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Prekonferansedag
• Medisinkommisjonen
hadde i år to poster
• En om bekkenfrakturer og
ankelfrakturer ute av s>lling
• En post om henge-syndrom

Vårmøtet Portovenere
• Ferdigs>lt to ar>kler
- Juvingsulykker
- MCI (mul> casul> incidents)
akseptert av >dsskriE

Nye prosjekter
• Anbefalninger rundt
håndtering av blødninger ved
større skader og
blødningssjokk
– Prak>sk reIet eIer ABCDE

• LiIeraturstudie om
væskebehandling ved
blødningssjokk som følge av
skade i Nellet med
skadepanorama og årsaker.
Siste retningslinje fra 2009.
– Mangelfull

• Bok om Nellmedisin og
redning i Nellet. Prosjektet
er ledet av Hermann
Brugger.
• Større bok, prak>sk reIet.
• 47 kapitler, 900 – 1000 sider
• Utgis på engelsk

Retningslinjer for å stadfeste død
• Corinna Schön er patolog.
• Ønsker å ﬁnne noen
punkter som ikkemedisinere kan bruke for
å stadfeste død i
risikofylte oppdrag.
• For eksempel operasjoner
i farlig terreng i dårlig vær
eller mørke. Eller starte
hjertelungeredning i
skredfarlig terreng.
• Usikkert om deIe er
gjennomførbart.

Oppdatering av neIside
• Dagens neIside for medisinkommisjonen er
uoversiktlig og vanskelig å navigere på.
• Enighet om å lage et eget domene for
medcom der ar>kler og anbefalninger kan
gjøres >lgjengelig på en mer systema>sk
måte.
• Enighet om å eIerstrebe Open Access ved
publikasjon, slik at ar>kler blir >lgjengelige for
alle også land med dårlig økonomi.

Hengesyndrom

Deﬁnisjon
• Den fysiologiske
responsen fra kroppen
når den henger
bevegelsesløs i en ver>kal
posisjon over en lengre
>dsperiode.
• Symptomer som inntrer
er oEe et forstadiet >l
besvimelse og tap av
bevissthet.
• Potensielt livstruende
>lstand!

Henge syndrom, Giacomo Strapazzon
Flere redningsaksjoner med pasient
hengende i sele der man lenge har kontakt
med pasienten, og i neste øyeblikket er
pasienten ikke kontaktbar. I verste fall har
pasienten hjertestans når redningspersonell
kommer >l.
• Hva som egentlig skjer i kroppen ved denne
typen ulykke har vært debaIert over mange
år og man har ikke klart for seg hva som
skjer i kroppen.
• Man har antaI at deIe har noe med
avstenging av blodkar og opphopning av
avfallsstoﬀer i blodet som ikke blir Nernet fra
kretsløpet.
• Betydning for klatrere, brevandrere,
personer som blir hengende fast i sele eIer
skjerm, redningstjeneste, men også for
industriarbeidere som bruker sikringsmidler
i jobbsammenheng.
•

Klinisk studie ved EURAC i Bolzano
•
•
•

20 unge spreke og friske klatrere.
GjennomsniIsalder var 31,1 år og sniI BMI var 22.
Alle har gjennomført 2 tester hver;

– en test der personen klatrer og dereIer seIer seg i selen helt s>lle, uten å bevege seg så lenge
som vedkommende holder ut.
– I forsøk nummer to skal den samme personen seIe seg i selen uten å klatre først og siIe så lenge
de holder ut.

•
•
•
•
•
•

Man fant en gjennomsniIlig henge>d på 44,4 minuIer. Den laveste >den før
forsøkspersonen holdt på å miste bevisstheten var 14 minuIer (presyncope).
Under forsøket ble det kon>nuerlig målt hjertefrekvens, variabilitet i hjertefrekvens,
saturasjon, blodtrykk, respirasjonsrate, CO2 i utåndingsluE, kon>nuerlig EKG.
I >llegg gjorde man ekkokardiograﬁ og ultralydundersøkelse av vener og arterier i
låret.
Man fant at hele 30% av forsøkspersonene opplevde nær-besvimelse!
Man analyserte også urinen eIerpå som var normal, og man fant ingen tegn >l
nedbrytning av muskulatur som ved en klemskade
ikke forespurt om de var villige >l å avgi blodprøver under forsøket. Det ble gjort en
>lsvarende studie med 18 frivillige i New Mexico i 2016 der man ikke fant endring i
biomarkører under forsøket (Beverly JM et al 2016).

•

Ultralydundersøkelse av dyp vene i låret
(vena femoralis superﬁcialis).

•

Man fant her at venen økte i diameter og
ﬁkk redusert has>ghet av
blodgjennomstrømning eIer hvert som
vedkommende hang. DeIe indikerer
redusert >lbakestrømning >l hjertet og
venøs pooling.
StøIes av regional metningsmåling i beinet.
I >llegg ﬁnner man at hjerkrekvensen går
ned like før forsøkspersonen opplever å
ville besvime.

•
•

– Stemmer ikke med det man ville forvente ved
et hypovolemisk sjokk der hjertefrekvens vil
øke.

•

Alle forsøk ble avbruI i det personen ville
falle bort og forsøkspersonene ble
overvåket i 15 min eIer at de var frigjort.
Man så også at blodtrykket falt like før en
besvimelse, men hentet seg fort inn igjen
når de ble frigjort.

•

LiI uventet var hvordan
slagvolumet fra hjertet endret seg
lite i forbindelse med
nærbesvimelse.

– Faller kanskje liI like før personen
vil besvime, men begynner å s>ge
før vedkommende frigjøres, og
fortseIer å s>ge når personen
frigjøres. På bakgrunn av deIe kan
man tenke seg >l at det ikke kun er
blodtrykksfall og ortosta>sk
(s>llingsavhengig) stress som
forårsaker bevissthetstap, men også
trolig en form for neurologiske
mekanismer som bidrar >l
bevissthetstapet.

•

Analysene av hjertefrekvens og
slagvolum er enda ikke ferdige.

Foreløpig konklusjon
•
•
•
•
•
•

Det anbefales nå å legge pasient i ﬂaI leie umiddelbart, ikke holde
pasienten siIende som >dligere antaI.
Det er kort >d mellom bevissthetstap og hjertestans, og man må så
hur>g som mulig komme >l pasient og få vedkommende frigjort.
Det er ikke vist forskjell mellom type sele, det samme fenomenet inntrer
ved industrielle seler med breie lårløkker og en smal klatresele. Det
verste er trolig brystsele.
Årsaken >l redusert venøs >lbakestrømning >l hjertet er at
vedkommende blir hengende s>lle uten bevegelse og har trolig ikke
direkte sammenheng med avsnøring av kar grunnet selens direkte eﬀekt.
Trolig vil ak>ve bevegelser og eventuelt en legg-slynge for å løEe bein
kunne forebygge overnevnte fenomener.
Studien har ﬂere begrensninger, blant annet er kun én posisjon i selen
undersøkt, og man har ikke seI på pasient som eks ligger i selen eller
henger opp ned. Det er heller ikke gjort undersøkelser av blodverdier i
deIe forsøket. Man har ikke undersøkt hva som skjer eIer at en person
besvimer, og forsøkene er gjort inne, skjermet for vær.

Psykososial helse hos Nellreddere i
Sverige (PTSD)
•
•

•
•
•

•
•

På bakgrunn av ﬂere drama>ske hendelser i Svensk redningstjeneste bestemte Marie
Nordgren seg for å fokusere på den psykososiale helsen hos Nellreddere i Sverige.
Hendelse i Annsjøn i 2015, der tre unge guIer falt i vannet og ble dypt nedkjølte. Hun
hadde i eIerkant ﬂere samtaler med både de involverte og pårørende. To av guIene
ﬁkk hjertestans i forløpet og de første redningsmannskapene som kom >l stedet var fra
den frivillige redningstjenesten uten helsefaglig bakgrunn.
Nordgren har også taI for seg personell i skipatruljer på bakgrunn av en hendelse der
en person fra skipatruljen i et skianlegg mistet livet i forbindelse med jobb.
Intervjuet 15 personer som driver Nellredning i Sverige, i >llegg 15 pers i skipatrulje.
Stor forskjell mellom de som jobber i skipatrulje - ansaIe, og Nellreddere - frivillige.
Skipatrulje gjør en udeﬁnert jobb, mange forskjellige arbeidsoppgaver i løpet av en dag.
I motsetning er det oEe sånn at de frivillige får >lfredss>llelse ved å være med, de føler
de gjør noe nyqg.
Hun fant også at de frivillige opplevde at de hadde god støIe og oppfølging.
Av vik>ge faktorer for god psykososial helse angav intervjuobjektene at vennskap,
team-følelse, anerkjennelse, godtakelse og trening var sentrale punkter. Nordgren vil
ta prosjektet videre for å utvikle ICAR anbefalinger.

RetrospekOv review of requirements
in avalanche rescue, Alex Ko'mann
•
•

Samlet en større database med skredulykker fra helikopterredningstjenesten REGA i Sveits.
Systema>sert data av medisinsk og redningsteknisk relevans og har iden>ﬁsert blant annet hvor
hyppig en lege i denne tjenesten eksponeres for skredulykker.
–

•
•
•

Lave tall!

Vanskeliggjør det å oppreIholde god kompetanse. KoImann har vært hovedmannen bak utviklingen
av skredresusciterings sjekklisten, for å bedre kvaliteten i beslutningstaking samt overlevering av
pasien>nformasjon fra skadested, under transport og inn >l sykehus.
Han har jobbet med å iden>ﬁsere problemene innen beslutningstaking samt medisinske og tekniske
behov og ut i fra deIe lage en strategi for å bedre kvalitet.
Han gjennomgikk REGAs database med skredaksjoner og valgte ut oppdrag der minst 1 var taI og ble
transportert med helikopter.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Inkludert 422 hendelser og 596 pasienter. 92 ble ekskludert, alle uskadde, og de man ikke visste om var taI i
skredet eller ikke.
ca 27 skredoppdrag per år fordelt over forskjellige helikopterbaser. Han fant at det var få leger som har mye
erfaring innen feltet, noen jobber kun en kortere periode og drar videre.
Respons>d ca 22 minuIer i sniI fra alarm >l medisinsk personell var på stedet.
I 30% av >lfellene var det mer enn en involvert.
I 30% av >lfellene møIe man pasient med hjertestans.
SniI >d begravd var 35 min og gjennomsniIlig dybde var 1m.
Det ble benyIet heis i 29% av >lfellene.
47% av de skredtaIe hadde NACA >lsvarende eller over 4, altså vitale skader. Uskadde utgjorde 13%.
118 hadde NACA 7, og pasient ble erkært død på ulykkesstedet. Av disse ble dødsårsak saI >l traume 47%
Hypotermi 31% asfyksi 17%. DeIe er tall basert på undersøkelse gjort av lege prehospitalt på stedet.

Kalium ved gjenoppliving av skredtaI
”Avalanche cu'-oﬀ study” Hermann Brugger
•
•
•
•

Høyeste målte kaliumverdi hos totalt begravd skredoverlever med hjertestans er 6,4mmol/L.
Man har nå ønsket å se nærmere på hvordan kalium og kjernetemperatur er en prediktor for overlevelse
hos skredtaIe, og hvordan deIe kan brukes i større grad for å avgjøre om man skal velge å varme en
pasient med hjerte-lungemaskin eller ECMO.
Anbefalte retningslinjer er i dag en kaliumgrense på <8 mmol/L og temperatur på <30 grader for å ukøre
ekstrakorporal revarming hos en skredtaI pasient med hjertestans.
Sensi>vitet og spesiﬁsitet av kalium grense hos skredpasienter har ikke vært studert >dligere. Det er nå
gjort en retrospek>v mul>senterstudie der man har samlet inn data fra skredtaIe med prehospital
hjertestans som blir taI >l sykehus for revarming. Studieperioden er fra 1995 >l 2016 og inkluderer
skredtaIe fra Bern, Grenoble, Leusanne, Innsbruck, Krakow og Tromsø. 106 pasienter er inkludert i
studein, 6,6% overlevere.

•

Tallene er ikke ferdigbehandlet, men man ﬁnner at kjernetemperatur og kaliumverdi korrelerer med
overlevelse hos denne pasientgruppen.

•

Ved kalium over 5mmol/L og kjernetemperatur over 30 grader har man ikke seI overlevere i denne
studiegruppen.
Ved å nedjustere kaliumverdien fra 8mmol/L >l 7mmol/L vil man kunne iden>ﬁsere en større andel av ikke
overlevere enn >dligere, og sannsynligheten for vellykket revarming vil øke.
Hvordan man vil forholde seg >l kaliumverdien hos en skredtaI vil være avhengig av andre prognos>ske
faktorer og vil ikke minst være et ressursspørsmål fra sykehus >l sykehus og mulighet for ekstrakorporal
revarming.

•
•

–

Kaliumverdien vil kunn være et verktøy i en eventuell beslutningstaking der ressurser er knappe, eller styrke en dårlig
prognose dersom andre faktorer peker i samme retning.

Monte Carlo simulering ved ﬂere
skredtaIe
•
•
•

Genswein og Paal har seI på mulighet for en triage>lnærming for situasjoner hvor det er ﬂere skredtaIe.
Studien er designet som en Monte Carlo simulering. Målet med studien er å gjøre forsøk så mange ganger at
man får en normalfordeling på hvordan et scenario vil utarte seg.
I deIe forsøket har man seI på prognose og overlevelse hos pasienter med hjertestans forårsaket av
kvelning, og hvordan overlevelsen avtar med >den det ukøres hjerte-lungeredning.
–

•
•
•

•
•
•
•
•

Lengre >d ukørt hjerte-lungeredning, jo mindre sjanse er det for at pasientens hjerte begynner å slå igjen.

Med deIe som grunnlag har man forsøkt å lage et >dskompromiss på hvor lenge det er hensiktsmessig å
gjøre hjerte-lungeredning før man eventuelt velger å gå >l neste pasient.
Det er mange variabler i et slikt scenario som dybde begravd, s>lling den begravde har i snøen, avstand >l
den neste skredtaIe, hvor mange reddere er >lgjengelig osv. Disse vil ha stor innvirkning på hva som vil være
”rik>g” valg med tanke på >dsbruk.
Genswein og Paal har presentert deres funn, men det er vik>g å vite at deIe ikke er oﬃsielle ICAR
anbefalinger, og mange i legekommisjonen er ikke enige i denne måten å håndtere situasjoner med ﬂere
skredtaIe.
Konklusjonen fra denne simuleringen er at skredta'e som får hjertestans oWe skyldes kvelning (asfyksi).
Disse pasientene har oWe lav sjanse for overlevelse uten nevrologiske skader i e'erkant, dersom
hjertestansen ikke er bevitnet.
Det er bedre overlevelse og sjans for å unngå hjerneskade dersom pasienten ligger begravd i kort Od og blir
hurOg gjenopplivet av kamerater.
Dersom det to skredta'e og en person som søker, bør redder u[øre hjerte-lungeredning i 5-7 minu'er på
en person med hjertestans før vedkommende går videre for å ﬁnne person nummer 2.
Dersom en pasient har ventrikkelﬂimmer på EKG skal man fortse'e gjenopplivning på denne personen da
en ventrikkelﬂimmer kan bety at vedkommende har god prognose.

Dødsårsaker hos skredtaIe i Colorado
Allison Sheets
Målet med studien var å ﬁnne dødsårsak samt skille mellom type skader,
skademekanismer og ﬁnne eventuelt andre årsaker >l død hos skredtaIe.
• Colorado er den staten med ﬂest skredulykker i USA.
• Alle dødsulykker over en 20års periode. Man gikk gjennom journaler, og
der det fantes obduksjoner var deIe gullstandard.
•

•

Inkludert i studien var 124 skredtaIe. Man fant en langt høyere andel
traumer enn i >dligere studier.

•

Andelen av de som døde på grunn av skader var 29%
(27% i obduksjonsmaterialet)

•

Kvelning var hovedårsak Ol død, traume er signiﬁkant årsak – høyere enn
Odligere vist. Igjen viser de'e at forebygging er vikOgste virkemiddel Ol
å unngå død i skred.

Posisjon av skredtaIe, H Brugger
•

Forsøkt å simulere utgravingsscenarioer med 3 forskjellige posisjoner der de som skal grave ut og utøve
førstehjelp på den skredtaIe ikke kjenner pasientens posisjon.

•

Alle scenarioene ble simulert med én redder og med to reddere. Man har målte >d fra start av graving >l
man har klart å etablere frie luEveier.

•

Den laveste >den ﬁkk man når pasienten lå på rygg med hodet vendt oppover. Lengst >d ble brukt når
redder måIe frigjøre brystkassen for å kunne ukøre hjerte-lungeredning.

•

Man kan ikke trekke større konklusjoner ut av denne studien, men man ﬁnner at
–
–
–
–

•

LuEveier kan frigjøres i alle posisjoner før pasienten er gravd ut, og at deIe vil spare >d.
Pasienten kan ven>leres dersom den ligger på rygg og man vil da kunne spare omlag 1 minuI.
Dersom pasienten ligger på magen vil mulighet for å kunne gi pasienten ven>lasjoner kreve unødig graving som vil
koste en del ekstra >d. DeIe gjelder om lag 45% av skredtaIe.
Brystkompresjoner kan ukøres i alle posisjoner før pasienten er gravd ut, kompresjoner mot ryggen har nesten
samme eﬀekt som kompresjoner mot brystet.

Dersom man skulle laget anbefalinger ut i fra de'e ville det være å frigjøre luWveier så Odlig som mulig,
dersom pasient ligger på rygg kan hjerte-lungeredning startes før pasienten er gravd ut. Dersom
vedkommende ligger med hodet ned må man grave pasienten helt ut før hjertet-lungeredning kan
startes. Ved ﬂere skredta'e kan man vurdere å frigjøre alle pasientene fra snøen Oltrekkelig Ol å kunne
u[øre hjerte-lungeredning før man graver ut alle fullstendig.

Vårmøte i Tromsø 26. og 27. april
En dag med fokus
på nedkjøling

Ønsker alle en trygg og ﬁn vinter!

