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ABSTRACT

In this study the history of fever, how the body react on fever, different thermometric
measurements and patient risk categories whom can be in danger when they got a
temperature were described. The aim of this study was to examine which treatments to
lower an adult patient’s temperature were described in scientific articles. Two questions
were developed from the aim: Which treatments to lower adult patients’ temperature
exist? How can guidelines for treatment of adult patients who have got a temperature in
intensive care unit be developed from the results of the literature study?

The method in this study was a literature study. Flemming´s and Goodman´s different
process steps were combined. Ten peer-reviewed articles were examined. Three
different treatments were found. In four articles the methods extern cooling in
combination with antipyretics were studied, in another four articles extern cooling were
studied and in two articles the use of antipyretics were studied. From this study it was
not possible to create guidelines because the material was too small and the researchers
found different fruitful effects with respective treatment. The researchers did not
completely agreed about which treatments should be use to decrease the temperature in
adults patients.
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1. INLEDNING

Feber förekommer hos 29 procent av alla patienter på sjukhus (Henker, Kramer &

Rogers 1997). I det dagliga arbetet på en intensivvårdsavdelning vårdar jag ofta

patienter som har feber. Två stora frågor dominerar då en patient har feber. Den ena

frågan är när har en patient feber? Är det när patienten har 38C° eller 39C°? Den andra

frågan är hur denna patient skall vårdas, då det inte finns några riktlinjer för när och hur

febersänkande behandlingar skall utföras. Några läkare och sjuksköterskor tycker att

patienten skall kylas ned, andra tycker inte det. Vilken metod som skall användas för att

sänka patientens feber diskuteras ofta. Olika läkemedel används som febersänkande

behandling, ibland paracetamol och ibland diclofenac (Clark, 1997). Är dessa läkemedel

lämpliga att använda? Febersänkande behandlingar sker mer efter individuella principer

än generella, alltså beror det på tjänstgörande läkare och sjuksköterska hur behandlingen

vid olika febertillstånd blir.

Det bör finnas riktlinjer i den kliniska verksamheten för hur feber skall behandlas.

Sund- Levander, Wahren och Hamrin (1998) anser att omvårdnad av en febril patient

skall grunda sig på teoretiska och vetenskapliga kunskaper. Även Connell (1997)

framför håller att en sjuksköterska skall ha vetenskapliga kunskaper om feber för att

kunna planera omvårdnaden av denna patient.

Riktlinjer för hur behandlingen skall utföras av en febril patient ökar även

kvalitetssäkringen av omvårdnaden. Det minskar risken för felbehandling och

patientens välbefinnande ökar då behandling och omvårdnad utgår ifrån god kunskap

hos vårdpersonalen.

Denna studie berör endast behandling av vuxen patient med feber. I studien åtskiljs

friska och sjuka personer. De friska är försökspersoner i olika studier och de sjuka är

patienter som har feber. De sjuka benämns som patienter och de är antingen en han eller

en hon.
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2. BAKGRUND

 2.1 Historik

 Feber är troligen det mest välkända och äldsta beskrivna symtomet (Eskerud, 1995). I

Gamla testamentet skrivs det om feber. Här beskrivs feber som ett straff från Gud

(Tredje Moseboken 26:16).

Symtomet har beskrivits i sumeriska och egyptiska inskriptioner, som handlar om feber

och inflammation. Hippokrates, som levde mellan omkring 460-357 f Kr, hade en teori

om att feber var ett positivt tillstånd för kroppen. Febertillståndet orsakades av att de

fyra kroppsvätskorna, blod (rött blod), svart galla (koagulerat blod), gul galla

(blodserum) och slem (fibrin) hade kommit i obalans. Det hade blivit för mycket av

någon av kroppsvätskorna och därför skulle den ”kokas” bort (Emmoth och Edwinson –

Månsson, 1997).

William Harvey, levde mellan åren 1578 – 1657. Han hade en teori om att feber var

orsakat av dålig matsmältning. Det ledde till att avfallsprodukter ansamlades så att

blodet hindrades från att rinna fritt. Harveys förklaring till temperaturhöjningen liknade

Hippokrates teori om kokning av kroppsvätskorna. Harveys förklaring var att kroppen

försökte ”koka ihop” avfallsprodukterna genom att höja kroppstemperaturen. Harvey

ansåg att naturen själv hade en förmåga att läka de flesta febersjukdomar. Han menade

också att laxeringsmedel underlättade utsöndringen av avfallsprodukterna (Sund –

Levander, 1999).

Förståelse för feber var först möjlig efter att Galileo Galilei (1564 – 1642) hade

uppfunnit termometern. Sanctorius av Justiolitanus (1561 – 1636) uppfann den första

termometern som kunde andvändas för medicinskt bruk (Eskerud, 1995).

I slutet av 1800- talet gjorde den tyskfödde Wunderlich den första vetenskapliga studien

angående kroppstemperatur, genom att mäta temperaturen axialt i 20 minuter med en

2,5 dm lång termometer.
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Studien var mycket stor 25000 patienter ingick i denna studie, som pågick i 18 år.

Wunderlichs studie ligger till grund för dagens uppfattning om att feber är ett symtom

och inte en sjukdom (Mackowiak, 1997; Eskerud, 1995).

Under historiens gång har feber oftare setts som en vän än som en fiende. År 1888 drog

Welch slutsatsen att feber inte var farligt för kroppen utan att den kunde kontrollera en

infektion (Eskerud 1995). År 1927 fick tysken Wagner – Jauregg Nobelpriset i medicin

för att han hade tagit fram en behandling av syfilis. Behandlingen innebar att framkalla

feber genom att ympa in malariaparasiter (Emmoth & Edwinson – Månsson, 1997;

Stolley, 1997).

Feber anses idag vara en naturlig del i immuncellernas reaktion mot det som uppfattas

som främmande exempelvis bakterier eller nedbrytningsprodukter, vilka uppkommer

vid vävnadsskador (Sund – Levander, 1999). Inom vårdverksamheten har dagens syn på

feber börjat likna de gamla grekernas. De ansåg att feber var något positivt och att

febertillståndet var en läkningsprocess (Holtzclaw,1992; Sund – Levander, 1999).

2.2 Fysiologisk bakgrund

2.2.1 Definition av feber

Emmoth och Edwinson - Månsson (1997), Mckenzie (1998) och Sund- Levander m.fl.

(1998) skriver att det finns en samstämmig uppfattning om att feber är när

kroppstemperaturen är över 38°C. När det är osäkert vad som orsakar en höjd

kroppstemperatur anses det vara feber när kroppstemperaturen är högre än 38,3°C

(Emmoth och Edwinson - Månsson 1997; Holtzclaw, 1992; Nilsson – Ehle, 1998).

Övre gränsen för vad människan kan klara, när det gäller feber, kommer från en studie

som gjordes 1949 av DuBois (Mackowiak, 1997).I studien ingick 357 personer och

1761 mätningar gjordes. DuBois kom fram till var att mellan 41°C och 42°C ligger den

övre gränsen för vad en människa tål (Mackowiak, 1997). Ingen ny studie har gjorts om

hur hög feber en människa klarar av efter Dubois studier.
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2.2.2 Normal kroppstemperatur

Nilsson – Ehle (1998) fann att normal kroppstemperatur varierar mellan 36,3°C till

37,3°C mätt rektalt på morgonen. Det finns många faktorer som påverkar den normala

kroppstemperaturen. Dels individuell variation under dygnet, dels hormoner, ålder,

sjukdom, fysisk aktivitet, läkemedel och omgivande temperatur. Det är viktigt att veta

vad patienten har för normal kroppstemperatur för att kunna bedöma om patienten har

feber eller inte (Sund – Levander, 1999).

2.2.3 Pyrogener

Pyrogener (g. pyros = eld och genna = alstrande) kallas de fenomen som orsakar feber

(Lindskog & Zetterberg, 1990). Det finns två kategorier av pyrogener, endogena och

exogena. Endogena pyrogen kan komma från två olika ursprung. För det första är det

antikroppskomplex aktiverade av komplementfaktorer. För det andra är det

nedbrytningsprodukter vid inflammation eller vävnadsskada (Sund – Levander, 1999).

Exogena pyrogener är exempelvis bakterier, virus, bakterietoxiner eller läkemedel

(Sund – Levander, 1999). Bakterietoxiner orsakar feber genom en direkt påverkan på

hypotalamus och indirekt genom stimulering av immuna celler. Gemensamt för

endogena och exogena pyrogenerna är att de orsakar feber genom att aktivera immuna

celler. De syntetiserar pyrogen cytokiner likadant trots att de har olika kemiska

strukturer (Dinarello, 1997; Sund – Levander, 1999).

2.2.4 Temperaturreglering

Det är flera olika neurologiska centra som styr kroppstemperaturen.

Temperaturregleringen styrs av en samverkan från det preoptiska området i

hypothalamus (främre delen), limbiska systemet, lägre hjärnstammen, formatio

reticularis, ryggmärgen och sympatiska ganglierna. Det viktigaste området är

hypothalamus, som samordnar styrningen av kroppstemperaturen (Mackowiak, 1997).

”Set point” är den temperatur som hypothalamus har ställt in. När blodtemperaturen

ligger på den fastställda temperaturen känner patienten sig varken för kall eller för

varm.
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Skulle värme- och köldreceptorerna uppfatta blodet som för varmt eller för kallt,

jämfört med ”set point” startas antingen en värmeavgivning eller en värmeproduktion

(Sund – Levander, 1999).

Feber har tre faser: köld-, platå- och avtagandefasen (Sund - Levander, 1999).

Köldfasen börjar med att hypothalamus störs av pyrogener och då stiger ”set point”

högre än normalt. Det medför att patienten känner sig kall. Signaler går via

extrapyramidala systemet till exempelvis skellettmuskulaturen. Oftast börjar patienterna

frossbryta för att öka värmeproduktionen (Holtzclaw 1992; Ericson & Ericson 1997;

Sund – Levander, 1999). Frossbrytning definieras som utdragna, generaliserade,

ofrivilliga kontraktioner av skelettmuskulatur, det vill säga muskler som normalt styrs

av viljan (Sund - Levander, 1999).

Frossbrytning har stor betydelse för värmeökningen. Kärlsammandragningen minskar

hudgenomblödningen och gör så att den subjektiva känslan av köld ökar (Holtzclaw,

1992; Mackowiak, 1997; Sund – Levander, 1999). Frossbrytningen regleras troligen

från bakre delen av hypothalamus (Sund – Levander, 1999). När blodkärlen dras

samman minskar värmeavgivningen, huden blir blek och hudhåren reser sig. Luftlagret

närmast hudytan koncentreras så att värmeavgivningen till omgivande luftlager

minskas. För att håren skall kunna resa sig på huden måste ”hårresarmusklerna”

kontrahera sig. Detta höjer värmeproduktionen i varje enskild ”hårresarmuskel”.

Tonusen i skelettets muskler ökar (patienten hackar tänder). Värmeproduktionen i

muskelcellerna höjs. Det sker även start av andra muskelrörelser bland annat att den

drabbade patienten vill börja röra sig. Patienten vill också klä på sig och får behov av att

dricka något varmt (Ericson och Ericson, 1997). Under köldfasen kan metabolismen

vara ökad med 500 % (Sund- Levander, 1999). Denna fas kan vara mellan 10 till 40

minuter (Bruce och Grove, 1992).

När den andra fasen, platåfasen, har nåtts har värmeresponsen drivit upp temperaturen

till den fysiologiska ”set point” (Holtzclaw, 1992; Mackowiak, 1997). Patienten känner

sig varm och huden är varm. Det är vanligt att patienten inte orkar vara så aktiv. De kan

känna sig svaga, har muskelvärk och kan vara aptitlösa.
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Hur länge denna fas varar hänger ihop med den tid det tar för kroppen att göra sig av

med de pyrogener som orsakat febern (Bruce och Grove, 1992).

Det händer att temperaturen blir högre än ”set point”. Det leder till värmeförlust genom

kärlvidgning, svettningar eller på andra sätt. Värmeförlust leder till att temperaturen går

ned till vad ”set point” är (Holtzclaw, 1992).

Den sista fasen, avtagandefasen, är när tempökningen bryts och återgår till en normal

temperatur. Pyrogenerna sjunker under denna fas. När ”set point” nått 37°C men

kroppen har en annan temperatur, exempelvis 39°C, går en signal från hypothalamus så

att värmeförlusten startar genom kärlvidgning och svettning (Holtzclaw, 1992;

Mackowiak, 1997).

2.2.5 Feberns effekt på kroppen

Feber påverkar kroppen genom att öka syrgaskonsumtionen med tre till fyra gånger i

jämförelse med behovet vid normal kroppstemperatur (Holtzclaw, 1992; Mackowiak,

1997). Den ökade syrgaskonsumtionen resulterar till ökning av cardiac output (Bruce

och Grove, 1992). Cardiac output är den blodmängd som pumpas ut ur hjärtat per minut

(Hudak och Gallo 1994.)Metabolismen ökar med 13 procent för varje grad som

temperaturen ökar (Holtzclaw, 1992; Mackowiak, 1997). Den ökade metabolismen ökar

hjärtfrekvensen (Holtzclaw, 1992). Även blodtrycket och katekolaminerna i serumet

stiger vid feber (Henker, Kramer och Rogers, 1997). Antalet supraventrikulära extraslag

kan öka vid feber (Bruce och Grove, 1992). För varje grad över 37°C ökar

vattenutsöndringen med tio procent (Emmoth och Edwinson – Månsson, 1997).

2.2.6 Mätmetoder

Kroppstemperaturen varierar beroende på mätmetod och mätnings område.

Variationerna beror på mängden underhudsfett, metabolismen och blodflödet just där

mätningen utförs (Mackowiak, 1997).

Kärntemperaturen mäts via hörselgång, ändtarm, urinblåsa, munhåla, esofagus eller

arteria pulmonalis. Perifer temperatur mäts i axillen, i ansiktet, på bröstet, på vaden, på

fingrarna eller på tårna (Sund – Levander, 1999).
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Den mest tillförlitliga kärntemperaturen uppmäts i hjärnan. Arteria pulmonalis och

hörselgången är nästan lika bra mätlokaler, då dessa mätområden ligger nära hjärnans

blodflöde (Holtzclaw, 1992).

Ett lämpligt alternativ till arteria pulmonalis är att mäta kroppstemperaturen i esofagus

(Mackowiak, 1997). Det finns studier om hjärntemperaturen som visar att

hjärntemperaturen var högre än andra uppmätta kärntemperaturer vid feber (Henker,

1999)

Urinblåsans uppmätta temperatur visar samma värde som vid rektalt mätning (Sund –

Levander, 1999). Mätningar i urinblåsan är beroende av urinproduktionen.

Urintemperaturen är en reflektion av blodets temperatur (Mackowiak, 1997).

Temperaturen i urinblåsan reagerar långsamt på en temperaturändring. Rektal-

temperaturen reagerar också långsamt. Orsaken till att temperaturen ändras långsamt i

urinblåsa och rektum beror troligen på att både tarmen och urinblåsan är välisolerade

från annan vävnad (Sund – Levander, 1999).

Om kroppstemperaturen mäts via rektum på en patient i ett chocktillstånd, kan blodet

förbiledas och ett felaktigt värde erhålles (Bartlett, 1996; Fulbrook, 1993). Snabb

förändring av kroppstemperaturen kan medföra att temperaturstegring ej noteras vid

rektal mätning (Holtzclaw, 1992). Vävnaden i munnen reagerar snabbt på en

temperaturändring. Detta beror på att arteria carotis externa ligger nära munhålan

(Mackowiak, 1997; Sund – Levander, 1999). Det finns några faktorer som påverkar

muntemperaturen. Kalla eller varma drycker påverkar mätvärdet i nio minuter efter

intagandet (Holtzclaw, 1992). En studie av friska individer visade att kvinnor har en

högre muntemperatur än män. Rökning påverkar inte muntemperaturen (Mackowiak,

1997).

Mätning axillärt skall jämföras med mätning på huden, eftersom den påverkas kraftigt

av placeringen i armhålan. Fukten, mängden underhudsfett och omgivningens

temperatur påverkar också mätningen.
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Mätning i axillen är inte en säker metod på större barn, vuxna eller febrila patienter.

Temperaturen kan mätas axillärt på spädbarn yngre än tre månader, då deras hud är

tunnare (Sund – Levander, 1999). Ett observandum är att under köldfasen är det

kärlsammandragning i axillen, vilket leder till en lägre temperatur än vad det egentligen

är (Holtzclaw, 1992).

2.3 Febertillstånd

Feber kan orsakas av infektioner, inflammationer, autoimmuna sjukdomar och

vaskulära sjukdomar (Henker m.fl., 1997). Vanligast är infektioner (Henker, 1999).

Feber som är orsakad av inflammation är oftast under 38,8°C. Är den orsakad av

infektion är feber oftast över 38,8°C (Johnson – Rowsey, 1997).

2.3.1 Riskgrupper

Några riskgrupper i samband med feber som ofta nämns i medicinsk litteratur är

följande patientkategorier: skallskadade, hjärtsjuka, de med nedsatt immunförsvar,

lungsjuka, gravida och äldre.

Det kan vara svårt att skilja på orsaker till feber på en skallskadad patient. Febern kan

vara orsakad av infektion, inflammation eller skador i centrala temperaturcentrat

(Holtzclaw, 1992). Hos en skallskadad patient, som får feber, finns det risk för att den

cerebrala metabolismen ökar (Dippel, van Breda, Gemert, van der Worp, Meijer,

Kappelle och Koudstaal, 2001). Feber hos en skallskadad patient medför ökat

intrakraniellt tryck på grund av vasodilatation (Hedstrand och Stiernström, 1997).

Studier har visat att hypotermi hos svårt sjuka skallskadade patienter ökar överlevnaden

eftersom det intrakraniella trycket inte blir för högt (Shackell, 1996). Definition på

hypotermi är att kroppstemperaturen är lägre än 35°C (Reed 1997).

Det är inte alla hjärtsjuka som klarar av att hjärtfrekvensen ökar vid feber. När

hjärtfrekvensen ökar är hjärtat i behov av mer syre.
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När inte hjärtat kan få det på grund av patologiska orsaker leder det till ischemiskador.

(Bruce och Grover, 1992; Gray, 2002; Henker, 1999).

Patienter med nedsatt immunförsvar relaterat till cytostatikabehandling, malign sjukdom

eller virologiska sjukdomar har svårt att mobilisera immunförsvaret vid en

inflammatorisk process. Antipyreticum bör ges till de patienter som har svårt att klara

av en temperaturstegring (Holtzclaw, 1992).

Patienter som har någon lungsjukdom kan få svårt att tillgodose kroppens ökade behov

av syrgas, vilket kan leda till hypoxi. Detta medför att en lungsjuk patient kan behöva

respiratorbehandling eller extra syrgas vid feber (Bruce och Grove, 1992).

Det finns andra tillstånd förutom sjukdomar där feber kan vara skadligt. Feber hos den

gravida kan orsaka missbildningar eller spontana aborter. Det går inte riktigt att avgöra

om det är febern eller infektionen som orsakar detta (Styrt och Sugarman, 1990).

Äldre patienters medelkroppstemperatur är oftast lägre än yngres (Bender och Scarpace,

1997). Redan på 1800 talet belyste Wunderlich att äldre människor har lägre

kroppstemperatur än yngre (Mackowiak, 1997). Yngre patienters normala

kroppstemperatur kan uppfattas som feber hos äldre patienter. Därför bör behandlingen

utgå ifrån den äldre patientens normala kroppstemperatur. Förklaringen till att äldre inte

alltid reagerar med feber är inte klarlagt. Faktorer som försämrar reglering av

kroppstemperaturen är undernäring, lägre ämnesomsättning och försvagat

immunförsvar. Dessa faktorer kan vara orsak till skillnader mellan yngre och äldre

(Sund – Levander, 1999).

2.4 Behandling av feber

2.4.1 Antipyreticum

Antipyreticum, som acetylsalicylsyra, är en av de äldsta och mest vanliga

behandlingsåtgärderna vid feber (Styrt och Sugarman, 1990).
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Antipyreticum blev introducerat i slutet av 1800 talet (Sund – Levander m.fl., 1998).

Om behandling med antipyreticum skall ske måste en bedömning göras utifrån för- och

nackdelar för patienten (Sund – Levander, 1999).

Antipyretica kan dölja effekten av antibiotikabehandling. Det kan även försena en

diagnos genom att feber uteblir. Därför bör inte antipyreticum sättas in rutinmässigt

anser Styrt och Sugarman (1990). Nonsteroida antipyreticum, exempelvis diclofenac,

främjar värmeförlust och reducerar temperatur på pyrogenutlöst feber. De har ingen

effekt på afebrila tillstånd eller feber orsakat av fysisk aktivitet (Holtzclaw, 1992).

Antipyreticum anses verka genom att undertrycka produktionen av endogena pyrogener,

vilket leder till att hypothalamus stimulerar ”set point” att signalera till kärlvidgning,

svettning och värmeförlust (Shackell, 1996; Thompson, 1999).

2.4.2 Extern nedkylning

Extern nedkylning har används under längre tid än antipyreticum. I mer än 2500 år har

metoden extern nedkylning av kroppen använts för att sänka dess temperatur (Axelrod,

2000).

Det finns olika metoder som främjar värmeförlust, exempelvis avtvättning av hela

kroppen, att applicera ispaket på ljumskar och/eller i armhålor och nedkylningsfiltar

(Holtzclaw, 1992). Extern nedkylning sänker hudtemperaturen i större utsträckning än

vad det sänker kroppens kärntemperatur. Nedkylning leder till kärlsammandragning och

frossbrytning (Axelrod, 2000). Holtzclaw (1992) anser att om extern nedkylning

används skall känsliga hudområden skyddas och frossbrytning bör undvikas.

3. SYFTE och FRÅGESTÄLLNING

Syftet var att undersöka vilka febersänkande behandlingsmetoder att sänka en vuxen

patients feber som beskrivs i vetenskapliga artiklar.
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Två frågeställningar har utvecklats utifrån syftet:

- Vilka behandlingsmetoder finns det för febril vuxen patient?

– Kan riktlinjer för behandling av vuxen febril patient utvecklas utifrån studien?

4. METOD

Denna studie är en litteraturstudie. Det innebär att genom studier av vetenskaplig

litteratur beskriva och analysera vad som finns skrivet om febersänkande

behandlingsmetoder. Litteratursökningen bör eftersträva att vara relevant och ha kvalitet

hellre än kvantitet (Polit och Hungler 1995).

Studien har följt delar av Flemmings (1998) (Bilaga I) och delar av Goodmans (1996)

olika processteg (Bilaga II). Både Flemming (1998) och Goodman (1996) använder

begreppet forskningsbevis, det vill säga stöd för forskningsresultatet inom området.

Goodman (1996) skriver om att sammanställa de framkomna bevisen. Det innebär att

sammanställa de samlade slutsatserna som kan dras utifrån olika studiers resultat inom

ett forskningsområde.

Av Flemmings (1998) fem steg användes de tre första i denna studie. Genom att, i likhet

med Flemmings steg ett, utgå ifrån den kliniska verksamheten framkom området feber

och febersänkande behandlingar som ett område att studera närmare.

Det ställdes en fråga till de kliniskt verksamma sjuksköterskorna. Frågan var: finns det

något problem som du tycker bör studeras närmare? Det var många som hade frågor

som rörde feber behandling och omvårdnad av denna patientkategori.

Utifrån de kliniskt verksamma sjuksköterskornas frågor rörande feber, formuleras

frågorna fokuserat och strukturerat. Frågeformuleringen är Flemmings (1998) första

steg. Det var även första steget i denna studie (Tabell 1). Frågorna vid

litteratursökningen var: Vilka behandlingsmetoder finns det för febril vuxen patient? I

inledningsskedet av studien fanns det ytterligare en fråga:
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Hur bör omvårdnaden vara för en vuxen febril patient med tanke på cirkulation,

andning, medvetande och hud? Denna fråga togs bort då ytterst få artiklar hittades som

berörde denna fråga.

Tabell: 1 Processtegen som genomfördes i studien, bearbetad av författare utifrån

Flemming (1998) och Goodman (1996).

Steg Tillvägagångssätt

Steg ett (Flemming 1998)

Den kliniska

verksamhetens/informationsbehovsfrågor

formuleras i fokuserade, strukturerade

frågor:

 - Vilka behandlingsmetoder finns det för

febril vuxen patient?

Steg två (Flemming 1998)

Frågan används som underlag för

litteratursökning för att identifiera

relevanta forskningsresultat. Sökning

gjordes i Pubmed och Cinahl.

Steg tre (Flemming 1998)

Artiklarna värderas kritiskt beträffande

validitet och generaliserbarhet.

Steg fyra (Goodman 1996) Analysera och sammanställa resultaten.

Steg fem (Goodman 1996)

Formulera rekommendationer för den

kliniska verksamheten baserade på

resultaten.

En fokuserad och strukturerad problemformulering sparar tid vid sökning och

granskning, skriver Flemming. Två frågeställningar användes vid den efterföljande

granskningen och analysen av artiklarna.

Enligt Flemming (1998) startar steg två, litteratursökning, när de kliniska frågorna är

formulerade (Tabell 1).



13

Frågorna användes som utgångspunkt för litteratursökningen med syfte att identifiera

relevanta forskningsresultat, som kom fram i studierna. Frågorna används vid sökning i

databaser. Flemming (1998) föreslår CINAHL och Medline som exempel på bra

databaser. Hur sökningen gjordes i denna studie förklaras utförligare i avsnitt 4.1.

Steg tre innebär att forskningsresultat värderas kritiskt beträffande validitet och

generaliserbarhet. Validiteten av artiklarna prövades beträffande innehållet. Artiklarna

skulle ha studerat febersänkande behandling för vuxen patient på det sätt som var deras

syfte för att inkluderas i studien. De beskrivna febersänkande behandlingarna i

artiklarna skulle vara generaliserbar till svenska förhållanden för att tas med i studien.

Endast de artiklar som är vetenskapligt baserade och som rör frågorna skall läsas

(Flemming 1998). Steg tre beskrivs i avsnitt 4.2.

Flemmings tre steg kombinerades med Goodmans processteg (Tabell 1). Av Goodmans

sju steg användes de två sista i denna studie (Goodman 1996). Det valet grundar sig på

att denna studie är en litteraturstudie och stegen att analysera artiklarna och formulera

rekommendationer är enligt Goodman (1996) möjliga att genomföra vid en

litteraturstudie.

Steg fyra i denna studie är analysen och resultatet. Analysen beskrivs mer ingående

under avsnitt 4.3. Steg fem innebär att formulera rekommendationer för den kliniska

verksamheten baserade på resultaten från de vetenskapliga artiklarna (Goodman 1996).

4.1 Sökning

Sökorden som användes var: - Antipyretics – Cooling – Body temperature – Fever och

Hyperthermia. Dessa fem ord kombinerades med: – Breathing – Care – Circulation–

Consciousness – Control - Nursing Care – Nursing Control – Respiration - Skin.

Sökningen gjordes i Cinahl samt Pub Med, på biblioteket i Vänersborg som tillhör

Högskolan Trollhättan/Uddevalla bibliotek (Bilaga III). Där sökningen gav mer än 100

träffar valdes att kontrollera de tio första träffarna.
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Även en ostrukturerad manuell sökning gjordes i referenslistor och i artiklar som

framkommit i databassökningarna. I Libris gjordes sökning efter avhandlingar för att se

om det fanns någon avhandling som rörde sökningsfrågorna. Sökorden i Libris var

feber, 80 träffar, fever, 58 träffar, cooling, 45 träffar, antipyretics, två träffar och fever

and treatment, 19 träffar. Det fanns ingen avhandling som passade in på frågorna.

4.2 Urval
Exklusionskriterier: De artiklar som var publicerade före 1990 valdes bort för de speglar

inte arbetsförhållanden som är i nuläget. Studier som har studerat barn och pediatrisk

vård, malign hypertermi eller andra ovanliga sjukdomar som kan ge feber, exempelvis

ebolavirus, rabies, black water fever, valdes bort.

Inklusionskriterier: De artiklar som var publicerade efter 1990 togs med i studien.

Studier som vände sig till vuxna patienter och berör den kliniska

verksamhetens/informationsfrågor i abstraktet eller rubriken togs med. Artiklarna skulle

vara vetenskapligt baserade (Peer – Reviewed). De skulle även vara etiskt granskade.

Artiklarna skulle vara skrivna på svenska, norska, danska eller engelska.

Tio artiklar hittades med de inklusionskriterier som var ställda (Tabell 2).

Tabell 2: Författare, patienter, metod och huvudresultat av studier på febersänkande

metoder bearbetad av författare.

Författare/År /
Land

Antal patienter/
Ålder

Metod/ Instrument/
Analys

Huvudresultat

Caruso, C. m.fl.,
 (1992). USA

109 Febrila/
18 – 83 år

Empirisk kvalitativ
/
Fyra
randomiserade
grupper

Kallare temperatur på kylfilt
sänkte inte feber fortare.

Creechan, T.
m.fl. (2001).
USA

41 Febrila/
Över 18 år

Empirisk
kvalitativ/
Två randomiserade
grupper

Luftkylningsfilt var effektivare
att sänka feber med än mot
vattenkylningsfilten.
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Författare/År /
Land

Antal patienter/
Ålder

Metod/ Instrument/
Analys

Huvudresultat

Gehanno, P.
m.fl. (2003).
Frankrike

343 Akut febrila/
20 – 60 år

Dubbel blind,
randomiserad
studie

Antipyretiska effekten av
diclofenac och paracetamol var
signifikant större än mot
placebo. Antipyretiska effekten
på diclofenac var större än mot
paracetamol.

Henker, R. m.fl.
(2001). USA

14 Feblila/
18 – 70 år

Empirisk kvalitativ
studie

Av de tre febersänkande
metoderna var kombinationen av
antipyreticum och extern
nedkylning bästa metoden.

Lenhardt, R.
m.fl. (1999).
USA

11 Friska
försökspersoner,
som feber
framkallades på/
26 – 30 år

Empirisk kvalitativ
studie/ Tre
randomiserade
grupper

Aktiv nedkylning bör undvikas
på patienter med moderat feber
på grund av att det reducerar inte
kärntemperaturen det
aktivnedkylning gör är ökar
metabolismen, aktiverar
autonoma nervsystemet och
framkallar obehag.

Mayer, S. A.
m.fl. (2001).
USA

220 febrila/
37 – 70 år

Empirisk kvalitativ
studie/
Två randomiserade
grupper

Den mest effektiva metoden att
sänka feber kom inte fram.
Kombinationen med
luftkylningsfilt och paracetamol
hade inga fördelar jämfört
paracetamol enbart.

Morgan, S. P.
(1990). USA

21 Febrila /
20 – 84 år

Empirisk studie/
Tre randomiserade
grupper

Det fanns ingen signifikant
skillnad mellan de tre grupperna
att sänka feber på.

O´Donnell, J. et
a. (1997). USA

83 febrila/ 17 –
92 år

Empirisk kvalitativ
studie/ Sju icke
randomiserade
grupper

Kylfiltar är inte effektivare än
andra metoder att sänka feber.
Oftast är kylfilts användningen
ett beslut som en sjuksköterska
tar.

Obořilová, A. et
a.
(2002). Tjeckien

254 Febrila/ 12 –
84 år

Icke randomiserad
pilot studie

Metamozol a 2500mg visade sig
vara den mest effektiva
behandlingen mot feber.
Propacetamol 1000 g visade sig
ha den lägsta effekten som
antipyreticum.

Poblete, B. m.fl.
(1997). Schwiez

20 Febrila / 17 –
79 år

Empirisk kvalitativ
studie / Icke
randomiserad
studie/ Tre grupper

Externa kylningen sänkte feber
signifiknt. Paracetamol eller
metamizol hade ingen klinisk
relevant sänkning på feber.
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4.3 Analys

Artiklarna i denna studie analyserades efter generell subjektiv bedömningsmetod

(Overall Subjective Judgment) (Goodman 1996). I denna metod granskar och värderar

författaren de resultat som framkommer i artiklarna och gör en teoretisk

sammanställning.

Artiklarna har analyserats efter studiens syfte och frågeställningar. Indelningen gjordes

på det sätt att de artiklar som hade genomfört likartade studier delades in i samma

grupp.

Indelningen blev då på följande sätt. De studier som har jämfört extern nedkylning mot

antipyreticum i samma studie är i en grupp. Studier som undersökt extern nedkylning

som behandling mot feber är i en grupp. Sista gruppen är de som har studerat

antipyreticums effekt på feber.

Frågan: Kan riktlinjer för behandling av vuxen febril patient utvecklas utifrån studiens

resultat? ställdes till det samlade resultatet. Steg fem i studien, att utveckla riktlinjer, är

genomförbar endast om det finns få tillgängliga studier.

Är det många studier blir det svårt att utveckla riktlinjer. Liknande problem kan

uppkomma om många studier har motstridiga resultat (Goodman 1996). Goodman

(1996) anger inte hur många artiklar som bör analyseras.

5. RESULTAT

Resultatet är indelat i tre huvudgrupper, där resultatet sammanställs. Grupp ett: studier

som har jämfört antipyreticum och extern nedkylning som metod för att sänka en vuxen

patients feber. Grupp två: studier som har undersökt extern nedkylning som metod för

att sänka en vuxen patients feber. Grupp tre: studier som har undersökt antipyreticum

som metod för att sänka en vuxen patients feber. Slutligen: resultatet skulle ligga till

grund för utveckling av riktlinjer för behandling av vuxen febril patient.
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5.1 Studier som har jämfört antipyreticum och extern nedkylning

      som metod för att sänka en vuxen patients feber
Morgan (1990), Henker m.fl. (2001), Mayer m.fl. (2001) har alla via olika studier

studerat extern nedkylning i kombination med paracetamol (acetaminophen) (Tabell 3).

Acetaminophen är det utländska namnet på paracetamol (Dippel m.fl. 2001, Clark 1997)

Morgan (1990), Henker m.fl. (2001) och Mayer m.fl. (2001) hade även en grupp som

endast fick paracetamol. Poblete, Romand, Pichard, Köning och Stuter (1997) studerade

vilken av följande metoder som var effektivast, antipyreticum, två olika sorters

antipyreticum, eller extern nedkylning.

Patienterna i Henkers m.fl. (2001) studie skulle ha en kroppstemperatur på 38,8°C för

att ingå i studien. Både Morgan (1990) och Mayer m.fl. (2001) hade 38,3°C som nedre

gräns för att få ingå i studien. För att ingå i Pobletes m.fl. (1997) studie skulle patienten

ha mer än 38,5°C. I Morgans (1990) studie ingick det 21 neurologpatienter. När

patienterna hade en kroppstemperatur på 37,7°C avslutades behandlingen. Henker m.fl.

(2001) studerade 14 intensivvårdspatienter. Patienterna fick behandling i tre timmar

sedan avbröts den oavsett kroppstemperatur. I Mayer m.fl. (2001) ingick det 220

patienter i studien. När patienterna hade en kroppstemperatur på 37,2°C avbröts

studiedokumenteringen. Poblete m.fl. (1997) studerade 20 patienter. Hade det inte skett

någon sänkning av kroppstemperaturen inom en timme ansågs det att studien hade

misslyckats.

Morgan (1990) hade tre randomiserade grupper. Henker m.fl. (2001) hade tre grupper

totalt. De patienter som tålde paracetamol randomiserades i två grupper. De som inte

tålde paracetamol fick ingå i den grupp som endast hade extern nedkylning.

Mayer m.fl. (2001) hade två randomiserade grupper. Poblete m.fl. (1997) var de enda av

dessa fyra studier som inte hade gjort någon randomisering (Tabell 2).

Morgan (1990), använde vattenkylningsfilt för att kyla ned patienterna. Mayer m.fl.

(2001) använde luftkylningsfilt.
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Poblete m.fl. (1997) använde sig av isvattenkylda kläder för att kyla. Det framgår ej om

det är vatten- eller luftkylningsfilt som Henker m.fl. (2001) använde i sin studie.

Tabell 3. Febersänkande metoder i studierna som jämfört extern nedkylning mot

antipyreticum.

Morgan

(1990)

Henker m.fl.,

(2001)

Mayer m.fl.

(2001)

Poblete m.fl.

(1997)

Vattenkylningsfilt och

antipyreticum X
Luftkylningsfilt och

antipyreticum X
Avtvättning och

antipyreticum X
Extern nedkylning och

antipyreticum X
Endast

extern nedkylning X X
Endast

antipyreticum X X X X

5.1.1 Vattenkylningsfilt och antipyreticum
I Morgans (1990) studie kom det fram att de patienter som fick både vattenkylningsfilt

och paracetamol var den grupp som febern snabbast gick ned på och på kortast tid. Det

tog i medeltid 100 minuter för patienterna att gå ned till önskad kroppstemperatur.

5.1.2 Luftkylningsfilt och antipyreticum
I Mayer m.fl. (2001) studien fick en av deras två grupper kombinationen paracetamol

och luftkylningsfilt med temperaturen 10°C. Efter 24 timmars behandling hade febern

sjunkit hos 44,2 % av totalt 220 patienterna.
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5.1.3 Avtvättning och antipyreticum
Morgan (1990) studerade även en annan metod där patienten kyldes ned med att de

tvättades av med 36,6°C – 37,7°C vatten. Dessa patienter fick också paracetamol.

Avtvättningen pågick tills patienten var nere i kroppstemperaturen.

Avtvättningsgruppen var den grupp det tog längst tid för att gå ned till önskad

kroppstemperatur. I medeltid tog det 144 minuter att gå ned till önskad

kroppstemperatur.

5.1.4 Extern nedkylning och antipyreticum
I den studie som Henker m.fl. (2001) gjorde framkom att kombinationen mellan

antipyreticum och en extern nedkylningsfilt med 18°C var den metod som febern gick

ned direkt på. Efter tre timmars behandling hade febern gått ned totalt 0,5°C.

5.1.5 Extern nedkylning
Henker m.fl. (2001) hade en grupp av sina tre grupper som endast fick extern

nedkylningsfilt. Patienterna i denna grupp kunde av någon anledning inte få

antipyreticum. Poblete m.fl. (1997) hade också en grupp av sina två grupper som kyldes

ned med isvattenkylda kläder. Det Henker m.fl. (2001) kom fram till i sin studie var att

vid första mätningen hade patienternas feber gått upp 0,1°C. Efter två timmar var de

tillbaka till den initiala febern. Vid sista mätningen hade febern gått ned totalt 0,1°C.

Poblete m.fl. (1997) såg att patienternas temperatur hade gått ned från 39,1°C till

37,1°C efter behandlingen.

5.1.6 Antipyreticum
I dessa studier, som nämnts ovan, jämfördes grupper med endast antipyreticum som

behandlingsmetod. Morgans (1990) patienter fick paracetamol oralt eller rektalt. Det tog

110 minuter i medeltid för febern att gå ned. I studien som Henker m.fl. (2001) gjorde

fick även deras patienter paracetamol. Vid första mätningen hade febern gått upp 0,2°C.

Därefter låg febern kvar på den nivån till sista mätningen, som var tre timmar efter start.

I Mayer m.fl. (2001) studien fick även dessa patienter paracetamol. Efter 24 timmar

hade behandlingen lyckats i 35,5 % av 220 patienter.
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I den studie som Poblete m.fl. (1997) genomförde, jämfördes två antipyretiska preparat,

proparacetamol och metamizol. I proparacetamolgruppen gick inte febern ned någonting

efter behandlingen. I metamizolgruppen sjönk febern med 0,4°C efter behandlingen.

5.1.7 Fysiologiska effekter
I studien som Henker m.fl. (2001) gjorde undersöktes inte bara hur feber reagerade på

olika behandlingsmodeller utan de olika fysiologiska reaktionerna studerades också.

Hjärtfrekvensen och blodtrycket varierade inte mellan gruppen som hade extern

nedkylnings i kombination med antipyreticum, extern nedkylninggruppen eller

antipyreticumgruppen.

Cardiac index skilde sig endast i den grupp som endast hade nedkylning som

behandling. Där gick cardiac index ned efter tre timmar.

Det perifera kärlmotståndet steg i de grupper som hade nedkylningsfilt. Cardiac index är

cardiac output delat i kg kroppsvikten (Hudak & Gallo 1994).

Poblete m.fl. (1997) studerade också olika fysiologiska effekterna av febern som de

olika metoderna gav. Kaloriförbrukningen sänktes signifikant från 2034 kcal till 1791

kcal vid nedkylning. Det var ingen signifikant skillnad i kaloriförbrukningen efter

behandling av metamizol och propacetamol. Studien visade också att vid nedkylning

minskade såväl syrgasförbrukningen som koldioxid produktionen.

Morgan (1990) kom fram till att det inte var någon signifikant skillnad mellan de tre

grupperna. Därför rekommenderar Morgan (1990) att till framtida studier ha ett större

material. Henkers m.fl. (2001) slutsats var att nedkylning i kombination med

paracetamol var mest effektiv. De anser att de måste ha mer material för att kunna göra

en ordentlig slutsats. De avslutar med att skriva att behandlingen av en febril patient

skall utgå ifrån patienten. Det Mayer m.fl. (2001) kom fram till var att den mest

effektiva behandlingen mot feber är oklar. Luftkylningsfilt i kombination med

paracetamol var inte effektivare än enbart paracetamol för att sänka febern. Den lilla

fördelen som gruppen med luftnedkylningsfilten i kombination med paracetamol hade

mot enbart paracetamol var inte statistiskt signifikant.
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Pobletes m.fl. (1997) slutsats var att extern nedkylning hade effekt på feber och

metabolismen på ett gynnsamt sätt.

5.2 Studier som har undersökt extern nedkylning som metod för att

      sänka en vuxen patients feber
De som har studerat effekterna av extern nedkylning på febril vuxen var

Creechan, Vollman och Kravutske (2001), Lenhardt m.fl. (1999), O´Donnell, Axelrod,

Fisher och Lorber (1997) och Caruso, Hedley, Shukla, Frame och Khoury (1992).

Creechan m.fl. (2001) använde både vattenkylningsfiltar och luftkylningsfiltar.

Lenhardt m.fl. (1999) använde luftkylningsfiltar. O´Donnell m.fl. (1997) och Caruso

m.fl. (1992) använde vattenkylningsfiltar. O´Donnell m.fl. (1997) hade även en

kontrollgrupp som inte fick någon vattenkylningsfilt.

Creechan m.fl. (2001) gjorde en studie där olika typer av nedkylningsfiltar användes.

Patienterna randomiserades in i två grupper. Den första gruppen bestod av 21 patienter,

som skulle kylas ned med en luftkylningsfilt. Andra gruppen bestod av 17 patienter,

som kyldes ned med hjälp av vattenkylningsfiltar. Det som kom fram i studien var att

temperaturen sjönk fortare med luftkylningsfilt än med vattenkylningsfilt. Båda

gruppernas filttemperatur var 10°C. Medelsänkningen av temperaturen för

luftkylningsfilt var 0,377°C/timme och 0,163°C/timma för vattenkylningsfilt.

Tiden från det att filten togs bort tills att febern kom tillbaka var signifikant längre hos

de patienter som hade haft luftkylningsfilt mot dem som hade haft vattenkylningsfilt.

Lenhardt m.fl. (1999) gjorde en studie med 11 friska manliga försökspersoner som feber

framkallats hos genom att ge interleukin-2 intravenöst. Interleukin – 2 är en del av vårat

immunförsvar (Svensson och Bjerneroth, 1993).

Dessa 11 personer fick vid ett tillfälle själva bestämma vad kylfilten skulle ha för

temperatur. Vid ett annat tillfälle fick de endast bomullslakan över sig.
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Vid ett tillfälle fick de en luftkylningsfilt som hade temperaturen 15°C. Vilken typ av

behandling de skulle börja med randomiserades de till.

Vid den tidpunkten som de själv fick bestämma vilken temperatur filten skulle ha, var

det ingen som ville ha kallt. Från andra till fjärde timmen ville försökspersonerna ha

ökad värme på filten.

Syreupptaget var normalt vid de tillfällen där de själva fick bestämda temperaturen och

den gången de hade bomullslakan på sig. När de hade en luftkylningsfilt med 15°C på

sig ökade syrgasupptaget med 35 %. Även medelartärtrycket var högre vid

nedkylningstillfället. Noradrenalin och adrenalin var signifikant högre vid

nedkylningstillfället till skillnad mot de andra gångerna. Metabolismen var signifikant

högre när de hade nedkylningsfilten mot de andra tillfällena. Maximala febern var

38,4°C, när de hade bomullslakan, som varade mellan 5,8 till 8,0 timmar.

Maximala febern när de själva bestämde temperaturen, var kroppstemperaturen 38,5°C

och varade mellan 7,0 till 8,2 timmar. När de hade nedkylningsfilt var maximala febern

38,1°C och varade mellan 7,0 till 8,2 timmar.

Den studie som O´Donnell m.fl. (1997) gjorde hade sju grupper och en kontrollgrupp.

Gruppindelningen var icke randomiserad. Sju grupper fick en vattenkylningsfilt. De i

kontrollgruppen fick ingen vattenkylningsfilt. 60 % av patienterna behövde ha

vattenkylningsfilten mindre än 72 timmar. Alla i vattenkylningsfiltsgrupperna visade

signifikant reducering av febern inom de första 72 timmarna.

Medelsänkningstemperaturen var 0,016°C per timme för både vattenkylnings-

filtsgrupperna och kontrollgruppen. Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad

mellan vattenkylningsfiltsgrupperna och kontrollgruppen. Patienterna som hade

vattenkylningsfiltarna (56 %) varierade i kroppstemperaturen mer än kontrollgruppen

(18 %).

Caruso m.fl. (1992) gjorde en studie på olika temperatur på vattenkylningsfilt. Det var

fyra olika temperaturer, 7,2°C, 12,8°C, 18,3°C och 23,9°C.
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Patienterna randomiserades in i de fyra grupperna. Kroppstemperaturen och eventuellt

obehag observerades när en vattenkylningsfilt användes. Det upplevda obehaget

registrerades via en visuell analog skala, där acceptans var längst till vänster och obehag

längst till höger. Gruppen som hade 18°C tog det längst tid för att gå ned i

kroppstemperatur, näst längst var gruppen som hade 12,8°C på vattenkylningsfilten.

Gruppen som hade 23,9°C var den gruppen som det tog näst kortast tid att gå ned i

kroppstemperaturen. Gruppen som hade 7,2°C på vattenkylningsfilten var snabbast att

gå ned i kroppstemperatur. Skillnaden mellan grupperna att nå 38,9°C i

kroppstemperatur, rektalt, var inte statistiskt signifikant.

Frossbrytningen ökade ju kallare vattenkylningsfilten var, men skillnaden var inte

statistiskt signifikant. Det var påfallande att vattenkylningsfilten accepterades mer när

vattenkylningsfiltstemperaturen var högre. De patienter som behövde

vattenkylningsfilten kortare stund hade högre acceptans än de som behövde den längre.

Creechan m.fl. (2001) och Caruso m.fl. (1992) lindade in underarmarna och underbenen

med frotté för att minska ned risken för frossbrytningen. I alla studier observerades

frossbrytning (Creechan m.fl., 2001; O´Donnell m.fl., 1997; Caruso m.fl., 1992 och

Lenhardt m.fl., 1999). Creechan m.fl. (2001) observerade två patienter i

luftkylningsfiltsgruppen och en i vattenkylningsfiltgruppen som hade frossbrytning. I

Lenhardt m.fl. (1999) studien observerades att de som hade kylfilt frossbröt till 100 %,

vid bomullslakan tillfället 11 % och vid självbestämmandetillfället var det 33 % som

hade frossbrytning. I den studie som O`Donnell m.fl. (1997) gjorde var frossbrytning

ovanligt. Caruso m.fl. (1992) såg i sin studie att frossbrytningen ökade ju kallare

vattenkylningsfilt var, men skillnaden var inte statistiskt signifikant.

Creechan m.fl. (2001) skriver att ytterligare studier behöver göras.

Lenhardt m.fl. (1999) drog den slutsatsen att en patient med moderat feber inte bör

kylas ned aktivt på grund av att det inte reducerar kärntemperaturen utan i stället ökar

metabolismen, aktiverar det autonoma nervsystemet och är obehagligt.
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Slutsatsen som Caruso m.fl. (1992) gjorde var att vattenkylningsfiltens temperatur inte

har någon större betydelse för att sänka feber, men patienter som hade högre värme på

vattenkylningsfilten hade högre acceptans. Slutsatsen som O´Donnell m.fl. (1997) drog

var att kylfiltarnas överlägsenhet kan ifrågasättas.

5.3 Studier som har undersökt antipyreticum som metod för att

      sänka en vuxen patients feber
Gehanno, Dreiser, Ionescu, Gold och Liu (2003), Obořilová, Mayer, Pospíšl och

Kořístek (2002), har gjort studier på antipyreticum.

Båda studierna hade med paracetamol och diclofenac. Obořilová m.fl. (2002) hade även

med metamizol i sin studie. De undersökte också hur patienter upplevde att få

behandlingen mot febern.

Gehanno m.fl. (2003) gjorden en studie för att se vad en låg dos av diclofenac och

paracetamol hade för effekt på feber. De hade även en grupp som fick placebo (Figur 1).

343 vuxna ingick i studien. Det var en dubbel blind och randomiserad studie.

Patienterna skulle ha mer än 38°C kroppstemperaturen för att få ingå i studien. Doserna

var 6,25 mg, 12,5 mg och 25 mg diclofenac och 1000 mg paracetamol. De fyra

grupperna som fick diclofenac och paracetamol hade signifikant större effekt på febern

än placebo. Signifikant antipyretisk effekt sågs i alla tre doserna av diclofenac. Dock

sågs att det var mest antipyretisk effekt och kroppstemperaturen var längre normal hos

de två högre doserna av diclofenac (12,5 mg och 25 mg). Båda doserna hade överlägsen

signifikans över placebo efter två och en halv timmes behandling. I placebogruppen

sjönk febern med 0,5°C efter två timmar.
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Figur 1. Ändring i kroppstemperaturen över sex timmar. Kroppstemperaturen i Celsius

bearbetad av författaren (Gehanno m.fl., 2003).

Obořilová m.fl. (2002) har gjort en icke randomiserad pilotstudie på 254 patienter. Tre

olika intravenösa antipyreticum testades i fem grupper: diclofenac á 75 mg, metamizol á

2500 mg eller 1000 mg och propacetamol á 2000 mg eller 1000 mg (Tabell 4). För att

ingå i studien skulle de ha minst 38°C i kroppstemperatur.

Största nedgången av feber observerades i den grupp som behandlades med metamizol

2500 mg. Den grupp som hade sämst effekt var gruppen som fick propacetamol 1000

mg.

Febern i den gruppen som fick metamizol 2500 mg gick ned med 1,62°C efter två

timmar, näst var diclofenac 75 mg som gick ned 1,57°C efter två timmar, metamizol

1000 mg gick ned 1,39°C på samma tid, propacetamol 2000 mg gick ned 1,41°C.

Sämst var propacetamol 1000 mg som kroppstemperaturen gick ned med 1,10°C.

Obořilová m.fl. (2002) fann en signifikant skillnad mellan höga dosen av propacetamol

mot den låga i antipyritisk effekten. De fann också en signifikant skillnad mellan den

2500 mg och 1000 mg dosen av metamizol. Ur den kliniska synen tycker Obořilová

m.fl. (2002) att den låga dosen visar en tillräcklig klinisk effekt. Det var statistiskt

signifikant skillnad mellan grupperna i den antipyretiska effekten. Dock, har ur det

kliniska perspektivet, alla utom den låga dosen propacetamol klinisk effekt.
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Författarna tycker att antipyreticum som behandling är beroende av den kliniska bilden

och kontraindikationer.

Tabell 4. Förändring i medelkroppstemperaturen över 120 minuter. Kroppstemperaturen

i Celsius, bearbetad av författaren (Obořilová m.fl.,2002).

Läkemedel
0
minuter

30
minuter

60
minuter

90
minuter

120
minuter

Diclofenac 75 mg 38,54 38,18 37,75 37,33 36,96
Metamizol 2500 mg 38,63 38,13 37,57 37,21 37,01
Metamizol 1000 mg 38,38 37,99 37,55 37,25 36,98
Propacetamol 1000 mg 38,35 38,03 37,65 37,44 37,25
Propacetamol 2000 mg 38,48 38,16 37,81 37,36 37,06

Slutsatsen som Gehanno m.fl. (2003) drog var att en dos av diclofenac 12,5 mg eller 25

mg har effekt på feber. Diclofenac 12,5 mg och 25 mg var båda signifikant överlägsna

paracetamol 1000 mg i effekten vid behandling av feber.

Obořilová m.fl. (2002) drog slutsatsen att alla hade signifikant antipyretisk effekt utom

den låga dosen av propacetamol. Dock hade metamizol 2500mg bäst effekt.

All testad antipyreticum hade signifikant effekt på komforten för patienten. Över 87 %

av patienterna upplevde att de mådde bättre efter behandling.

Författarna föreslår, att om propacetamol skall ges, bör det ske som infusion för att

minska på den upplevda smärtan vid injektionsområdet vid behandling.

5.4 Kan riktlinjer för behandling av vuxen febril patient utvecklas

      utifrån litteraturstudiens resultat ?
Några riktlinjer gick inte att göra utifrån denna studie på grund av att materialet var för

litet. I fyra av de tio artiklarna framkom inte helt klart hur behandlingen av en febril

vuxen skall vara på grund av att de hade för litet material eller resultatet inte var

statistiskt signifikant (Morgan, 1990; Creechan m.fl., 2001; Henker m.fl., 2001; Mayer

m.fl., 2001).
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5.5 Resultatsammanfattning
De studier som analyserats handlar om jämförelse mellan antipyreticum och extern

nedkylning som metod för att sänka en vuxen patients feber var fyra stycken. I tre av

artiklarna skrev författarna att ytterligare studier behöver göras för att kunna ta en

slutsats (Morgan, 1990; Henker m.fl., 2001; Mayer m.fl., 2001).

Pobletes m.fl. (1997) slutsats var att extern nedkylning hade effekt på feber och även en

gynnsam effekt på metabolismen. De såg även att extern nedkylning hade effekt på

syrgasförbrukningen och koldioxidproduktionen.

De studier som analyserats, som rör undersökningar av extern nedkylning som metod

för att sänka en vuxen patients feber, var fyra stycken (Creechan m.fl., 2001; Lenhardt

m.fl., 1999; Caruso m.fl., 1992; O´Donnell m.fl., 1997). I en artikel skrev författarna att

ytterligare studier behöver göras (Creechan m.fl., 2001). Lenhardt m.fl. (1999), Caruso

m.fl. (1992), O´Donnell m.fl. (1997) kom till olika slutsatser. Lenhardt m.fl. (1999)

kom fram till att patienter med moderat feber inte skall ha behandling med aktiv

nedkylning.

Caruso m.fl. (1992) fann att temperaturen på nedkylningsfilten inte har betydelse för

febern utan endast på komforten. O´Donnell m.fl. (1997) ifrågasatte kylfiltarnas

överlägsenhet mot andra nedkylningsmetoder.

De studier som analyserats, som rör undersökningar av antipyreticum som metod för att

sänka en vuxen patients feber, var två (Gehanno m.fl., 2003; Obořilová m.fl., 2002).

Slutsatsen som Gehanno m.fl. (2003) drog var att en dos av diclofenac 12,5 mg eller 25

mg har effekt på feber. Diclofenac var signifikant överlägset paracetamol 1000 mg i

effekten vid behandling av feber.

Obořilová m.fl. (2002) drog slutsatsen att alla hade signifikant antipyretisk effekt utom

den låga dosen av propacetamol. Dock hade den höga dosen metamizol bäst effekt. All

testad antipyreticum hade signifikant effekt på komforten för patienten.
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6. Diskussion

6.1 Syfte
Syftet med studien var att undersöka vilka behandlingsmetoder att sänka en vuxen

patients feber som beskrivs i vetenskapliga artiklar. Syftet med studien har uppnåtts

genom att tio artiklar granskats, som studerat tre olika behandlingsmetoder för att sänka

feber. De var empiriska studier om febersänkande metoder. Alla artiklar var

vetenskapliga. Frågeställningen: Vilka behandlingsmetoder finns det för febril vuxen

patient?, var den enda frågeställning som ett svar gick att få på.

Den andra frågeställningen var: Kan riktlinjer för behandling av vuxen febril patient

utvecklas utifrån studiens resultat?

Denna frågeställning gick inte att få något svar på för materialet var för litet. Författarna

i artiklarna var inte överens om hur feber skall behandlas. Det framkom inte helt klart

hur feber skall behandlas.

6.2 Metod
Metoden som användes i litteraturstudien var en kombination av Flemming och

Goodmans processteg (Flemming, 1998, Goodman, 1996). Flemmings första steg, som

innebär att utgå ifrån frågor i den kliniska verksamheten, var mycket intressant. Det

framkom att många i personalgruppen gick och funderade på samma fråga, nämligen

hur feber skall behandlas.

Frågor från den kliniska verksamheten kan medföra att fler medarbetare på en

vårdavdelning blir intresserade och känner sig delaktiga i en studie. Det leder till att de

vill ha kunskap om vad som kom fram i studien och på det viset får de vetenskapliga

kunskaper. Min planering för höstens fördjupningsuppgift var att bearbeta alla frågor

som kom fram. Den fråga som oftast kom fram var: vilken metod som bör användas för

att sänka en vuxen patients feber? Denna fråga lades till grund för artikel sökningen,

som var steg två.
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Trots en bred sökning efter artiklar fanns ytterst få artiklar som berörde områdena

cirkulation, andning, medvetande och hud. Det fanns ett stort antal artiklar som rörde

pediatrisk vård. Syftet var riktat till behandling av vuxna patienter med feber, därför

togs dessa artiklar inte med trots att de berörde något av områdena cirkulation, andning,

medvetande och hud.

Steg tre var att värdera forskningsresultaten, vilket inte var helt lätt eftersom studierna

är gjorda utomlands. Efter många tankar och reflektioner togs beslutet att

forskningsresultaten var generaliserbara för svensk sjukvård. De läkemedel som

användes i studierna finns i Sverige och extern nedkylning går att utföra på samma vis

även här i landet.

Studiens fjärde steg var Goodmans sjätte, där sammanställdes resultaten (Goodman

1996). Den analysmetod som valdes var generell subjektiv bedömningsmetod.

Svårigheten med denna metod är att den är föremål för personliga bias. För att minska

risken för fel som orsakades av att artiklarna misstolkades lästes dessa flera gånger.

Trots att artiklarna lästs flera gånger kan det före komma misstolkning.

Studiens femte steg som var Goodmans sjunde var att formulera rekommendationer.

Detta gick inte på grund av att materialet, som fanns, var för litet. Kanske hade det

funnits mer material om de tjugo första funna artiklarna vid sökningen läst. Skulle detta

ha gjorts skulle tidsplanen drastiskt ha fått gjorts om.

6.3 Resultat
De studier som studerade extern nedkylning jämfört antipyreticum hade olika typer av

extern nedkylning. Morgan (1990) studerade vattenkylningsfilt och avtvättning i

kombination med antipyreticum. Henker m.fl. (2001) skriver bara vilket märke det är på

nedkylningsfilten ingenting om vad det är för typ. Mayer m.fl. (2001) studerade

luftkylningsfilt och antipyreticum effekt på feber. Poblete m.fl. (1997) kylde ned kläder

för att se om febern påverkades. Kan detta ha påverkat resultatet att de behandlade feber

på olika sätt?
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Creechan m.fl. (2001) undersökte vilken av två olika externa nedkylningsfiltarna som

var mest effektiv. Creechan m.fl. (2001) kunde inte dra någon slutsats utan att vidare

studier behövde göras. Det sjuksköterskorna tyckte i Creechan m.fl. (2001) studien var

att luftkylningsfilten var lättare och enklare att använda vid omvårdnaden av febrila

patienter. Sjuksköterskornas ansåg att febern gick ned fortare med luftkylningsfilten.

Vattenkylningsfilten tog dessutom längre tid att göra i ordning.

Av egna erfarenheter håller jag med dessa sjuksköterskor. Vattenkylningsfilten är

mycket tyngre och tar markant längre tid att göra i ordning. Den hade högre ljudvolym

än luftkylningsfilten.

Poblete m.fl. (1997) använde sig av isvattenkylda kläder för att kyla. De skriver inget

om ifall de observerade huden. Eftersom vatten gör huden mjukare bord de ha

observerat den. I studien som Morgan (1990) gjorde ingick det en grupp som blev

avtvättade med vatten tills febern gick ned. Denna behandling tog i medeltid 144

minuter. Detta innebar att en sjuksköterska hela tiden stod vid denna patient.

Denna metod är mycket tidskrävande. Det gör att användandet av denna metod borde bli

mycket begränsad. Morgan (1990) skriver att sjuksköterskornas tid för att behandla

feber endast var då patienten fick antipyreticum och när de la på vattenkylningsfilten.

En fråga som dyker upp är, om sjuksköterskorna inte gjorde något mer med dessa

patienter?

Behandling av feber, enligt min uppfattning, är inte bara att ge medicinsk- och teknisk

behandling. Det innefattar även omvårdnad, som exempelvis att trösta en orolig patient,

vända på kudden och bedöma vätskebalans.

O´Donnell m.fl. (1997) skriver att sjuksköterskorna föredrog att använda extern

nedkylningsfilt till skillnad mot läkare. Läkarna föredrar antipyreticum. Det

framkommer inte varför. Min egen uppfattning är att sjuksköterskor har mer tro på

andra behandlingar än enbart läkemedel.

Temperaturen på externa nedkylningsfiltarna varierade mellan 7,2°C till 23,9°C.
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I Caruso m.fl. (1992) studien, där de studerade vilken temperatur på externa

nedkylningsfilten som var effektivast för att sänka feber, kom de fram till att

nedkylningsfiltens temperatur inte har någon större betydelse. Däremot har det

betydelse för patienten. De som hade kallare filt accepterade den sämre mot dem som

hade varmare. För patientens skull bör det inte vara så kallt som 7,2°C eller 10°C, när

det ändå inte är någon skillnad i effekt för att sänka febern. Om dessa två temperaturer

ändå skall andvändas bör nog patienten vara nedsövd för att inte nedkylningsfilten skall

ge allt för stort obehag.

Det Gehanno m.fl. (2003) kom fram till i sin studie var att diclofenac var signifikant

överlägset paracetamol. Obořilová m.fl. (2002) kom fram till i studien att propacetamol

har en signifikant antipyretisk effekt, dock inte i låg dos. Det effektivaste läkemedlet var

metamizol skriver Obořilová m.fl. (2002). I Gehanno m.fl. (2003) studien kom de fram

till att placebo och paracetamol sänkte febern under de första två timmarna lika mycket.

Att febern gick ned 0,5°C de första två timmarna efter att patienten fått placebo var

mycket intressant. Gehanno m.fl. (2003) skriver att det beror på den välkända

placeboeffekten. Paracetamol är ett läkemedel som används ofta för att sänka feber.

Användandet av paracetamol är kanske något som skall ses över. Det verkar inte vara

självklart längre att det är det preparatet, som skall andvändas. Resultatet i studien hade

kanske sett lite annorlunda ut om mer än två artiklar om antipyreticum hittats.Om fler

artiklar hittats hade studierna kanske gjorts från fler vinklar. Exempelvis undersökt om

intravenös paracetamol är bättre än suppositorier att sänka febern. De kanske hade

jämfört brustablett paracetamol mot vanliga paracetamoltabletters effekt på feber.

Om Lenhardt m.fl. (1999) studien skulle ingå i studien eller ej funderade jag mycket på

ur etisk synpunkt. Framkallning av feber strider emot syftet med all sjukvård. Syftet

med sjukvård är att människor skall så långt det är möjligt bli återställda. Beslutet att ta

med den byggdes på att studiens resultat gagnar patienterna. Det som gagnar patienten i

denna studie är bland annat att man såg att syreupptaget ökade med 35 % när de hade

luftkylningsfilten.
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Denna kunskap är av stor vikt för bland annat lungsjuka som har svårt att syresätta sig

innan. Försökspersonerna ställde upp frivilligt, skriver Lenhardt m.fl. (1999). I många

studier där frivilliga ställer upp lockas det med pengar. Om en person har det dåligt

ställt ekonomiskt kanske denne ställer upp enbart för att få ekonomisk ersättning inte

annars.

Creehan m.fl. (2001) och Caruso m.fl. (1992) lindade in underarmarna och underbenen

med frotté för att minska risken för frossbrytning. De observerade några patienter med

frossbrytning i båda studierna.

Skulle fler ha frossbrutit i deras studier om de inte haft frotté? Det skulle vara intressant

att närmare studera om inlindning av underarmar och underben med frotté har någon

betydelse för att undvika frossbrytning.

Riktlinjer gick inte att göra utifrån denna studie på grund av att materialet var för litet.

Att författarna skriver att de hade för lite material för att kunna dra någon säker slutsats.

Detta gör att det inte går att skapa några riktlinjer. I fyra av de tio artiklarna framkom

inte helt klart hur behandlingen av en febril vuxen skall vara på grund av att de hade för

litet material eller resultatet inte var statistiskt signifikant.

Henker m.fl. (2001) skriver att behandlingen skall utgå från patienten för varje patient

är unik. Obořilová m.fl. (2002) skriver att antipyreticum som behandling är beroende av

den kliniska bilden och kontraindikationerna. Min åsikt är att om riktlinjer skall göras

måste det finnas olika behandlingsstrategier för olika patientgrupper i dessa riktlinjer.

Det behöver göras mer studier om omvårdnad av febrila vuxna patienter. Vid sökningen

fanns det ytterst få artiklar som rörde omvårdnad av febril vuxen patient. Omvårdnaden

skall bygga på vetenskapliga kunskaper. Eftersom det kom fram få artiklar vid

sökningen, som jämförde extern nedkylning mot antipyreticum, är det ett ämne som

skulle vara intressant att titta närmare på.
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Därför är min planering att den studie, som jag avser att göra härnäst är en empirisk

studie som skall jämföra extern nedkylning mot antipyreticum. Att göra denna studie

skulle klargöra vad som är bäst, extern nedkylning eller antipyreticum.

7. KONKLUSION

Av tio studier skrev fyra forskare att de inte kunde dra någon slutsats av studien på

grund av att deras resultat bygger på för litet material eller inte statistiskt signifikant

resultat. Mayer m.fl. (2001) kom fram till att behandling av feber är fortfarande osäkert

för de kunde inte formulera någon säker slutsats.

De forskare som hade undersökt externnedkylning som feberbehandling kom till olika

resultat, om den metoden skall andvändas eller inte.

Gehanno m.fl. (2003) skrev att diclofenak var effektivare än vad paracetamol var.

Obořilová m.fl. (2002) kom fram till att metamezol var det preparat som var effektivast.

Vad som skall användas, externnedkylning i kombination med antipyreticum, endast

antipyreticum eller endast externnedkylning, går inte att säga utifrån de studerade

studierna. Mer studier behöver finnas som underlag för att kunna göra riktlinjer.
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Bilaga:I

Flemmings olika processteg.  (Flemming 1998, Willman & Stoltz 2002).

Steg ett:

Den kliniska verksamhetens informationsbehov formuleras i fokuserade strukturerade

frågor

Steg två:

Dessa frågor används som utgångspunkt för en litteratursökning med syfte att identifiera

relevanta forskningsbevis.

Steg tre:

Forskningsbevisen värderas kritiskt beträffande validitet och generaliserbarhet

Steg fyra:

Bästa tillgängliga bevisen används tillsammans med den kliniska erfarenheten och

patientens uppfattning för att planera vården

Steg fem:

Genomförandet utvärderas genom egen reflektion, kvalitetsrevision och/eller kollegers

granskning.



Bilaga: II
Goodmans olika processteg ( Goodman 1996, Willman & Stoltz 2002).

Steg ett:

Precisera problem för utvärderingen

Steg två:

Precisera studiernas inklusions- och exklusionskriterier

Steg tre:

Formulera en plan för litteratursökningen

Steg fyra:

Genomföra litteratursökningen och samla in de studier som möter inklusionskriterierna

Steg fem:

Tolka bevisen från de individuella studierna

Steg sex:

Sammanställa bevisen

Steg sju:

Formulera rekommendationer baserade på bevisens kvalitet.



Bilaga: III

Sökord

Ord Cinahl PubMed
Antipyresis                                                                             25                 6
Antipyretics                                                                            51           25997
Antipyreticum 0 17
Antipyreticum + Nursing 42 17
Antipyreticum + Nursing Care 0 0
Body temperature 1061 1672
Body temperatur + Care 721 175
Body temperature + Nursing 221 71
Body temperatur + Nursing Care 212 55
Body temperatur + Nursing Control 0 14
Body temperatur + Nursing – practice evidenc-based 5 0
Cooling 503 1545
Cooling + Antipyresis 11 0
Cooling + Antipyretic 13 33
Cooling + Antipyretics 9 32
Cooling + Fever 57 141
Fever 820 5795
Fever + Antipyresis 24 2
Fever + Antipyretics 31 782
Fever + Antipyretics + Care 26 99
Fever + Antipyretics + Nursing 15 19
Fever + Antipyretics + Nursing Care 4 14
Fever + Care 496 513
Fever + Breathing 31 1891
Fever + Circulation 63 86542
Fever + Consciousness 28 1
Fever + Cooling 56 48
Fever + Cooling + Care 46 13
Fever + Cooling + Nursing 39 5
Fever + Cooling + Nursing Care 18 4
Fever + Nursing 302 94
Fever + Nursing Care 93 60
Fever + Nursing Care + Breathing 6 1891
Fever + Nursing Care + Circulation 12 86542
Fever + Nursing Care + Consciousness 6 5143
Fever + Nursing Care + Respiration 5 3053
Fever + Nursing Care + Skin 29 8168
Fever + Nursing Control 1 26
Fever + Nursing – Practice evidenc-based 6 0
Fever + Respiration 23 2228
Fever + Skin 206 8168
Fever + Therapy 1126 3668
Fever + Treatment 827 44521



Ord Cinahl PubMed
Fever + Treatment + Care 496 1211
Fever + Treatment + Nursing 302 164
Fever + Treatment + Nursing Care 93 141
Hyperthermia 499 805
Hyperthermia + Care 269 28964
Hyperthermia + Nursing control 0 805
Hyperthermia + Nursing 197 805
Hyperthermia + Nursing Care 64 805
Hyperthermia +Nursing- practice evidenc-based 2 0
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