoxikation (Kober et al. (2001). Många av de drabbade av mindre trauma var ofta 

intoxikerade av något slag och nästan alla drabbade av ett mindre trauma hade hypotermi 

(<36 grader Celsius).  Hypotermi sker inte enbart vintertid. Enligt Watts et. al. (1999) är 

hypotermin inte associerad till någon specifik årstid, dock har Pirnes och Ala-Kokko (2016) 

sett en ökning av antal personer drabbade av hypotermi under vinterhalvåret.  

 

2.4 Uppvärmning 

Det finns olika sätt att öka kroppstemperaturen och värma upp en patient. Detta kan göras 

passivt eller aktivt. Aléx et al. (2013), Lundgren, Henriksson, Naredi & Björnstig (2011), 

samt Kober et al. (2011), visar alla på att aktiv uppvärmning är mer effektivt än passiv 

uppvärmning. Vid passiv uppvärmning används ofta filtar. Detta är något av en standard i 

omhändertagandet av patienten. Filtarna används för att isolera och skydda mot det som kyler. 

(Watts et al. 1999). Enligt Aléx et al (20 13) upplevde deltagarna i studien inte att filtarna 

skapade någon värme, men isolerade, vilket är precis hur den passiva uppvärmningen 

beskrivs. Att passivt värma upp någon har främst gjorts med filtar av olika material (Lundgren 

et al. 2011, Kober et al, 2011).  
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Aktiv uppvärmning sker genom att tillföra något som avger värme (Watts et al. 1999). Detta 

kan ske genom olika sätt Lundgren et al. (2011) använde sig av varma plattor vilket avgav 

värme genom en kemisk reaktion, vilket ledde till sänkt hjärt- och andningsfrekvens. Kober et 

al. (2011) testade elektriskt värmetäcke och fick där en statistisk signifikant minskning av 

hjärtfrekvensen mellan grupperna av passiv respektive aktiv uppvärmning. Blodtrycket visade 

sig även höja sig statistiskt signifikant vid aktiv uppvärmning. Att aktivt bli uppvärmd 

skapade i studien av Aléx et al. (2013) en upplevelse av en skön känsla och att patienter 

återfick värme i kroppen.  Watts et al. (1999) genomförde en studie där det jämfördes olika 

metoder för att värma patienten. De olika sätt som testades var olika former av aktiv värme 

tillsammans med en standardproceduren, passiv värme i form av en filt. De olika grupperna 

testades tillsammans med en filt var: ingen värme eller filt, filt, foliefilt, varma plattor med 

kemisk reaktion, varm intravenös vätska eller varmt intravenös vätska tillsammans med en 

foliefilt. Under transporten till sjukhuset sjönk alla i de olika grupperna i kroppstemperatur, 

utom den grupp som fått varma plattor där kroppstemperaturen ökade under transport. Den 

visade sig vara statistisk signifikant jämfört med de andra metoderna som testats.   

 

2.5 Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS) 

I Sverige använder sig de flesta landsting och regioner av systemet RETTS (Predicare, 2017). 

RETTS bygger på en systematisk undersökning, först av vitalparametrar så som; 

andningsfrekvens, saturation, puls, blodtryck, vakenhetsgrad och kroppstemperatur. Dessa 

vitalparametrar i sig ger en färg i triageringen. Därefter sker även en triagering enligt symtom 

och kontaktorsak, Emergency Symptoms and Signs (ESS). ESS och vitalparametrarna bildar 

därefter en gemensam triagefärg. Det finns fem färger, där röd är högsta prioritet följt av 

orange, gul och grön. Blå finns också, men vid denna triagefärg görs ingen kontroll av 

vitalparametrar då patienten anses ha ett isolerat problem och ska om möjligt söka annan 

vårdnivå (Widgren & Jourak, 2011, Widgren, 2012 s.20-22). 

 

2.6 Dödsfall 

Dödens triad består av tre komponenter, hypotermi, acidos och koagulapati. Vid en 

kombination av dessa är risken för mortalitet ökad. Traumapatienter som hamnar i dödens 

triad har en stor risk att avlida. En studie har visat att 47,8% av personer drabbade av dödens 

triad avled (Mitra, Tullio, Cameron & Fizgerald, 2011). Hypotermi förvärrar blodets förmåga 
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att koagulera och vid samtidig acidos förvärras tillståndet ytterligare (Dirkmann, Hanke, 

Görlinger, & Peters, 2008). Vid accidentiell hypotermi av graden måttlig och grav hypotermi 

är risken för dödsfall stor.  Av patienter på intensivvårdsavdelning med måttlig eller grav 

hypotermi avled 38 % (Vassal et al., 2001). 

 

3. RATIONAL 

Hypotermi kan alla drabbas av, varpå kunskap inom ämnet är viktigt. Hypotermi står för en av 

de tre komponenterna i dödens triad och kan öka risken för dödlighet, speciellt vid trauman. 

Inom den prehospitala vården kan de förebyggande och behandlande åtgärderna mot 

hypotermi påbörjas. Genom att förebygga och behandla hypotermi prehospitalt minskas 

obehaget för patienten och förhindrar ytterligare nedkylning. Den minskning av 

kroppstemperatur som sker efter påbörjad uppvärmning är viktig att minska, vilket görs 

genom att starta uppvärmningen så snart som möjligt innan kroppstemperaturen sjunker 

ytterligare. Studier har visat sig att aktiv uppvärmning är bättre än passiv uppvärmning dock 

finns inte några av dessa aktiva åtgärder med i behandlingsriktlinjerna som Sveriges 

medicinskt Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan, SLAS, utarbetat (SLAS, 2011).  

 

I kompetensbeskrivningen för specialistutbildade sjuksköterskor inom ambulanssjukvård tas 

det bland annat upp om vikten att självständigt fatta beslut utifrån behandlingsriktlinjer och 

förstå konsekvenser som kan uppstå vid avvikande från dessa. Ambulanssjuksköterskan ska 

också utvärdera funktionen under användandet av medicinskteknisk utrustning och i 

prehospital vårdmiljö skapa ett vårdrum. Detta ska ske både av säkerhetsskäl, men också av 

etiska skäl i offentlig miljö (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, 2009).   

 

Ambulanspersonalens erfarenheter och upplevelser om att vårda patienter med hypotermi 

prehospitalt finns inte beskrivet. Författaren kan inte hitta någon vetenskaplig artikel alls om 

detta, varpå det är av största vikt att lyfta erfarenheter och upplevelser hos de som allra först 

möter patienter med hypotermi. I kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor (2009) 

framgår det att kunskapsbrister ska identifieras, varpå denna studie ligger till grund. 

Författaren vill aktualisera ämnet inom den prehospitala vården för att förbättra 

omhändertagandet av patienter som riskerar att drabbas av hypotermi eller har drabbats av 

hypotermi. Genom att sprida varandras upplevelser och beprövade erfarenheter inom 

hypotermi kan denna studie bidra till att utveckla och sprida kunskapen inom behandling och 
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förebyggande av hypotermi. Detta kan i sin tur leda till en förbättrad omvårdnad och 

välmående hos patienten.  

 

4. SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att 

förebygga hypotermi och behandla patienter med hypotermi prehospitalt. 

 

5. METOD 

5.1 Design 

Studien har genomförts med en kvalitativ ansats där fokusgruppsintervjuer använts som 

metod för datainsamling. En kvalitativ metod valdes då syftet var att beskriva erfarenheter 

och upplevelser hos sjuksköterskor. En kvalitativ studie baseras på deltagarnas upplevelser 

och erfarenheter från det verkliga livet (jmf Polit & Beck, 2016, s. 463). Sjuksköterskornas 

erfarenheter belyste deras kunskaper, observationer och förmågor medan sjuksköterskornas 

upplevelser innefattar hur de uppfattat och varit med om olika händelser där känslor fått spela 

roll (SBU, 2015, s. 8). Fokusgrupper valdes eftersom syftet var att, genom diskussion, få flera 

synpunkter inom ämnet hypotermi (jmf. Kvale & Brinkman, 2014, s. 191).  

 

5.2 Procedur och deltagare 

Ett informationsbrev om genomförandet av studien skickades till verksamchefschefen. 

Verksamhetschefen godkände genomförandet av studien skriftligt. Ett godkännande från den 

etiska gruppen vid institutionen för hälsoventenskap, Luleå Tekniska Universitet erhölls innan 

kontakt togs med potentiella deltagare. För att nå potentiella deltagare mailade författaren ett 

informationsbrev till alla anställda (bilaga 1) inom den valda ambulansavdelningen. 

Informationsbrevet innehöll bland annat information om studien på ett begripligt sätt samt 

information om samtycke (jmf. Olsson & Sörensen, 2007, s. 55-56). 

 

Den valda ambulansavdelningen hade ca 70 anställda. De allra flest var sjuksköterskor och till 

största del hade sjuksköterskorna hade en specialistutbildning. Antal ambulansuppdrag per 

dygn hade ett genomsnitt på ca 50st/dygn. Författarens uppfattning var att uppdragen 

varierade i längd, men de flesta uppdrag sker inom staden och har många uppdrag har en 

körtid inom 15minuter enkel väg. Det finns undantag och de längre avstånden hade en körtid 

uppemot en timme till sjukhus, men hade då tillgång till en ambulansstation närmare. 
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Urvalet skedde genom ett icke slumpmässigt urval i form av bekvämlighetsurval (jmf. Polit & 

Beck, 2016, s. 492). Inklusionskriterierna för att delta i studien var en tillsvidareanställning 

eller vikariat som specialistsjuksköterska på ambulansavdelningen. Då det var svårt att få 

deltagare till studien ändrades kravet på specialistutbildning så att sjuksköterskor med enbart 

grundutbildning kunde delta. Vidare krävdes minst ett års erfarenhet inom 

ambulanssjukvården, detta för att sjuksköterskorna skulle kunna beskriva erfarenheter och 

upplevelser från alla årstiderna. 

 

Endast en hörde av sig för att kunna tänka sig vara med. Författaren åkte därför till 

ambulansavdelningen och talade med personer som då befann sig där. Författaren tog därefter 

personlig kontakt med vissa ur personalen. Detta resulterade i två fokusgrupper med vardera 

fyra deltagare. Sju deltagare var specialistutbildade inom ambulanssjukvård varav en hade 

specialistutbildad inom ytterligare en specialitet. En deltagare var grundutbildad 

sjuksköterska. Antal arbetade år inom ambulanssjukvården varierade, median- och typvärdet 

var fyra arbetade år, medan medelvärdet var 15år. 

 

5.3 Datainsamling 

Innan fokusgrupperna genomfördes gjordes en pilotintervju för att säkerställa att frågorna 

kunde svara på studiens syfte. Data samlades in genom två fokusgrupper. I de två genomförda 

fokusgrupperna ingick det fyra deltagare i vardera fokusgrupp, vilket enligt Wibeck, (2010, s. 

62) är ett lämpligt antal deltagare i en fokusgrupp. Utifrån kvalitén och insamlad data 

bedömde författaren att det räckte med två fokusgrupper för att kunna besvara studiens syfte. 

Polit & Beck (2016, s. 511) beskriver att det kan vara lättare för deltagarna att prata och 

uttrycka sig om deltagarna har en liknande bakgrund  vilket också var fallet i genomförda 

fokusgrupper då samtliga att var kollegor. 

  

Intervjuerna genomfördes av författaren tillika moderator och en extern observatör. 

Moderatorn ledde fokusgruppsintervjun med hjälp av ett intervjuformulär (bilaga 4) och såg 

till att alla kom till tal. I intervjuformuläret ingick öppningsfrågor, introduktionsfrågor, 

övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor (Wibeck, 2010, s. 73-74). Observatören 

förde anteckningar över viktiga iakttagelser och observationer. I denna studie togs först 

förhållningsregler upp, så som att inte prata i munnen på varandra samt att det var 
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konfidentiellt det som sades (jmf. Polit & Beck, 2016, s. 511). Därefter fick alla deltagare 

presentera sig. Mot slutet av fokusgruppsintervjuerna presenterades fiktiva patientfall, se 

bilaga. Detta fick deltagarna i fokusgruppen diskutera hur de skulle handlägga patienten i den 

prehospitala miljön. Kvale & Brinkman (2014, s. 311) skriver bland annat om fallstudier, den 

genomförs då en insikt i ett generellt ämne ska genomföras. Intervjupersonerna sattes in i en 

viss situation (Kvale & Brinkman, 2014, s. 160). Patientfallen bestod av tre fall där 

patienterna led av hypotermi eller var i riskgruppen för att bli hypoterm. Diskussionerna var 

riktade till att endast diskutera omhändertagandet av patienterna utifrån en 

hypotermisynpunkt. När moderatorn, tillika författare, upplevde att svaren var tillräckliga 

sammanfattades fokusgruppens diskussion lite kort och deltagarna gavs möjlighet att tillägga 

något innan fokusgruppen därefter avslutades (Wibeck, 2010, s. 74).  

 

5.4 Dataanalys 

Analysen av det insamlade data följde en kvalitativ innehålls analys enligt Graneheim och 

Lundman (2014). Denna analys innebär att både det som faktiskt sägs har analyserats, men 

även det underliggande som menades och samtalades runt (jmf. Polit & Beck, 2016, s. 538). 

Detta innebär att både manifest och latent innehållsanalys har använts under analysen (jmf. 

Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Författaren lyssnade först på de inspelade intervjuerna flertalet gånger för att därefter 

transkribera de ordagrant inklusive hmm, pauser eller liknande ljud. Deltagarna angavs i 

transkriberingen ett nummer för att veta vilken deltagare som sagt vad.  

 

Författaren läste därefter igenom materialet flera gånger och plockade ut meningsbärande 

textenheter som svarade mot syftet. Textenheterna kondenserades därefter för att lättare förstå 

vad som sades, men även det som inte sades, till exempel genom långa pauser eller saker som 

sades med ironi kondenserades. Därefter kodades textenheterna och kategoriserades flertalet 

gånger så länge samband mellan textenheterna sågs. När inga fler samband sågs kvarstod fyra 

kategorier. Kategorinamnen avspeglar kategoriernas innehåll. Dessa kategorier hade i sin tur 

ett mönster och bildade ett gemensamt tema för hela studiens resutat (jmf. Graneheim & 

Lundman, 2004). Se bilaga 5 för exempel på genomförandet av analysen.   
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Figur 2. Tillvägagångssätt för analysen 

 

5.5 Etiska överväganden 

Sveriges lag om etikprövning av forskning som gäller människor (SFS 2003:460) reglerar 

etikprövning inom forskning. I denna framgår det att högskolestudier på avancerad nivå inte 

omfattas av denna lag, varpå ingen etikprövning behöver genomföras. Däremot, för att skydda 

deltagarna i studien genomfördes ändå en etikansökan till den etiska gruppen vid institutionen 

för hälsoventenskap, Luleå Tekniska Universitet och de godkände ansökan.  Utifrån dessa 

etiska aspekter ansåg författaren att studien skulle göra mer nytta än skada, varpå studien 

genomfördes. 

 

I informationsbrevet framgick det bland annat att det var frivilligt att delta i studien och att de 

när som helst kunde avsluta sitt deltagande. Eftersom det blev få svar skickades även ett 

meddelande till några utvalda sjuksköterskor, även där framgick det bland annat att 

deltagandet var frivilligt. Innan studien startades gick författaren igenom vad som gällde för 

studien och deltagarna fick skriva på ett samtyckesformulär, (bilaga 2). Övriga saker som 

även togs upp muntligt innan start var; Att det är frivilligt deltagande, än en gång trycktes det 

på att de närsomhelst får avsluta sitt deltagande samt att det som sades under 

fokusgruppstillfället skulle hållas konfidentiellt till utomstående (jmf. Polit & Beck (2016, s. 

511).  

 

Vid fokusgrupperna deltog en extern person och det var olika personer vid de två tillfällena. 

Dessa deltog i form av observatör eftersom det krävdes en observatör och moderat vid 

fokusgrupps tillfällen. Dessa personer fick skriva på ett samtycke om sekretess och 

konfidentiallitet (bilaga 3), vilket i denna studie innebar för observatören att allt det 

Textenheter Kondencera Koda Kategorisera Tema
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observatören ser och hör i gruppen inte fick spridas. De anteckningar som observatören förde 

under fokusgruppen gavs till författaren efter avslutad fokusgrupp och därmed hade 

observatören inte längre tillgång till materialet.  

 

Data spelades in på författarens mobiltelefon via en app och endast författaren hade tillgång 

till koden till mobiltelefonen. Därefter transkriberade författaren resultatet och deltagarna fick 

då en siffra. Det var därmed inte vara möjligt för någon annan än författaren att veta vem som 

sagt vad, utan endast att nummer X sa. Deltagarna koppades ihop med deras utbildning och 

antal år arbetade inom ambulanssjukvården, denna information sparades i ett låst dokument 

vilket endast författaren hade tillgång till, detsamma gäller det protokoll observatörerna förde. 

Efter att uppsatsen har fått godkänt och är publicerad i DIVA kommer datan att makuleras.  

 

6. RESULTAT 

Analysen resulterade i fyra kategorier och ett övergripande tema (tabell 1) 

Tabell 1. Resultat 

Tema Tabell 

Hypotermi- det förbisedda ämnet Materialtillgången i ambulansen är 

bristfällig 

  

Ambulanspersonalens dokumentation 

lämnar utrymme för tolkning 

  

Liten kunskap under utbildning skapar 

osäkerhet  

 

 Skillnader i omhändertagandet av patienten 

 

Nedan presenteras studiens resultat, i brödtext som stöds med citat från intervjuerna. De citat 

som använts har skrivits enligt skriftspråk, detta för att det ska vara lättare att förstå, men även 

för att skydda deltagens konfidentiallitet speciellt vid dialekter som kan härledas till enskilda 

deltagare (jmf. Kvale & Brinkman, 2014, s. 331).  
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6.1 Hypotermi- det förbisedda ämnet. 

Det framkom att kunskapen om att förebygga och behandla hypotermi var bristfällig då 

undervisning i ämnet endast upptog en liten del i sjuksköterskornas utbildning. Andra 

åkommor hos patienten prioriterades ofta högre och åtgärderna dokumenterades inte alltid. 

Uppenbart kalla patienter fick snabbare hjälp med behandling av förebyggande och 

behandlande av patienter med hypotermi. Detta presenteras mer i de olika kategorierna. 

     

6.1.1 Materialtillgången i ambulansen är bristfällig.  

Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde en bristande tillgång på material i ambulanserna för 

att kunna förebygga och behandla hypotermi. En del av sjuksköterskorna upplevde att den 

bristande tillgången på material bidrog till att patienterna blev hypoterma. Filtarna användes 

oftast i ett förebyggande syfte samt även genom behandling hypotermi. Vidare upplevde vissa 

av sjuksköterskorna att filtarna effekt nästan stängde in kylan runt patienten och att det tog ett 

tag för patienten att bli varm. Andra behandlingsalternativ fanns genom att höja värmen i 

ambulansen, administrera ett varmt dropp, avlägsna blöta kläder samt att patienten får en 

mössa. Alla dessa åtgärder hade sjuksköterskorna själva upplevt genom deras erfarenheter av 

olika patientmöten. Genom att avlägsna blöta kläder för att stoppa nedkylningen, upplevde 

sjuksköterskorna och hade erfarenheter av att det var en av de viktigaste åtgärderna. 

Men den gula filten, är helt befängt, här om dan var vi på en som hade kräkts en 

massa blod och grejer när vi kom fram så låg hon, det var ju på ett boende 

liksom inomhus men hon var ju jätte jätte blöt och kall, så vi klippte bort alla 

kläder innan vi lasta och lyfte över henne till båren. Hon var ganska risig så det 

var inte läge å börja klä på henne nya kläder utan vi bara drog bort allting som 

var blött liksom å försöka å få henne torr i alla fall. (Deltagare 3, FGR 1). 

 

Sjuksköterskorna hade olika erfarenheter av uppnådd effekt genom användandet av 

materialet. Ena fokusgruppen ansåg att materialet inte gav önskad effekt, vilket de beskrev 

kunde påverkas av det korta avståndet till sjukhuset att den påbörjade insatsen ej hunnit ge 

utslag ännu. Den andra fokusgruppen upplevde kombinationen av snabbt avlägsnande av 
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blöta kläder, höja värmen i ambulansen och lägga på filtar stoppade nedkylningen och gav 

önskad effekt genom ökad kroppstemperatur hos patienten.  

 

Sjuksköterskorna upplevde att ett värmetäcke saknades i ambulansen. De skulle gärna ha velat 

kunna erbjuda patienterna ett värmande alternativ. Tidigare hade både värmetäcke och 

droppvärmare funnits, men båda dessa har tagits bort då de gav en oönskad effekt samt att få 

använde dessa. Diskussion förs om ett annat mer effektivt och smidigt värmetäcke ska köpas 

in.  En tveksamhet rådde om det funnits något värmande täcke.   

5: Vi hade väl ett tag nån värmefilt?  

8: mmm,  

5: nån man… va heter det…,  

7: jooo,  

5: men jag tror inte vi använde den så mycket,  

7: Jo, vi har haft en värmefilt och den är borttagen…”  

(FGR 2) 

 

Sjuksköterskorna beskrev att ett varmt dropp inte upplevdes ge önskad effekt mot 

förebyggandet och behandlandet av hypotermi, men valdes som en del i behandlingen. 

Genom att placera ett varmt dropp mot patientens hud och därmed värmas genom 

kroppsvärmen, ansågs ge minst lika stor effekt som droppvärmaren, under den korta sträckan 

till sjukhus. 

 

Sjuksköterskorna hade erfarenheter av att örontermometern inte gav tillförlitliga mätvärden. 

De kände sig kritiska till många av mätvärdena. Yttre förhållanden, så som mössa eller blåst 

ansågs påverka mätvärdet. Vidare upplevde sjuksköterskorna en osäkerhet gällande hur låga 

temperaturer örontermometern kunde mäta.  

6: Hur lågt mäter våran örontemp? Är det…hur lågt som helst… eller?  

8: Jaaa?  

5: Det har jag inte i huvudet faktiskt.  
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8: De tror jag väl… eller?  

7: äh jag vet inte.  

5: Nää, jag tror att de finns en nedre gräns.  

8: Jaa, men det måste ju vara….  

7: Blodsockermätarna kan ju inte mäta allt.  

8: Nää  

7: Inte för högt och inte allt för lågt, så det är säkert nåt sånt med tempen också.  

6: Ja, jag tror också det är nåt sånt.  

8: mmmm 

(FGR 2)  

 

6.1.2 Ambulanspersonalens dokumentation lämnar utrymme för tolkning 

Generellt ansåg sjuksköterskorna sig själva vara dålig på dokumentationen av hypotermi. De 

valde att muntligen rapportera vissa av de utförda åtgärderna istället för att dokumentera det 

då åtgärderna ansågs självklara, så som avlägsnande av patientens blöta kläder. Vid 

extremfall, till exempel om någon trillat i vatten, dokumenterades även dessa åtgärder. 

Deltagarna hade liknande erfarenheter av vilken dokumentation som uteslöts, nämligen 

antalet filtar patienten hade fått, om värmen i ambulansen hade höjts, hur mycket kläder 

patienten haft på sig och i vilket syfte åtgärderna var utförda. 

De blir ju att man bara rapporterar över det liksom. När man kommer in på 

akuten, att vi har klippt, hon har inga kläder på sig för att vi har klippt av dom 

liksom för att vi ville motverka att hon skulle bli nerkyld, de ä mer så…… men 

man skriver inte de i journalen. (Deltagare 3, FGR 1) 

   

Utelämnandet av viss dokumentation kunde påverka förståelsen hos den mottagande 

personalen att patienten riskerar bli hypoterm eller redan är hypoterm. Patientens 

kroppstemperatur och platsen patienten hade hämtats på ansågs vara viktiga att dokumentera, 

varpå deltagarna brukade dokumenterade den. Efter genomförd dokumentation återstod ett 

krav på den mottagande personalen att kunna uppmärksamma risker för utvecklande av 

hypotermi utifrån exponeringstid, hämtplats och temperatur.  
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6: Sen skriver man ju såklart, har blivit uppdragen ur ån och då får man ju tyda 

det själv, eller så…. Eller att den har legat i blöt. 

 8: mm.  

6: eller… hittad utomhus… legat en timme…  

7: mm.  

6: eller vad man vet.  

(FGR 2) 

 

6.1.3 Liten kunskap under utbildning skapar osäkerhet  

Sjuksköterskorna ansåg sig ha liten kunskap inom ämnet. Deltagarna kännetecknade en 

hypoterm patient som kall, men visste inte vid vilken temperatur hypotermi räknas. 

Patienterna benämndes ofta kalla istället för hypoterma och sällan kom de ihåg vilken 

kroppstemperatur patienten hade. Då sjuksköterskorna upplevde en osäkerhet om hypotermins 

definition användes bedömningsinstrument RETTS som stöd i definitionen och kom fram till 

att hypotermi börjar räknas vid 35 grader. 

Vi har ju RETTSEN som säger under 35 börjar de falla de ut och blir orange. 

(Deltagare 1, FGR 1) 

 

En osäkerhet fanns också när de skulle inleda hjärt- och lungräddning eller inte hos en 

hypoterm patient. Osäkerheten medförde att sjuksköterskorna sökte stöd hos läkare genom att 

få en telefonordination om inledande av hjärt- och lungräddning eller inte. Om ingen kontakt 

med läkare togs valde sjuksköterskorna att genomföra hjärt- och lungräddning under transport 

till sjukhuset för att sedan överlåta beslutet om eventuellt avslutande av återupplivning på 

sjukhuset eftersom de upplevde en rädsla över att fatta ett felaktigt beslut.  

 

Sjuksköterskorna berättade att om inte RETTS fanns, skulle de inte mäta patientens 

kroppstemperatur annat än om patienten var uppenbart kall eller varm. Eftersom 

kroppstemperaturen var en del av de vitalparametrar RETTS krävde för att kunna triagera 

patienten, blev det ett krav att kontrollera detta hos varje patient, vilket gjorde att patientens 

tillstånd fångades upp som annars skulle missats. 



 

19 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för Omvårdnad 
 

Jag vet, jag hade en gång… det var en äldre man som hade suttit ute i nån 

rullstol… ehh... med massor med kläder på sig… ehh… en helly hansen och 

tjock jacka… och sen tar man örontempen och då blev han väldigt låg och så… 

och där kan man missat om man... (Deltagare 5, FGR 2) 

Detta krav skapade också en förståelse hos sjuksköterskorna om patientens tillstånd då den 

prioriterades rätt högt på grund av kroppstemperaturen.  

 

Sjuksköterskorna upplevde att hypotermi endast var en liten del i utbildningen till 

sjuksköterska och specialistsjuksköterska, vilket skapade en osäkerhet hos sjuksköterskorna. 

Genom jobbet hade de fått den största kunskapen om hypotermi. Under utbildningarna hade 

de fått informationen via föreläsningar, och på arbetet fick de utbildning via arbetsplatsträffar 

och föreläsningar. Deras upplevelse var att det mest lärorika var att själv komma i kontakt 

med den aktuella patientgruppen och genom att diskutera hypotermi med en erfaren kollega. 

Behandlingsriktlinjerna gav även en viss kunskap, men inom hypotermi upplevde 

sjuksköterskorna att de hade en del kunskapsluckor. Vissa behandlingsriktlinjer hade de inte 

läst och andra följdes inte medvetet. Deltagarna berättade om kollegor som medvetet låter bli 

att avlägsna blöta kläder och istället lägger på en filt. En anledning till att 

behandlingsriktlinjer inte alltid följdes var att sjuksköterskornas egen arbetsmiljö blev 

påverkad negativt.  

1: Alltså typ det står ju i riktlinjerna om vi hämtar en trafikolycka att vi ska ha 

full värme i hytten 

Alla: Mmm 

1: Det kan jag allvarligt säga att det har ju inte jag 

Alla: Näää 

4: Nä, det går ju inte 

3: Då kvarjar man ju av 

2: Nä, precis 

(FGR1) 
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De patienter sjuksköterskorna upplevde som kalla prioriterades snabbare att flyttas in i 

ambulansen för att ge skydd mot väder och vind. Trots detta, upplevde deltagarna att 

patienterna fick vara exponerad för kyla under längre tid än nödvändigt.  

 

Sjuksköterskornas upplevelser om de hade tillräckligt med kunskap om hypertermi varierade. 

Den ena fokusgruppen var alla överens om att de inte hade tillräckligt med kunskap inom 

ämnet, medan den andra gruppen ansåg att de inte kunde så mycket om hypotermi, men 

tillräckligt för att kunna utföra sitt arbete prehospitalt och veta vilka risker som fanns. De 

risker som nämndes var risken att utveckla arytmier samt blödningsrisk. Risken för arytmier 

hade de flesta deltagande sjuksköterskor vetskap om, men en deltagare upplevde förvåning 

över vad de andra deltagarna sa. Patienterna hanterades varsamt för att minska risken för att 

arytmier skulle uppstå. Vid snabba nedkylningar, så som i vatten, valde vissa sjuksköterskor 

att observera patientens arytmi och fokusera på en eventuell blödningsrisk.  

 

De sjuksköterskor som upplevde sig ha tillräcklig kunskap inom ämnet var ändå öppna för 

möjligheten att lära sig mer. Hypotermi ansågs vara ett litet ämne och annat, till exempel 

hjärtinfarkt, prioriteras högre att lära sig mer om eftersom det ansågs oftare förekommande. 

Sjuksköterskorna beskrev en möjlighet att utöka kunskapen skulle kunna ske genom 

föreläsning eller information om hypotermi inom internutbildning på arbetsplatsen.  

 

6.1.4 Skillnader i omhändertagandet av patienten 

Alla deltagare hade haft vårdkontakt med någon patient som led av hypotermi, men inte 

någon där grundorsaken varit hypotermi. Patienterna de träffat hade oftast lidit av mild 

hypotermi och de olika patientkategorier de hade stött på var äldre, patienter som legat på 

golvet eller ute, de som brutit sig, immobiliserade patienter, de som fått hypoglykemi, samt 

patienter som blivit blöta av olika anledningar. Många deltagare hade hämtat patienter som 

trillat eller hoppat i vattnet.  

Alltså dels de som är hypoterma som har legat i vattnet. För att dom har simmat 

lite mitt i natten… när det är tidig vår… sen också dom här som ligger på golvet 

som kan ha legat, man har ju hämtat äldre som har legat i flera dygn som har 
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innan nån granne har hört dom genom brevinkastet eller så dom är ju 

hypoterma e dom ju, men de man gör är ju lindar in dom i filtar. (Deltagare 2, 

FGR 1) 

 

Sjuksköterskorna ansåg sig tro att det finns fler nerkylda patienter än vad som 

uppmärksammas. Detta eftersom sjuksköterskorna ansåg att det oftast krävdes en högre 

temperatur ute än vad det oftast är i Sverige för att inte bli nerkyld. Sjuksköterskornas hade 

erfarenheter av att blöta patienter som ligger på golvet blev snabbt kall, inom 30minuter, detta 

även om det var normal rumstemperatur. Om en patient var uppenbart kall, upplevde 

sjuksköterskorna att patienten snabbare fick behandling och förebyggande av hypotermi, än 

de patienter som inte var uppenbart kalla. Sjuksköterskornas erfarenheter var att ingen 

skillnad gjordes i omhändertagandet och val av åtgärder prehopitalt beroende på orsak till 

hypotermin. Målet för behandlingen och förebyggandet av hypotermin inriktades på att 

förhindra en ytterligare nedkylning. Detta då närheten till sjukhus påverkade hur patienten 

behandlades, dels genom valet av åtgärder, men också genom det som fanns tid till att utföra i 

ambulansen under färden. 

Oftast, inte alla gånger, har vi ju så nära till sjukhus… så då blir de ju man tar 

några filtar och höjer värmen…. och sen är man framme. (Deltagare 6, FGR 2) 

Deltagarna upplevde svårigheter inom ämnet, framför allt i att förstå att patienten kunde frysa 

när de själva inte gjorde det och en annan svårighet var att alltid kunna få alla mätvärden. 

 

Nedan presenteras sjuksköterskorna resonemang utifrån de fiktiva patientfall de delgavs under 

fokusgruppsintervjun, se intervjuguide (bilaga 4).  

 

Sjuksköterskorna var överens och ivriga att berätta hur de skulle behandla patienterna och de 

kände sig trygga i sina beslut. Som en första åtgärd ville de avlägsna det som kyler ner 

patienten. Hos patienter med blöta kläder, avlägsnades dessa och om patienten var utsatt för 

väder och vind var prioriteringen att skydda patienten mot detta genom att lasta in patienten i 

ambulansen. I de verkliga patientfallen glömdes eller valdes risken för att utveckla hypotermi 

eller drabbas av hypotermi bort. Prioriteringen var att behandla grundorsaken eftersom 
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hypotermin ofta sågs som en komplikation till tidigare åkomma. Ofta både glömdes och 

prioriterades förhindrandet och behandlandet av hypotermi bort då patientens andra åkommor 

behandlades. Det var inte alltid sjuksköterskorna la märke till att patienten kyldes ned. 

Åtgärdandet av grundproblemet kunde vara samma som i behandlingen av hypotermi, men 

anledningen till behandlingen var olika till exempel en deltagare beskriver att om hen kommer 

till en äldre person som legat på golvet en längre tid skulle få ett dropp, men inte för att 

patienten blivit kall, utan för att patienten antagligen haft lite dåliga reserver och därmed 

behöver lite vätska. Deltagarna såg till, i de fiktiva fallen, att vara förutseende och ha 

ambulansen igång och redan höjt värmen innan patienten kom in i ambulansen. Ett varmt 

dropp, vilket de i verkligheten var skeptiska till, ville de gärna administrera som en del i 

behandlingen och förebyggandet av hypotermi samt en mössa. De såg även framåt och belyste 

risker hos patienten.  

7: Mmm, och dels är de dåliga förhållanden ute, det är ganska kallt och blåsigt 

och han har suttit still ett tag i väntan på oss och sen vi immobilisera  

6: Mmm 

8: Mmm 

7: Då kommer han bli ännu kallare av att ligga på spineboarden, så han ska vi 

ju ha…filtar 

8: Ja 

7: och mössa och varm sjukhytt.. 

5: sen kan 

8: se till att bilen är på 

5:  och ett varmt dropp 

678: Aa, mmm 

5: Mmm 

7: En varm ringer som droppar lite…långsamt 

8: Mmm… nämen just också det här att man höjer värmen då i bilen 

(FGD 2) 

 

7. DISKUSSION 
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7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att 

förebygga hypotermi och behandla patienter med hypotermi prehospitalt. Analysen 

resulterade i fyra kategorier: Materialtillgången i ambulansen är bristfällig, 

Ambulanspersonalens dokumentation lämnar utrymme för tolkning, Liten kunskap under 

utbildning skapar osäkerhet samt Skillnader i omhändertagandet av patienten. Det 

gemensamma temat för studien var, Hypotermi- det förbisedda ämnet. 

 

Denna studie visade att ämnet hypotermi var förbisett genom att adekvat utrustning inte fanns 

i ambulansen så att sjuksköterskorna kunde erbjuda en fullgod behandling till patienter med 

hypotermi. Sjuksköterskorna använde dock inte all den utrustningen som tidigare funnits att 

tillgå och bland annat därför har material tagits bort från ambulanserna. De riktade kritik mot 

örontermometern, det mätinstument som användes för att kunna diagnostisera patienter med 

hypotermi prehospitalt. Deltagarna hade inte fått tillräcklig kunskap genom de utbildningar de 

studerat. Detta skapade en osäkerhet och därför blir stöd från läkare viktigt. Lika så förlitade 

sig deltagarna på att RETTS ska identifiera sjuka patienter då kunskapen inte alltid räcker till. 

Patienterna behandlades i stort sett lika beroende på orsak till hypotermin. Deltagarna hade 

kunskap om hur hypotermi kan förebyggas och hur patienterna ska behandlas vid hypotermi 

prehospitalt, men följde inte alltid detta.     

 

Resultatet i denna studie visade på att passiv uppvärmning var det som oftast användes när en 

patient var eller riskerade att bli hypoterm. Då flera studier visat sig att aktiv uppvärmning ger 

en snabbare effekt än passiv uppvärmning (Aléx et al., 2013, Lundgren, Henriksson, Naredi & 

Björnstig, 2011, Kober et al. 2011), ser författaren till denna studie det som ett problem då 

ambulanssjukvården i denna stad endast har tillgång till passivuppvärmning, förutom att 

vätskorna förvarandes varmt innan administreringen. Detta leder till sämre uppvärmning av 

nedkylda och patienter med hypotermi. Kornfält & Johanssons (2010) studie visade att 

kroppstemperaturen fortsatte sjunka hos intoxikerade patienter under omhändertagandet i 

ambulansen. En förbättringsmöjlighet är att se över möjligheter för att inhandla material med 

aktivt värmande egenskaper samt utbilda personalen i ambulansen att använda det. Detta 

skulle då följa den svenska hälso- och sjukvårdslagen där syftet bland annat är att minska 
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lidande (SFS, 1982:763). Vilket enligt Aléx et al. (2013) såg var en viktig del i 

omhändertagandet av den nedkylda och hypoterma patienten.  

 

Deltagarna i denna studie ansåg avlägsnandet av blöta kläder var en viktig del i att förebygga 

hypotermi. Att avlägsna blöta kläder och isolera med filtar ger en minskad värmeförlust. 

Enligt Henriksson, Lundgren, Kuklane, Holmér, Naredi & Bjornstig (2012) minskar 

värmeförlust med filtar och fler antal filtar minskade värmeförlusten ytterligare. Ju kallare det 

är desto viktigare var det att lägga på fler antal filtar. Passiv uppvärmning genom filtar 

minskar värmeförlusten (Henriksson et. al. 2012), men patienter med hypotermi får en bättre 

och skönare upplevelse av aktiv uppvärmning (Alex et al., 2013). Deltagarna i denna studie 

använde även temperaturregleringen i sjukhytten som en del i behandling och förebyggandet 

av patienter med hypotermi. Detta följdes så långt det var möjligt utifrån deltagarens egen 

arbetsmiljö. En hög transporttemperatur ansåg patienter med hypotermi vara viktigt då många 

upplevde att det var för kallt i sjukhytten under ambulanstransporten (Alex, Karlsson & 

Savema, 2013)  

 

Journaler ska alltid föras på ett patientsäkert sätt för att säkerställa god och säker vård för 

patienten. Där ska bland annat all information av betydande karaktär om vilka åtgärder som är 

utförda och även de som planeras att göras ska dokumenteras (SFS 2008:335). Ibland är det 

svårt att veta vad som är av betydelse. Författaren anser att deltagarnas utelämnande av viss 

information skapar en risk att patienter som riskerar att drabbas av hypotermi eller redan är 

hypoterma riskerar att inte uppmärksammas för dessa risker. Dokumentationen av åtgärderna 

är av stor vikt att dokumentera då dessa ska kunna följas upp, dels ur kvalitets och 

utvecklingssyfte, men också om något går fel och det riskerar att bli rättsliga följder (SFS 

2008:335). Författaren förstår deltagarna att åtgärderna känns självklara, men samtidigt har de 

erfarenheter av att åtgärder så som att ta av patienter blöta kläder, inte alltid följs av kollegor. 

Detta innebär att åtgärderna inte är självklara för alla.    

 

Sjuksköterskorna i denna studie prioriterade ofta andra åkommor än hypotermi högre. De 

kontrollerade inte alltid temperaturen på patienten, en av anledningarna till detta kunde vara 
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att det var så nära till sjukhuset. För att kunna triagera en patient måste kroppstemperaturen 

mätas (Widgren, 2012), det görs inte alltid vilket även en svensk studie visar. Journaler 

granskades under åtta år och kom fram till att det sällan dokumenteras någon temperatur inom 

den prehospitala vården, utan att denna mest mäts på sjukhuset (Brändström et al., 2014).  

 

I Sverige drabbas ca. 300 patienter per år av hypotermi, två tredjedelar av dessa diagnostiseras 

inom slutenvården. Hypotermi genererar många vårddygn per år och även en stor andel 

dödsfall (Socialstyrelsen, 2014). Trots att det skapar stora samhällskostnader och lidande för 

patienter och anhöriga visar denna studies resultat att det är ett förbisett ämne. Deltagarna 

anser sig själva inte veta så mycket om hypotermi, andra åkommor prioriteras före, 

kroppstemperaturen kontrolleras inte alltid, högskolor och universitet undervisar endast en 

liten del om hypotermi samt att ambulanserna inte har den utrustning som visat sig ge bäst 

resultat för att behandla hypotermi, det vill säga aktiv uppvärmning istället för passiv 

uppvärmning (Aléx et al., 2013, Lundgren, Henriksson, Naredi & Björnstig, 2011, Kober et al. 

2011). Hur är det möjligt att i dagens Sverige inte har behandlingsriktlinjer, kunskap och 

material för att kunna förebygga och behandla patienter med hypotermi på bästa sätt då 

hypotermi visat sig vara en bidragande orsak eller en grundorsak till ökad mortalitet.     

  

En vidare forskning över hela Sverige anser författaren vara viktig eftersom en ökning av 

patienter med hypotermi ökar under vinterhalvåret i norra delar av Finland och Sverige 

(Pirnes & Ala-Kokko, 2016, Brändström et al., 2014) och därmed kan de lägre temperaturerna 

utomhus påverka antalet drabbade. Eftersom denna studie visar att det inte alltid är 

exponeringen ute som bidrar till hypotermin gör det en viktig aspekt till forskning i hela 

landet. Deltagarnas upplevelse var att det är mer vanligt förekommande att blöta patienter blir 

kalla och drabbas av hypotermi. Erfarenheterna och upplevelserna kommer alltid att skiljas åt 

mellan olika personer, oavsett var i landet personen bor. Författarens uppfattning är att många 

landsting och regioner i Sverige bygger idag sina lokala behandlingsriktlinjer på SLAS 

(SLAS, 2011) och därför anser författaren att alla landsting och regioner som använder sig av 

SLAS rekommendationer ger samma förutsättningar för patienten vilket följer Hälso- och 

sjukvårdslagen.  
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Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för 

hela befolkningen (SFS, 1982:763, 2§) 

 

Under diskussionen av de fiktiva patientfallen visade deltagarna kunskap på åtgärder att 

stoppa nedkylningen och snabbt avlägsna patienten från exponeringen av kylan. Åtgärder så 

som mössa valdes också som en del i behandlingen, trots att mössa finns i ambulansen ingår 

den inte som en del i SLAS behandlingsriktlinjer (SLAS, 2011) varpå viktig kunskap om dess 

användningsområde kan missas. Vidare finns även i behandlingsriktlinjerna avlägsnandet av 

blöta kläder med och ska således följas av personal inom ambulanssjukvården. Tyvärr hade 

deltagarna i denna studie erfarenheter av att alla kollegor inte följde detta. 

  

Resultatet visade att deltagarna själv ansåg sig ha svårt att definiera hypotermi och vid vilken 

temperatur den börjar gälla, ändå är alla helt säkra på att de träffat patienter med hypotermi. 

Även om deltagarna inte vet definitionen av hypotermi har de stött på liknande patienter med 

hypotermi som andra studier visat. Detta visar att sjuksköterskorna kan finna patienter med 

hypotermi, men att de inte alltid tänker på patienterna som hypoterma under uppdraget 

eftersom det sällan är deras primära prioritering. RETTS har varit en del av deras sätt att 

uppmärksamma dessa patienter. Kornfält & Johansson 2010 fann tre patientkategorier, 

medicinpatienter, traumapatienter och intoxikerade patienter medan Van der Ploeg et al. 

(2010) fann intoxikerade, traumapatienter samt hemlösa Deltagarna i denna studie hade aldrig 

stött på patienter som var hemlösa och drabbad av hypotermi. De nämnde aldrig 

traumapatienter som en riskgrupp eller att de hade någon erfarenhet av patienter drabbade av 

hypotermi och trauma. Däremot kan det antas att de immobiliserade och spinade patietnter de 

talade om var traumapatienter som de syftade på.   

 

Mortaliteten vid trauma och dödens triad är nästan 50 %, dock är det inte jättemånga patienter 

som drabbas av det (Mitra, et. al., 2011). Genom att öka kunskapen prehopitalt och därmed 

kunna påbörja en behandling eller förebygga hypotermi, kan en av de tre komponenterna i 

dödens triad minskas eller helt botas. Vilket borde leda till en ökad överlevnad hos 

patienterna. Ena fokusgruppen anser sig ha tillräckligt med kunskap om hypotermi för att veta 
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vilka risker det finns för patienten. Koagulapati kan uppstå tillexempel vid trauman (Mitra, et. 

al., 2011), men deltagarna i den fokusgruppen studie nämner endast arytmirisken som en av 

dessa risker, men ingen diskussion görs angående blödningsrisken och risken av att hamna i 

dödens triad. Författaren anser att ökad kunskap om hypotermi som en del i triaden leder till 

ett förbättrat omhändertagande prehospitalt minskar risken för dödlighet.  

 

Patienter som inte var intoxikerade och hade hypotermi har visat sig ha en högre möjlighet till 

överlevnad vid måttlig och grav hypotermi jämfört med patienter med andra åkommor (Van 

der Ploeg, Goslings, Walpoth, & Bierens, 2010). Patienter som drabbats av hypotermi hade en 

dödlighet med 38 % (Vassal et. al., 2001). Sjuksköterskorna i denna studie hade erfarenheter 

av att patienter med hypoglykemi också kunde vara hypoterma, men prioriterade hypotermin 

sekundärt. En annan studie visade dålig prognos hos bland annat äldre och patienter 

påträffade inomhus. Den studien hade en dödlighet av hypotermi på 28,6 %, men de patienter 

med hypotermi som påträffats inomhus hade en hög dödlighet på 47, 4 % (Van der Ploeg et 

al., 2010), även denna patientgrupp hade deltagarna uppmärksammat att de kunde drabbas av 

hypotermi. Andelen dödlighet hos äldre och patienter påträffade innomhus var nästan lika hög 

procent som patienter drabbade av trauma och dödens triad (Mirtra et al., 2011). Hypotermi 

bidrar inte endast till ökad dödlighet och samhällskostnader, utan patienter med hypotermi 

utvecklar ofta komplikationer i form av neurologiska problem, njurproblem samt problem 

med lungorna (Van der Ploeg et al., 2010).    

 

Att förebygga och behandla patienter med hypotermi anser författaren vara av största vikt för 

patienten och samhället. Dels minskar obehaget för patienten (Aléx et. al.  2013), men 

minskar även antalet vårddygn på sjukhus. Pirnes & Ala-Kokko (2016) genomförde en studie 

i Finland som påvisade att ju allvarligare grad av hypotermi patienten hade, desto längre blev 

sjukhusvistelsen. Författaren av denna studie anser, att redan prehopitalt förebygga eller börja 

behandla patienter med hypotermi kan kostnaderna för samhället minskas genom färre 

vårddygn på sjukhus samt för patienten lindra dess lidande. Pirnes & Ala-Kokko (2016) 

påvisade även att de patienter med hypotermi som spenderade fler vårddygn på sjukhus även 

hade fler komplikationer. Att prehospitalt kunna stoppa nedkylningen av patienten lindras 

även patientens lidande och risker för komplikationer. 
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7.2 Metoddiskussion 

Metoden har diskuterats utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet samt 

bekräftelsebarhet (jmf. Polit & Beck, 2016, s. 559-560). 

Intervjuerna i denna studie genomfördes i fokusgrupper med en kvalitativ metod som ansats, 

där syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att förebygga 

hypotermi och behandla patienter med hypotermi prehospitalt (jmf. Polit & Beck, 2016, s. 

463). Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531) ska 

hälso- och sjukvårdspersonal utföra arbetet med hjälp av bland annat beprövad erfarenhet, 

därför belyste denna studie bland annat sjuksköterskornas erfarenheter för att kunna sprida 

erfarenheten vidare. Upplevelser av hypotermi belyste hur sjuksköterskor uppfattar situationer 

och speglar deras känsla över situationen. Genom detta syfte stärker det valet av kvalitativ 

metod (jmf. Kvale & Brinkman 2014 s.170). Författaren har själv arbetat inom den 

prehospitala vården och hade därmed bildat sig en uppfattning om behandling och 

förebyggande av patienter som riskerade att drabbas av hypotermi eller redan var hypoterma. 

Detta kan ha påverkat författarens sätt att presentera resultatet.  

 

Ett bekvämlighetsurval gjordes, vilket kan ha påverkat resultatet genom att ha haft en positiv 

effekt inom diskussionerna i fokusgruppen då deltagarna redan kände varandra och därmed 

skapar en bättre dynamik (jmf. Polit & Beck, 2016, s. 511). Det rådde svårigheter för 

författaren att få ett minimum med antal deltagare till de olika fokusgrupperna, en av 

anledningarna till detta kan ha varit att de kände sig osäkra inom ämnet, vilket de deltagande 

sjuksköterskorna visade sig vara inför ämnet. En annan anledning kan ha berott på att 

personerna inte kunde närvara vid den aktuella tidpunkten. Detta kan ha påverkat studiens 

trovärdighet, men eftersom författaren hade en tidsbegränsad studie fanns inte möjlighet till 

att planera in ett datum för fokusgruppsintervjuer längre än vad som hade kunnat vara 

önskvärt (jmf. Polit & Beck, 2016, s. 561). Inklusionskriterierna fick ändras under pågående 

studie, men innan första fokusgruppsintervjun varpå författaren anser att alla personer med 

olika utbildningsnivåer hade samma möjligheter att kunna delta.   
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En deltagare lämnade återbud någon dag innan då personen fått förhinder, medan en annan 

deltagare valde att ansluta i samma veva. Wibeck (2010, s.67) rekommenderade att aldrig ha 

en planerad fokusgrupp med den lägsta nivån på antalet deltagare, då det kan ske sena 

avhopp. Ett sätt att förebygga detta på var att alltid ha minst en extra deltagare planerad vid 

fokusgruppstillfället. Författaren i denna studie hade svårigheter med antalet deltagare innan 

och lyckades bara få ihop det lägsta antalet deltagare i en fokusgrupp. Wibeck (2010, s.62) 

ansåg att mellan fyra och sex deltagare var det mest lämpliga antalet deltagare medan Polit 

och Beck (2016, s. 511) ansåg att mellan sex och tolv deltagare är optimalt, men kan 

acceptera även fem deltagare. Fördelen med en mindre grupp var att alla hade lättare att 

komma till tals och uttrycka sin upplevelse och erfarenheter (Wibeck, 2010, s. 62). En 

nackdel kunde vara att inte tillräckligt med material till studien uppkom med få antal 

deltagare. För att minska denna risk utfördes två fokusgrupper och författaren bedömde 

därefter att endast en liten del ny information uppkommit i den andra gruppen och upplevde 

materialet nästintill mättat (jmf. Wibeck, 2010, s60-61). Materialet bedömdes kunna besvara 

författarens syfte och därför utfördes inga fler fokusgrupper.   

 

En pilotstudie betecknades som en del av en studie, men i en liten omfattning, (jmf. Polit & 

Beck, 2016, s. 624) men författaren av denna studie har valt att exkludera denna del i 

resultatet då intervjupersonen senare deltog i en av fokusgrupperna. Detta kan ha påverkat 

resultatet, då vissa av frågorna hen redan fått ta del av. Anledningen till genomförandet av 

pilotstudien var att säkerställa att det designade frågeformuläret kunde svara till studiens syfte 

(jmf. Polit & Beck, 2016, s. 624).  

 

Att ha haft två olika observatörer kan ha påverkat resultatet då de kan ha observerat olika 

saker. Styrkan i studien är att moderatorn varit med vid båda tillfällena och på sätt också 

bildat sig en uppfattning, men observationen var gjord av observatören. Det är viktigt att 

samma moderator deltar (jmf. Polit & Beck, 2016, s. 511), vilket var i detta fall. Skickligheten 

och erfarenheten hos moderatorn spelar roll hur väl denne leder fokusgruppen (Polit & Beck, 

2016, s. 511 och Wibeck, 2010, s. 142-143). Författaren och tillika moderator i denna studie 

var det första gången hen ledde en fokusgrupp och om en mer erfaren moderator skulle ha 

deltagit kunde denna ha ställt kompletterande frågor som inte författaren i denna studie 
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uppmärksammade. På detta sätt hade resultatet kunnat visa annorlunda eller en mer fördjupad 

information.  

 

Fokusgruppsintervjuerna transkriberades enligt metoden att skriva som det sades, inte i 

skriftspråk, vilket också hade varit ett alternativ till sätt att transkribera texten. Författaren 

valde även att skriva med de pauser och skratt deltagarna uttryckte under intervjutillfället 

(Kvale & Brinkman 2014 s. 221). Genom att ha med pauser och skratt ansåg författaren skapa 

en bättre förståelse i vad deltagaren menar och få en känsla av deltagarens upplevelse och 

erfarenheter. 

 

Den insamlade datan hade spelats in på en mobiltelefon och därefter transkriberades texten. 

Det innebar en risk att författaren kan ha missat viktig information då deltagarna ibland pratat 

samtidigt. Under fokusgruppsintervjuerna kunde det ses att vissa deltagare ändrade 

uppfattning i sin åsikt när någon annan tyckte annorlunda. Detta är en av de riskmoment som 

kan uppstå vid fokusgrupper och eventuellt hade kunnat ge en annan åsikt vid en enskild 

intervju (jmf. Polit & Beck, 2016, s. 511). Något som genom enskilda intervjuer hade kunnat 

ge andra svar eftersom deltagaren då inte kunde påverkas av någon. 

 

Genom att deltagarna fick styra mycket av vad som diskuterades anses detta ha påverkat 

analysen och skapat en del svårigheter i att se en systematik vilket Wibeck (2010, s.58) tagit 

upp som en problematik när deltagarna får styra mycket själva. Författaren har, trots 

svårigheter, genomfört en fullgod analys och eliminerat risker för missar i analysen genom att 

studera den flertalet gånger och försökt ha nya infallsvinklar varje gång. Genom detta 

resulterade analysen i att de fiktiva patientfallen fick en egen kod, men har kategoriserats 

tillsammans med andra koder. Detta eftersom författaren velat skilja på vad deltagarna har för 

erfarenheter och upplevelser mot hur de skulle hantera en presenterad situation. De 

vårdkontakter sjuksköterskorna lyfte i samband med de fiktiva fallen har inte sammanfallit 

under samma koder, medan de erfarenheter sjuksköterskorna beskrivit om omhändertagandet 

av de fiktiva patienterna med hypotermi har sammanfallit i samma kategori.  
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Eftersom denna studie har en kvalitativ ansats anses den inte vara generaliserbar vilket inte 

heller syftet med studien var. Eftersom landsting och regioner runt om i Sverige har egna 

behandlingsriktlinjer, kan författaren till denna studie inte heller se en generaliserbarhet till 

andra regioner och landsting även om kvantitativ ansats valts. Vissa delar kan överföras till 

andra och ett mönster kan ses över deltagarnas upplevelser och erfarenheter. De mönster som 

sågs kan ge arbetsplatsen och andra arbetsplatser en möjlig utveckling och nya 

förbättringsområden.  

 

Det var viktigt innan studien genomfördes att den har en större nytta än risk att skada någon. 

Polit & Beck (2016, s. 139) hänvisar till den skyldighet författaren har att skydda sina 

deltagare från skada. Den kritik som uppkom under fokusgruppstillfällena kunde ha fått 

personer som stod bakom anledningen till kritiken att ta illa vid, varpå författaren valde att 

hålla en så neutral roll som möjligt till detta. Dock valde ändå författaren att belysa eventuella 

förbättringar för att bidra till utvecklingen av den förbättrade omvårdnaden av patienten. Då 

upplevelsen av att ha berättat för mycket kan uppstå hos deltagarna, har författaren valt att 

utelämna stad i denna studie, detta för att skydda deltagarna (Kvale och Brinkman, 2014 s. 

170).  

 

8. KONKLUSION 

Patienter med hypotermi påträffades oftare än vad många trodde, dock var det sällan patienten 

endast var hypoterm, utan hade även andra åkommor. Sjuksköterskorna väljer oftast att 

behandla den bakomliggande orsaken, istället för att förebygga och behandla hypotermi. De 

åtgärder som finns, görs oftast på rutin och inte i ett syfte. Alla åtgärder utförs inte, då de 

glöms bort eller aktivt väljer bort det av olika anledningar. Hypotermi är ett ämne som inte får 

en stor roll under utbildningar och i arbetslivet, men är en av de tre delarna i dödens triad där 

mortaliteten ökar markant om alla dessa uppnås. Genom denna studie har det lett till ökad 

kunskap om vilka brister som finns. Detta kan komma att förbättra medvetenheten hos 

sjuksköterskorna och därmed även omvårdnaden av patienten.  

 

Genom enkla medel, tillexempel genom att applicera ett täcke som avger värme, eller att 

personalen inom ambulanssjukvården förkortar exponeringstiden av kyla kan hypotermi 
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förebyggas och behandlas. Detta leder då till minskat obehag hos patienter med risk för 

hypotermi eller de som redan drabbats av hypotermi. Studien resulterade i ett vissa deltagare 

läste på om hypotermi innan, andra började diskutera ämnet med kollegor också detta innan 

fokusgruppsintervjun. Några deltagare valde att efter fokusgruppsintervjuerna gå hem och 

läsa på ytterligare inom ämnet. Genom detta har inte studien enbart genererat i ökad kunskap 

om vilka brister som finns utan också ökat kunskapen hos deltagarna genom att aktualisera 

ämnet och de själva aktivt sökt efter ytterligare kunskap.  

 

Författaren önskar att hypotermi får en mer central roll inom den prehospitala vården, då den 

redan idag har en stor roll inom anestesin. Vidare forskning behövs om kunskapen om 

hypotermi inom den prehospitala vården.  
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Bilaga 1 

Förfrågan till deltagare 

                      
Luleå tekniska universitet         

Institutionen för hälsovetenskap   

Avdelningen för omvårdnad  

  

Förfrågan om deltagande i studie 

 

Hej! 

Mitt namn är Caroline Svensson och studerar till specialistsjuksköterska inom 

ambulanssjukvård vid Luleå Tekniska Universitet. I utbildningen har vi nu kommit till 

magisteruppsatsen där jag valt att genomföra en studie med syftet att beskriva 

specialistsjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att förebygga hypotermi och 

behandla patienter med hypotermi prehospitalt.  

Hypotermi prehospitalt finns det relativt få studier inom och jag anser att det finns behov av 

mer forskning inom området. Hypotermi kan drabba alla patientgrupper och kan på många 

sätt förebyggas med omvårdnadsåtgärder. Tillsammans kan vi förebygga detta genom att, 

redan prehospitalt, förhindra och behandla hypotermi. Genom att diskutera och dela beprövad 

erfarenhet lyfts ämnet och leder till en bidragande del av utveckling av omvårdnad för 

personer med risk för hypotermi och för de personer som redan drabbats av hypotermi.  

Studien kommer genomföras med fokusgruppsintervjuer med fem till tio deltagare i varje 

grupp, vid en eller två tillfällen, detta beroende på antalet deltagare. En moderator i form av 

författaren kommer att delta och det är denne som leder fokusgruppen. En extern deltagare 

kommer även att delta som observatör och föra anteckningar under fokusgruppstillfället. 

Observatören skriver på ett sekretessavtal och lovar därmed att inte sprida något av det som 

ses eller hör vid fokusgruppen. Innan fokusgruppen startar kommer du få en blankett att fylla i 

ett skriftligt samtycke om att delta i studien. Detta är inget bindande formulär utan du kan 

närsomhelst välja att avluta ditt deltagande utan att ange någon anledning till detta. Intervjun 

kommer att spelas in på författarens mobiltelefon som endast författaren har koden till. Det 

protokoll observatören för kommer lämnas till författaren efter avslutad fokusgrupp och 

författaren kommer förvara dokumentet i en låst låda. Intervjun kommer att transkriberas och 

förvaras i ett lösenordsskyddat dokument. Efter att studien blivit godkänd och publicerats i 

DiVA http://www.diva-portal.org kommer det insamlade materialet från fokusgruppstillfället 

att förstöras.  

Inkulsionskriterierna för att delta i studien är specialistsjuksköterska, anställd inom XXXX 

samt med minst ett års erfarenhet av ambulanssjukvård. Genomförandet av studien är godkänt 

av den etiska gruppen vid institutionen för hälsoventenskap, Luleå Tekniska Universitet. 

  

http://www.diva-portal.org/
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De tider som fokusgrupperna kommer att genomföras är den 20/3 klockan 14 och den 20/3 

klockan 16. Beräknad tidsåtgång är max två timmar. Det kommer att bjudas på fika under 

intervjun. Plats för fokusgruppens genomförande är konferenslokalen i anslutning till 

ambulansens personalrum.  

Känner du att du vill ha mer information av studien, tveka då inte att kontakta mig! 

Om du väljer att delta, skicka då ett mail till mig och meddela mig vilken dag du vill delta 

samt eventuella allergier   

Mvh 

Författare 

Caroline Svensson 

Legitimerad sjuksköterska 

Studerar till specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård vid Luleå Tekniska Universitet 

Mail: carsev-0@student.ltu.se 

Telefon: 0706833562 

 

Handledare   

Eija Jumisko  

Leg sjuksköterska och universitetslektor för omvårdnad  

Luleå Tekniska Universitet   

Mail: eija.jumisko@ltu.se  

Telefon: 0920 49 30 34  
 

  

mailto:carsev-0@student.ltu.se
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Bilaga 2 

Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationen om studiens syfte och genomförande. Jag samtycker 

härmed att deltaga i studien om Specialistsjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av 

att förebygga hypotermi och behandla patienter med hypotermi prehospitalt. Författare 

till studien är Caroline Svensson. 

 

Jag vet att jag närsomhelst kan avsluta mitt deltagande i studien utan att ange orsak till detta.  

 

 

 

Underskrift: _________________________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande: ___________________________________________________ 

 

 

Ort och datum:________________________________________________________ 

 

 

Mail: _______________________________________________________________ 

 

 

Telefonnummer: _________________________________________________ 
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Sekretess och konfidentialitet 

 

Härmed godkänner jag att delta som observatör vid utvalda fokusgruppsintervjuer 

tillsammans med författaren av studien, Caroline Svensson.  

Min roll kommer att innebära att föra obeservationer under fokusgruppstillfällena genom att 

skriva ett protokoll. Efter avslutad fokusgrupp ger jag mina observationer som är förda i ett 

protokoll till författaren av studien och kommer därmed inte ha tillgång till något fysiskt 

material. Genom att skriva på detta formulär går jag även med på en sekretess och 

konfidentialitetsförbindelse gentemot studien och dess deltagare. Detta innebär att allt det jag 

ser och hör i gruppen inte får spridas. De anteckningar som observatören för under 

fokusgruppen kommer efter avslutad fokusgrupp ges till författaren av studien och därmed 

kommer observatören inte längre ha tillgång till materialet. 

 

 

Underskrift: _________________________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande: ___________________________________________________ 

 

 

Ort och datum: ________________________________________________________ 
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Intervjuformulär  

 

Förslag på frågor under fokusgruppen: 

Öppningsfrågor: 

Presentation av alla deltagare, utbildning och antal år inom ambulanssjukvården.  

Vad tänker du på när du hör ordet hypotermi? Hur definierar du hypotermi? 

 

Introduktionsfrågor: 

Har ni någon gång mött någon hypoterm patient, kan ni berätta om det mötet? 

-Vilka symtom hade patienten/patienterna? 

-Hur hanterade ni situationen/situationerna?  

 

Nyckelfrågor: 

Vilka omvårdnadsåtgärder brukar ni genomföra för att motverka och behandla hypotermi? 

-Upplever ni något resultat av åtgärderna och vilka resultat ger de? 

-Hur brukar ni dokumentera dessa åtgärder? 

-Upplever ni att det finns något bra sätt att behandla/förebygga hypotermi i ambulansen?  

-Agerar ni olika beroende på orsaken till hypotermi? t.ex. om de patienten har en primär eller 

sekundär hypotermi (någon som legat ute eller sepsis). Alt tänker ni olika om orsaken är akut 

eller kronisk? (drunkning vs gått vilse) 

-Om ni fick utveckla omvårdnaden av patienter som förebyggs mot hypotermi och behandling 

av hypotermi, hur skulle ni vilja göra då? Hur skulle behandlingsriktlinjerna se ut då? 

 

Kan ni beskriva hur ni har skaffat kunskap om ämnet (att förebygga hypotermi och behandla 

patienter med hypotermi)?  

-Upplever ni att ni har tillräckligt med kunskap? 

-Upplever ni någon skillnad i er kunskap om hypotermi efter avslutade specialistutbildningen?  
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-Förutom er specialistsjuksköterskeutbildning, har ni inhämtat er kunskap inom hypotermi 

någon annanstans ifrån?  

 

Följdfrågor: 

-Kan du berätta mer? 

-Hur menar du då? 

-Vad hände sen? 

 

Avslutande frågor: 

Sammanfatta lite kort vad som tagits upp 

-Har vi glömt något? 

 

Slutfråga: 

-Är det något ni vill tillägga?  

Om ingen har något att tillägga så får jag tacka så mycket för deltagandet också avslutar vi. 

 

 

 

CASE 

Till deltagarna: Detta är inget förhör, utan endast ett sätt att få igång diskussionen kring 

hypotermi. Patientfallen har fokus på omhändertagandet av hypoterm patient eller hur ni 

förhindrar att patienten drabbas av hypotermi. Endast utgångsvärden kommer fås eftersom 

den möjliga effekten av det som görs även får diskuteras.  

 

1. Larm om alkoholpåverkad man, ramlat och ligger på golvet. Hemtjänst på plats. 

Ni kommer in och ser en man liggandes på golvet med blöta kläder och avföring runt 

sig. Vaken, talbar, men kan inte ställa sig upp. Har fått en filt över sig från 

hemtjänsten. Har troligen legat hela natten. Vad gör ni? 

 

A: Fri, ingen immobilisering 

B: AF 12 

C: Kall, radialispulsationer 
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D: RLS 2 

E: Temp 34grader 

 

2. Trafikolycka. En singelolycka personbil med en person har kört in i ett träd, bilen 

kraftigt demolerad och bilen måste klippas för att föraren ska kunna komma ut. Det är 

mörkt och blåser kraftigt ca 10grader ute. Vad gör ni? 

 

A: Fri, immobilisering 

B: liksidiga andningsljud, AF:20 

C: Radialispulsar. Kall hud 

D: Normal känsel 

E: Temp 35,5 grader. Palpöm i ryggen. 

 

3. Drunkning. Vuxen man dök från bryggan och försvann. Beräknas varit borta i 45min. 

Räddningsdykare hittar mannen snabbt och patienten tas upp på land, ca 18grader i 

vattnet. Vad gör ni? 

 

A: ingen fri luftväg 

B: Ingen andning  

C: ingen puls. Blek, kall.  

D: RLS 8 

E: Temp: 29 grader.  
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Tabell 2. Exempel på dataanalys 

Meningsbärandetextenhet med 

underliggande diskussion 

Kondencerad text Kod Kategori Tema 

1: Vi gör en del patienter hypoterma 

utan att vi tänker på det. För vi har 

ganska lite grejer att förebygga det 

med.  

 

1: Vi gör patienter hypoterma pga 

lite material att förebygga 

Brist på material Materialtillgången i 

ambulansen är 

bristfällig 

Hypotermi- det 

förbisedda 

ämnet 

8: aaa, här känns det som att ta av 

dom…. Blöta byxorna… om de var 

byxorna som var blöta. Aaa’ 

7: å sno in i filtar 

8: aaa, komma upp få av det blöta på 

på båren med extra filt……mmm… 

PAUS 

5: jååå 

6:mmmm, höja några grader i bilen 

8: jaa 

6: om man pallar 

SKRATT 

8: sitta på den dära skinnfåtöljen och 

det känns som att man flyter bort 

165. De skulle behandla patienten 

genom att ta av blöta kläder och en 

annan fyller i med att de lägger på 

honom filtar varpå den första 

deltagaren även säger att patienten 

läggs på bår och får extra filt på sig. 

Efter en stund håller en deltagare 

med och även en till, men vill också 

höja temperaturen i bilen med så 

mycket en själv orkar.  

 

Fiktivt 

omhändertagande 

Skillnader i 

omhändertagande 

av patienten.   

Hypotermi- det 

förbisedda 

ämnet 
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