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Temperaturkontroll efter hjärtstopp 

1 Bakgrund 

Feber är vanligt hos patienter som återfått spontan cirkulation efter hjärtstopp. Både inflammatoriska 
processer och eventuell hjärnskada kan vara bidragande faktorer. Nyttan av kylbehandling efter 
hjärtstopp har diskuterats länge. 2002 publicerades två mindre kliniska studier som visade gynnsamma 
effekter av hypotermibehandling(1, 2). År 2013 och 2021 publicerades emellertid de två större 
randomiserade multicenterstudierna TTM(3) och TTM2(4). Dessa visade inte någon vinst av 33°C jämfört 
med 36°C (TTM1) respektive 33°C jämfört med normotermi, ≤37,5°C (TTM2). Detta har lett till att 
International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) nu föreslår att man aktivt undviker feber 
genom att tillämpa måltemperatur på ≤37,5°C i minst 72 timmar för patienter som är medvetslösa efter 
hjärtstopp(5), i väntan på en uppdatering av riktlinjer(6).  
 
Mot denna bakgrund är målet normotermi (≤37,5°C) hos patienter på IVA som är fortsatt medvetslösa 
efter återkomst av spontan cirkulation. 

Rutiner på Sektion IVA Solna 

1.1 Indikation för temperaturkontroll med mål ≤37,5°C föreligger vid:  

Hjärtstopp på eller utanför sjukhus, oavsett genes och primär rytm, hos patient som  
1. återfått och bibehållit spontan cirkulation och 
2. är fortsatt medvetslös 

1.2 Temperaturkontroll 

 Temperaturmålet 0-72 h efter hjärtstopp är normotermi, dvs ≤37,5°C. 

 Vid initial temperatur <33°C tillämpas aktiv uppvärmning till 33°C. Vid temperatur 33-36°C 
tillämpas passiv uppvärmning (filtar). Vid blödningskomplikation övervägs aktiv uppvärmning till 
normotermi.  

 Samtliga patienter med temperatur >37,0°C temperaturkontrolleras aktivt med hjälp av kyldräkt 
för att undvika att kroppstemperaturen stiger över 37,5°C. 

 Sedativa, opioider, paracetamol, magnesiumsubstitution, strumpor/vantar och i sista hand 
muskelrelaxantia används för att motverka shivering.  

2.3 Basal behandling  

 Intubation och ventilation med tidalvolym 6-8ml/kg, mål PaO2 10-13 kPa och saturation 94-98%. 

 Normoventilation (PaCO2 4,5-6 kPa). 

 MAP-mål ≥65mmHg. 

 Urinproduktion >0,5 ml/kg/h.  
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 Sedering med kortverkande läkemedel.   

 Väckningsförsök initieras tidigaste efter 24 h. 

2 Övrigt 

 Vid misstanke om eller stöd för akut koronart syndrom handläggs patienten i samråd med 
kardiolog. PCI/koronarangiografi? Antikoagulation?   

 Patienter som vårdas på IVA efter hjärtstopp skall genomgå DT hjärna och thorax för att utesluta 
ickekardiella orsaker till hjärtstoppet. Överväg också behov av annan utredning (provtagning, 
radiologi).  

 I övrigt gäller avdelningens rutiner för nutrition, ulcusprofylax, trombosprofylax och 
glukoskontroll för denna patientgrupp. 

2.1 Neurologisk bedömning efter hjärtstopp 

Se separat PM Neurologisk bedömning av prognos efter hjärtstopp. 

 

Praktisk vårdplan för temperaturkontroll efter hjärtstopp  

Grundprincipen är att samtliga patienter som är fortsatt medvetslösa efter ROSC ska 
temperaturkontrolleras till normotermi (≤37,5 °C) i 72 timmar. 
Temperaturkontroll innebär en aktiv behandling där ett intelligent tekniskt system används för att 
monitorera och styra patientens kroppstemperatur utifrån ett inställt målvärde. Behandlingen ska 
användas för att säkerställa att patienterna inte utvecklar feber då det påverkar outcome 
negativt.  Adekvat sedering, smärtlindring och ibland även muskelrelaxering är avgörande för att 
uppnå temperaturmålet och verklig neuroprotektion. 
 

Före behandling: 
 

 Kontinuerlig monitorering av central temperatur via exempelvis tempkateter i urinblåsan. 
Vid anuri eller misstänkt otillförlitliga värden av annan orsak kan esofagus- eller 
rektalsensor användas. Axillär temperatur är inte tillförlitlig. 

 Låt eventuella defibrilleringselektroder sitta kvar på patienten med defibrilleringskabelns 
kontakt väl synlig utanför kylplattor/dräkt. 

 Sedering ges med kortverkande intravenösa läkemedel alternativt anestesigas isofluran, 
samt opiater. Vid shivering kan muskelrelaxantia krävas.  

 Kylsystem 1) ArcticSun med kylplattor, alternativt 2) CritiCool med kyldräkt används för att 
undvika temperatur över 37,5 °C. Passiv kylning via kylpåsar/frysplattor och liknande 
rekommenderas endast som tillfällig lösning till exempel vid transporter, undersökningar 
och procedurer, eller då kylmaskin dröjer av logistiska/tekniska skäl. 
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Uppstart av behandling: 
 

 Snabbinstruktioner till kylsystemen finns på kylmaskinerna. ArcticSun har även ett inbyggt 
digitalt instruktionsprogram som kan nås när maskinen startas. Mer hjälp kan fås av 
vårdledare, superanvändare (se lista i Vårdledarpärm på CIVA/NIVA expedition 2) eller 
företagets support. 

 Använd det färdiga programmet ”Normotermi” i ArcticSun. Måltemperatur 37 °C är 
förprogrammerad. Undvik att ändra måltemperatur manuellt under behandling då det 
försämrar och försenar följsamheten till måltemperatur. Ändra inte heller gränsvärden för 
vattentemperatur manuellt. I CritiCool anges måltemperatur manuellt till 37 °C. 

 Koppla tempkabel från ArcticSun till Philips X3-modul så att tempvärden exporteras till 
Clinisoft. Kontrollera att den använda porten är aktiverad via ”munspelet/pianot” samt att 
benämningen är ”Tblås”, ändra vid behov via Förval Mätningar. Kontrollera därefter att 
temperaturvärden syns i Clinisoft. Om det inte fungerar måste temperaturvärden 
registreras manuellt varje timme. CritiCool får för närvarande inte anslutas till Digibox eller 
Clinisoft av tekniska skäl, därför måste temperaturvärden alltid registreras manuellt. 

 Starta protokollet ”S-IVA Temp.kontroll” i Clinisoft. Fyll i tidpunkt när behandlingen startar, 
vilken måltemperatur som ordinerats respektive angetts i kylmaskinen (dessa uppgifter 
behövs eftersom samma protokoll även används även för neuropatienter som kan ha andra 
temperaturmål). 

 

Under behandling: 
 Svårighet att komma ner i kroppstemperatur kan bland annat bero på 1) otillräckligt 

sederingsdjup, 2) shivering eller 3) dålig kontakt mellan kyldräkt och hud med isolerande 
luftfickor. På ArcticSun kan låg vattentemperatur användas som indikator på att patienten 
är svår att kyla. Shivering (frossa/skakningar) är en vanlig, förväntad och negativ effekt av 
temperaturkontrollbehandlingen där kroppen försöker höja sin temperatur genom 
muskelarbete. Detta är mycket energikrävande samt gör det svårare att nå måltemperatur.  
Det är därför mycket viktigt att upptäcka och behandla shivering. 

o Många patienter har osynlig shivering. Använd BSAS-instrumentet (Bedside Shivering 
Assessment Scale) i Clinisoft för att genom strukturerad palpation undersöka och 
dokumentera shivering. 

o Observera att vissa patienter har shivering som varken är synlig eller palpabel. Vid 
svårigheter att nå måltemperatur kan behandling mot shivering enligt nedan därför 
prövas. 

o Shivering behandlas med: 1) sedering i bolusdos samt ökad kontinuerlig dos, 2) bolus 
opiater till exempel Petidin (läkarordination), 3) muskelrelaxantia (läkarordination). 

o Var försiktig med nacken vid lägesändringar när patienten är muskelrelaxerad. 
o Lyft på kylplattor/kyldräkt var 4:e timme för att inspektera och avlasta huden. Kylan 

minskar hudens cirkulation och motståndskraft mot tryck vilket innebär risk för 
skador. 

 

Avslut av behandling: 
 

 Väckningsförsök genomförs tidigast 24 timmar efter ROSC. Var observant på och behandla 
eventuell stress, shivering, kramper och feber. 

 Efter 72 timmar kan kylsystemet avvecklas, men var fortsatt observant på och behandla 
feber. 
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