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Hypotermibehandling till nyfödda barn efter svår perinatal asfyxi 
Svenska Neonatalföreningen 2022 

 
 
 
Svenska Neonatalföreningen rekommenderar sedan 2007 hypotermibehandling (HT) till 

nyfödda barn med måttlig-svår hypoxisk-ischemisk encefalopati (HIE). Hypotermibehandling 

är numera en kliniskt etablerad behandling med starkt vetenskapligt stöd.  

De första randomiserade studierna publicerades 2005/2006. Studieprotokollen hade liknande 

upplägg med HT påbörjad före 6 timmars ålder, nedkylning till 33-34 oC under 72 timmar och 

därefter långsam uppvärmning. Studierna visade att HT är säkert men kan ge biverkningar 

som låg hjärtfrekvens och trombocytopeni. Vid 18 månader sågs 25% minskning av död eller 

svår neurologisk utvecklingsstörning med ett ”number needed to treat” på 7. Vid 6-7 års ålder 

kvarstod effekten av HT med lägre risk för cerebral pares och svårare handikapp (1-3).  

 

Svenska Neonatalföreningens rekommendation 

För att HT ska bedrivas på ett patientsäkert sätt och för att möjliggöra utvärdering och 

metodutveckling bör HT initieras på strikta indikationer och med höga krav på tillgängliga 

resurser. Svenska Neonatalföreningen rekommenderar därför att HT centraliseras i varje 

region och att varje centrum har ett årligt underlag på minst 10 HT patienter.  

 

Varje region organiserar hur diagnostik, transport och initial HT ska utföras på ett patientsäkert 

sätt, inklusive utbildning av personal vid regionens alla förlossningsenheter.  

 

Data från barn som behandlats med HT registreras i Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister 

(SNQ). Här rapporteras även eventuella komplikationer samt resultat av uppföljning till tidig 

skolålder enligt det nationella uppföljningsprogrammet (www.blf.net). 

 

På enhet/klinik som genomför HT skall följande resurser finnas: 

• Neonatal bakjour dygnet runt.  

• Transportorganisation som kan utföra HT under transport. 

• Utrustning för hypotermibehandling och kontinuerlig mätning av kroppstemperatur. 

• aEEG/EEG som kan registreras och tolkas dygnet runt.  

• Tillgång till EEG och cerebral MRI dagtid. 

• God kunskap om HT hos alla involverade personalkategorier.  

• Högfrekvensventilation, iNO, invasiv blodtrycksmätning, ekokardiografi, ultraljud hjärna.  

• Koordinerad uppföljning av barnets psykomotoriska utveckling. 

 

Indikationer för HT till nyfödda barn med GÅ ≥36 veckor 

HT är primärt aktuellt till nyfödda barn med gestationsålder (GÅ) ≥36 veckor som drabbats av 

svår perinatal asfyxi med encefalopati och som under de första 6 timmarna uppfyller de A- och 

B-kriterier som formulerades i den s.k. TOBY-studien (4-6).  

 

A-kriterierna indikerar akut svår asfyxi och karakteriseras av acidos och behov av 

hjärtlungräddning (HLR).  

B-kriterierna beskriver tecken på måttlig-svår HIE.   
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A. Minst ett av följande fyra kriterier ska vara uppfyllt: 

1. Apgar poäng vid 10 minuter ≤ 5 

2. HLR pågår vid 10 minuters ålder 

3. pH <7,0 i navelsträngsblod eller arteriellt/venöst blodprov under de första 60 min 

4. Base excess ≤ -16 (navelsträngsblod/arteriellt eller kapillärt blodprov) under de första 

60 minuterna. 

 

Om minst ett A-kriterium är uppfyllt bedöms neurologisk påverkan enligt B. 

B-kriterier bedöms upprepat efter primär stabilisering. 

 

B. Har barnet tecken på hjärnpåverkan som vid måttlig-svår HIE?  

- definierat som förändrad vakenhetsgrad (letargi, stupor eller koma) och minst ett av följande: 

1. Avvikande muskeltonus; hypotonus, helt slapp eller opistotonus, eller 

2. Avvikande reflexer (ögonrörelser, pupiller, avsaknad av/svag sugreflex), eller 

3. Kramper. 

 

För barn som uppfyller både A och B kriterier påbörjas HT snarast och inom 6 timmar. 

HT påbörjas så snart som möjligt inom 6 timmar efter födelsen och pågår i 72 timmar.  

 

C. Amplitud-integrerat EEG (aEEG/EEG) 

Kontinuerlig aEEG registrering med tillgång till rå-EEG (aEEG/EEG) bör påbörjas snarast 

möjligt, helst före HT, men ska inte fördröja start av HT för barn med måttlig-svår HIE. För barn 

med mild-måttlig HIE där svårighetsgraden kan vara svårbedömd kan aEEG/EEG ge viktig 

information om grad av HIE då diskontinuerlig bakgrundsaktivitet indikerar att barnet har en 

allvarligare HIE. Registrering med aEEG/EEG möjliggör en samlad bedömning av kliniska 

symtom och neurofysiologisk funktion och påbörjas innan antiepileptiska eller sederande 

läkemedel ges. 

 

Kontraindikationer för HT 

Barn som inte förväntas överleva ska inte behandlas med HT, det gäller t.ex. vid extremt svår 
asfyxi eller missbildning som inte är förenlig med överlevnad.  
 
 

Handläggning efter beslut om att påbörja HT  

• Avbryt aktiv uppvärmning (stäng av värmekällor som strålvärmare och madrassvärme).  

• Följ barnets kroppstemperatur kontinuerligt (rektum/esofagus) eller med täta upprepade 

mätningar (rektum). 

• Barnets kroppstemperatur bör vara 33-34˚C. Ofta ses en viss sänkning av kropps-

temperaturen då aktiv värmning upphör.  

• Kontakta neonatal bakjour/regionsjukhus för diskussion om fortsatt handläggning.  

• Informera föräldrarna fortlöpande om barnets tillstånd och behandlingsbeslut. 

 

 

Information till föräldrar 

Barnets föräldrar informeras snarast, helst både muntligt och skriftligt. Berätta förenklat och 

undvik medicinska termer, ge föräldrarna möjlighet att ställa frågor, använd tolk eller telefontolk 

vid behov. Informera att barnet är smärtlindrat och sederat och att föräldrarna kommer att 

kunna vara tillsammans med barnet även om det transporteras till ett annat sjukhus. 
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Initial handläggning av HT (gäller länssjukhus och regionsjukhus) 

• Håll barnets kroppstemperatur på 33-34˚C, antingen med passiv HT eller inducerad 

HT med kylmadrass eller kyldräkt, rekommenderad temperatur 33,5 +/- 0,5˚C. Mät central 

(rektal/esofageal) kroppstemperatur kontinuerligt eller intermittent (var 15:e minut).  

• Sätt navelartär- och navelvenkateter, om det inte redan är gjort, kontrollera läge (röntgen 

före transport):  

• Kontrollera syrabas, glukos, CRP och blododling, vid behov andra prover.  

• Antibiotika enligt lokala rutiner efter blododling.  

• Påbörja parenteral infusion med glukos 10% (initialt motsvarande 50 ml/kg/d).  

• Mät blodtrycket kontinuerligt. 

• Sedering/analgesi ges vid tecken till obehag eller smärta, t.ex. infusion morfin 5-10 (-15) 

mcg/kg/tim, ev. med tillägg av infusion klonidin 0,1-0,3 mcg/kg/tim. Regelbunden 

smärtskattning. Undvika huttrande som motverkar HT.  

• Monitorera PaCO2 (särskilt vid respiratorbehandling). Den lägre metabolismen vid HT 

ökar risk för hypokarbi (PaCO2 < 4,5 kPa) och hyperoxi som kan medföra risk för ytterligare 

hjärnpåverkan. Transkutan PaCO2 mätning fungerar oftast inte vid HT. 

• aEEG/EEG registrering så snart som möjligt: bedöm bakgrundsmönster och inspektera rå-

EEG för att utesluta anfallsaktivitet och ev. artefakter.  

• Neonatal bakjourskompetent läkare ansvarar för HT. Länssjukhus samråder med 

regionklinik inför transport, särskilt vid påverkade vitalparametrar, komplext 

intensivvårdsbehov och vid behandling av ev. kramper. 

 

 

Fortsatt HT behandling 

Multiorganpåverkan är vanlig (7,8). Behandlingsdetaljer och riktlinjer utformas lokalt men 

följande allmänna synpunkter kan ges: 

 

Vitalparametrar följs kontinuerligt: 

• Central kroppstemperatur: enligt ovan 33-34˚C (33,5 +/-0,5˚C). 

• Hjärtfrekvens (HF): förvänta låg HF (<100/min), även <80/min förekommer och utgör inte 

indikation för specifik behandling om cirkulationen bedöms adekvat. Hög HF kan indikera 

stress/smärta och/eller hypovolemi. 

• Syremättnad (SaO2): kontinuerlig mätning, rekommenderad nivå runt 95% vid behov av 

syrgastillförsel, ev.t högre om persisterande pulmonell hypertension (PPHN).  

• Arteriell koldioxidnivå (PaCO2): undvik PaCO2 <4,5 kPa (temperaturkorrigerad) vid 

assisterad ventilation. Transkutan mätning ej tillförlitlig. 

• Blodtryck (BT): förvänta BT i övre normalområdet p.g.a. perifer vasokonstriktion. Ett 

lågt/sjunkande BT kan tala för hypovolemi, vasoparalys och/eller myokardpåverkan, och 

kan kräva cirkulationsstödjande behandling (volymsubstitution och/eller inotropa 

läkemedel). En inte helt ovanlig orsak till hypovolemi är subgalealt hematom som kan 

medföra koagulopati och stor intravasal blodförlust.  

• Laktat är vanligen förhöjt efter asfyxi. Laktat som inte sjunker kan indikera nedsatt 

organperfusion orsakat av hypovolemi och/eller myokardpåverkan (se nedan). Överväg 

också metabol sjukdom vid persisterande höga laktatvärden. 
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• Hjärtfunktion: ekokardiografi ger information om kärlfyllnad (hypotension, hypovolemi), 

hjärtfunktion (myokardpåverkan, tricuspidalisinsufficiens) och shuntar, samt diagnostik och 

uppföljning av persisterande pulmonell hypertension (PPHN).   

• Njurfunktion: Ofta initial anuri/oliguri följt av polyuri, kan orsakas av både prerenal 

njurpåverkan och SIADH (syndrome of inappropriate anti-diuretic hormone secretion). Vid 

långvarig anuri och/eller makroskopisk hematuri bör njurvenstrombos och akut tubulär 

nekros övervägas. Barnet behöver urin-KAD för säker blåstömning och diuresmätning. 

• Elektrolyter: Följs initialt flera gånger dagligen. 

• Vätskebalans: Initialt vätskerestriktion (börja med 50ml/kg/d), ökad vätsketillförsel när 

diures kommer igång. Parenteral nutrition (glukos, aminosyror, fett) kan inledas första 

vårddygnet. Beakta komplicerande metabola rubbningar.  

 

Övriga parametrar: 

• Utredning behandlingsdag 1, upprepas vid behov: 

• Ultraljud hjärna: Blödning? Ischemiska skador? 

• Diagnostiskt EEG 

• Koagulationsstatus: Både asfyxi och hypotermi påverkar koagulationskaskaden och ger 

trombocytopeni, men kliniskt betydelsefull blödningsbenägenhet är mycket ovanlig. I dessa 

fall rekommenderas kontakt med barnkoagulationsexpertis. Vid klinisk blödnings-

benägenhet med potentiellt livshotande konsekvenser, ex subgaleal blödning, bör 

avbrytande av HT övervägas. 

• MRI hjärna kan övervägas vid försämring under pågående HT bland annat för att utesluta 

sinusventrombos och för beslutsstöd vid mycket allvarlig prognos. Undersökningen måste 

vid denna ålder inkludera diffusionssekvenser. 

• HIE-grad bedöms dagligen enligt Sarnat och journalförs. 

• aEEG/EEG utvärderas kontinuerligt på neonatalavdelningen, daglig granskning görs på 

neurofysiologisk klinik: bedöm bakgrundsaktivitet och förekomst av misstänkt/säker 

epileptisk anfallsaktivitet.  Epileptiska anfall behandlas i första hand med laddningsdos 

fenobarbital 20 mg/kg långsamt i.v. med pågående aEEG/EEG-monitorering, ytterligare 

10-20 mg/kg ges vid behov, se BLF vårdprogram neonatala kramper och ref (9). Barn som 

haft epileptiska anfall bör även följas med upprepade EEG tills dessa normaliseras.  

• Stress/smärta: Använd validerade smärtskattningsmetoder för upprepad bedömning av 

akut och kronisk smärta. Stress och smärta kan vara svårt att skilja från HIE 1-2. 

• Läkemedelsmetabolism: är förlångsammad vid HT genom påverkad aktivitet i cytokrom 

P450 enzymer vilket resulterar i minskad clearance för t.ex. midazolam, fentanyl, propofol, 

fenobarbital och propranolol (10), vilket potentiellt leder till högre plasmakoncentrationer 

och risk för biverkningar. Även clearance för morfin minskar och för sedering bör 

underhållsdosen hållas så låg som möjligt (morfin <10 mikrog/kg/tim, midazolam 

<0,1mg/kg/tim). Notera också att en initial dos av aminoglykosid ofta är tillräcklig pga 

långsam elimination – kontrollera koncentration före planerad dos 2.  

• Sedering: se ovan 

• Tarmfunktionen: är ofta påverkad, försiktig enteral tillmatning kan prövas (11). 

• Leverfunktion: ofta ses övergående stegring av leverenzymer första dygnen. 

• Omvårdnad: Familjecentrerad vård, uppmuntra föräldrar att medverka så mycket som 

möjligt i barnets vård. Uppmuntra och instruera modern till pumpning av bröstmjölk. Se till 

att föräldrarna får träffa kurator. Beteendestödjande vård, var uppmärksam på barnets 

reaktioner och se till att omvårdnadsåtgärder görs så skonsamma som möjligt för barnet. 
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Vänd barnet regelbundet och inspektera huden. Risk för tryckskador och trycksår r/t 

generellt sänkt cirkulation. Fettvävsnekros förekommer men är ovanligt (12).  

Dagliga samtal eller medverkan i rond tillsammans med hela vårdteamet ger föräldrarna 

uppdatering av barnets tillstånd och möjlighet att ställa frågor. Föräldrar kan uppleva dessa 

dagar som en lång väntan och har behov av individuellt anpassat stöd. Tillgodose 

professionellt stöd från patientansvarig vårdpersonal och kurator samt uppmuntra 

psykosocialt stöd från anhöriga och vänner.  

  

 

Uppvärmning efter 72 timmar HT  

HT avslutas som regel efter 72 timmar utan avbrott. Uppvärmningen sker långsamt (max 

0,5˚C/timme) till normal kroppstemperatur (36,5-37˚C) genom stegvis höjning av temperaturen 

i kylmadrassen eller kyldräkten. Hypertermi (>37,5˚C) måste undvikas då det kan förvärra 

hjärnskada.  

 

Under uppvärmningen: 

• Följ barnets kroppstemperatur 24 timmar efter HT avslut. 

• Fortsätt monitorering med aEEG/EEG tills barnets kroppstemperatur är 36,5-37˚C och 

ytterligare 6-12 timmar då epileptiska anfall kan återkomma under uppvärmningen.   

• Uppmärksamma behov av fortsatt föräldrastöd för att optimera anknytningsprocessen 

och öka känslan av sammanhang hos föräldrarna. När barnets kroppstemperatur är 36,5-

37 ˚C kan det vårdas hud-mot-hud med fortsatt kontinuerlig central temperaturmätning. 

OBS! hög uppmärksamhet så att barnet inte blir för varmt! 

• Instabil reglering av kroppstemperaturen är vanligt under den närmaste veckan efter 

HT varför barnets temperatur måste följas frekvent (intermittent mätning i axillen) även 

efter avslutad HT.   

 

 

Tidigt avbrytande av HT 

Tidigt avbrytande av HT, dvs före 72 timmar, kan vara aktuellt vid t.ex. svår, refraktär 

persisterande pulmonell hypertension (PPHN), vid allvarliga blödningar eller om barnet inte 

förväntas överleva. I enstaka fall kan HT avslutas om barnets klinik (bedömt av läkare med 

stor vana) entydigt talar för att HIE 2-3 inte föreligger. Ett initialt avvikande aEEG/EEG som 

normaliseras inom 6 timmar utgör inte skäl att avbryta HT. I samtliga fall behöver föräldrarna 

omgående informeras om dessa ställningstaganden.  

 

 

HT utanför etablerade behandlingsindikationer 

Under de senaste åren har utökade indikationer för HT diskuterats i ett stort antal 

internationella sammanhang, bl.a. om man ska behandla barn med lindrig HIE, om man kan 

behandla måttligt prematurfödda barn, om man bör behandla barn som drabbats av en svår 

postnatal kollaps, om man kan påbörja HT senare än 6 timmar efter en insult, om man kan 

använda annan måltemperatur än 33,5 ˚C och annan duration än 72 timmar vid HT (13-15). 

För närvarande finns bara preliminära observationer och inga resultat från randomiserade 

studier.  
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Det som diskuteras mest är om barn med mild HIE (grad 1) eventuellt skulle kunna ha nytta 
av HT. Evidensläget förväntas bli tydligare inom ett par år (20-22).  

• Prematurfödda barn med GÅ 34-35 veckor (16), men hittills inga resultat från 

randomiserade studier.  

• Nyfödda och späda barn har behandlats med HT på sjukhus i Sverige efter svår postnatal 

kollaps och ALTE (apparent life threatening events). Så vitt vi känner till finns inga samlade 

svenska data om dessa barn, det finns enstaka rapporter om HT på alternativa indikationer 

(17) men inga prospektiva studier.  

• För bästa effekt bör HT påbörjas så snart som möjligt, och inom 6 timmar, men senare HT 

kan eventuellt ha positiv effekt på död/handikapp (18).   

• HT med kroppstemperatur under 33 grader, eller med längre duration än 72 timmar, 

rekommenderas inte.  En uppmärksammad amerikansk studie jämförde HT 33,5˚C i 72 

timmar med HT 32˚C i 72 timmar, 33,5˚C i 120 timmar eller 32˚C i 120 timmar (19). Studien 

avbröts i förtid av säkerhetsskäl.  

 
 

Prognosbedömning och Uppföljning 

Graden av hjärnpåverkan är den faktor som betyder mest för barnets framtida prognos. Den 

kliniska bedömningen av encefalopatins svårighetsgrad inkluderar neurologisk bedömning och 

EEG. En snabbare klinisk återhämtning och förmåga att äta själv (suga och svälja) är som 

regel associerad med bättre prognos, men barnets tillstånd kan påverkas av 

sederande/antiepileptiska läkemedel och annan svår morbiditet.   

 

Med aEEG/EEG och EEG kan man tidigt bedöma sannolikhet för att barnets prognos är ”god” 

(överlevnad utan större hjärnskador) eller ”dålig” (barnet avlider eller överlever med större 

skador). Normal aEEG aktivitet vid 6 timmar har ett högt prediktivt värde för god prognos. 

Interventionen vid HT ändrar dock det prediktiva värdet för avvikande elektrokortikal aktivitet 

och även barn som inte har normaliserad bakgrundsaktivitet eller sömn-vakenhetsfluktuationer 

efter 36-48 timmars HT kan ändå ha ”god” prognos (23). En nyligen publicerad metaanalys av 

studier gjorda vid hypotermi visade att aEEG vid 24-72 timmar och konventionellt EEG vid 24 

och 72 timmar efter födelsen gav säkrare prognos än aEEG vid 6 tim och EEG vid 48 timmar 

(23). 

Fortsatt antiepileptisk behandling kan ibland vara indicerat till barn som haft terapiresistenta 

anfall, dessa barn bör handläggas i samråd med barnneurolog.  

 

NIRS (Near Infrared Spectroscopy) används allt mer för cerebral monitorering och några 

studier har visat ett högt prediktivt värde av NIRS efter 24 timmar hos asfyktiska barn. 

Kombinationen aEEG och NIRS ger en mycket hög sensitivitet och specificitet under de första 

72 timmarna hos asfyktiska nyfödda barn utan och med HT (24,25).  

 

Biomarkörer: i detta vårdprogram rekommenderas inte rutinmässig provtagning av olika 

biomarkörer som t.ex. S-100, GFAP, m.fl. då de i ett flertal studier inte visat tillräckligt god 

sensitivitet och specificitet. I enskilda fall kan de dock vara användbara.  

 

MR hjärna med diffusionsviktade bilder och protonspektroskopi (1H-MRS, laktat/N-acetyl-

asparat kvot) kan tidigt ge information om hjärnskadans utbredning och svårighetsgrad och 

används fr.a. under de första dygnen hos mycket svårt asfyktiska barn. MR undersökning 
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som görs vid 5-14 dagars åldervisar skadeutbredning och har ett starkt prediktivt värde. 

Skador i basala ganglier/thalamus indikerar vanligen sämre prognos än t.ex. ytliga s.k. 

”watershed-skador”. Under den andra levnadsveckan är fr.a. ofullständig myelinisering av 

PLIC (posterior limb of internal capsule) starkt prediktivt för senare utveckling av cerebral 

pares. MR bör om möjligt utföras under första levnadsveckan då den har ett starkare 

prediktivt värde än vid undersökning gjord i andra levnadsveckan (23). 

 

Hörsel ska kontrolleras med OAE neonatalt och med hjärnstamsaudiometri under de första 

levnadsmånaderna hos barn som erhållit HT.  

Synfunktion bör bedömas på barn som behandlats med HT.  

Njurfunktionen hos barn med akut njurpåverkan (oliguri/anuri, kreatiningstegring) behöver 

följas upp både på kort och längre sikt (år), inklusive blodtryck. En ny svensk studie visade att 

vi 10-12 års ålder hade cirka 20% av dessa barn nedsatt GFR (glomerulär filtration) (26). 

Formerna för långtids-uppföljning diskuteras då denna risk nyligen uppmärksammats. 

Uppföljning (hälsa, tillväxt, utveckling) ska göras enligt det nationella uppföljningsprogrammet 

och resultaten vid 2 år och 5,5 års ålder rapporteras i SNQ. Upp till 2-års ålder kontrolleras 

psykomotorisk utveckling och tillväxt enligt lokala rutiner och medicinskt behov. Vid 2 år görs 

läkarbedömning samt utvecklingsbedömning, med Bayley-III test, och autism screening (M-

CHAT). Vid 5,5 år görs läkarbedömning, motorisk bedömning (Movement ABC) av 

fysioterapeut, och beteendeskattning och begåvningstest enligt Wechsler. Bedömning av 

fysioterapeut och barnneurolog vid behov.    
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Bilagor 

Thompson score för bedömning av nyfödda barn med HIE/NE (Acta Paediatr 1997;86:757–761). 

 Poäng    Dag   

 
0 1 2 3 1 2 3 

Muskeltonus Normal Hyperton Hypoton Slapp    

Medvetandenivå Normal Hyperalert, 
stirrande blick 

Slö Komatös    

Kramper Inga Enstaka (<3/d) Frekventa (> 
2/d) 

    

Kroppsläge Normal Knutna 
händer, 
cyklande 

Kraftig 
bakåtböjning 

Decerebrerad    

Moro Normal Ofullständig Saknas     

Gripreflex Normal Svag Saknas     

Sugreflex Normal Svag Saknas +/–
biter 

    

Respiration Normal Hyper-
ventilation 

Kort apné Respirator    

Fontanelltension Normal Välfylld Spänd     

    Summa poäng    
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Faktaruta 
 
 
Neonatal asfyxi är ett uttryck för feto-placentär cirkulationsinsufficiens som medför 
ischemi och hypoxi i vävnaderna. Beroende på duration och svårighetsgrad kan ett 
flertal organ drabbas vilket kan resultera i en postnatal funktionsnedsättning.  
 
Kardiovaskulär påverkan:  
Pulmonell hypertension, kardiella arrytmier, hypotension, behov av inotropt stöd. 
Hematologisk påverkan:  
Leukopeni, koagulationspåverkan, påverkan på trombocytantal och funktion 
Metabol påverkan:  
Glukosmetabolismen och elektrolytbalans (hypoglykemi/hyperglykemi, hypokalemi, 
hypokalcemi samt hypomagnesemi) 
Renal påverkan:  
Övergående oliguri/polyuri (sänkt glomerulär filtration och akut tubulär skada)  
Hepatogen påverkan:  
minskad syntes av proteiner, inklusive koagulationsfaktorer 
Tarmpåverkan:  
asfyktisk tarmpåverkan, matintolerans, NEC 
 
Fysiologiska effekter av HT: 
Alla organsystem påverkas av sänkt kroppstemperatur: 

• Basal metabolism och cerebral metabolism reduceras med 5-8% per grad sänkning av 
kroppstemperaturen 

• Hjärtfrekvensen sjunker med 10 slag per grads sänkning av kroppstemperaturen, vilket 
leder till reducerad cardiac output (30-40 % vid 33-34˚C) 

• PaCO2 sjunker med 3-4 % för varje grads sänkning av kropptemperaturen under 37˚C. 
 
Jämförelse mellan asfyktiska nyfödda barn som behandlats/inte behandlats med HT: 

• Cirkulation: Medelartärblodtrycket (MABP) stiger med 10 mmHg på grund av perifer 
kärlkonstriktion vid HT. Hjärtfrekvensen sjunker med 10 slag/minut per grads 
temperatursänkning. Cardiac output reduceras till 60-70% vid hypotermi (33-34 ˚C). 

• Persisterande pulmonell hypertension (PPHN): trend till ökning i HT gruppen. 

• Njurpåverkan: ingen skillnad.  

• Leverpåverkan: ingen skillnad.  

• Hematologi: leukopeni och trombocytopeni vanligare vid HT. 

• Hud: sannolik ökning av subcutan fettnekros, drabbar ca 1% av HT behandlade.  

• CNS: Minskad anfallsrisk vid HT. 
 
 
 

 
 
 


