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Endelig ny nettside! 

• Nettsiden til ICAR er vanskelig å 
finne frem på. 

• Nå egen side for medcom 

• Alle anbefalinger med link til 
artikler i open access 
– Kommer mer tilgjengelig etter hvert 

– Dette kun en begynnelse 

• Veldig fint verktøy ved kurs 



Hvordan samsvarer den sveitsiske 
hypotermigraderingen med vitale tegn? 
• Ikke alltid mulig å måle temperatur 

ute i felt. 
• Mange benytter seg av den sveitsiske 

modellen med kliniske tegn som en 
grov vurdering. 
– Det viser seg at det kan være store 

individforskjeller. 

• Man har nå dokumentert kliniske 
tegn hos nedkjølte pasienter ved 
forskjellige temperaturer. 
– Finner at de forskjellige gradene av 

nedkjøling overlapper i stor grad. 

• Det viktigste funnet er at gruppen 
med tilsynelatende døde, altså 
alvorlig nedkjøling strekker seg helt 
fra 16-29 grader. 
 

• Jo mer nedkjølt pasienten er jo større 
variasjon ser man i kliniske tegn. 



Pasquier: An evaluation of the Swiss staging model for 
 hypothermia 

 



Normalverdier for nedkjølte pasienter 

• 216 nedkjølte pasienter uten 
hjertestans  

 
• forsøke å standardisere 

normalverdier for nedkjølte 
pasienter ved forskjellige 
temperaturer.  
 

• sett på pustefrekvens, 
hjertefrekvens, systolisk blodtrykk 
og bevissthetsnivå (GCS).  
 

• Dette for å ha et forhold til hva 
man kan forvente hos en pasient 
med en bestemt temperatur, for 
igjen å kunne avdekke avvik.  



Anbefaling rundt beslutning om død 

Midlertidig ser listen slik ut, uten at 
retningslinjer er publisert er det altså listet opp 
tilstander som tillater å erklære noen døde i 
fjellet: 

 
• Dødsflekker/liver mortis 
• Dødsstivhet/rigor mortis 
• Forråtnelse 
• Massiv skade på hode og hjerne/tap av 

hjernemasse 
• Kropp delt i to/eller tilsvarende store 

skader ikke forenelig med liv 
• Totalt frossen kropp med tap av mulighet 

til bevegelse av brystet ved pust eller 
kompresjoner 

• Skredtatt med asystole på EKG og 
hjertestans med ufrie luftveier som har 
vært begravd over 60 minutter 

• Ubevitnet hjertestans som følge av stor 
skade (omdiskutert om skal være med) 

• Observert drukning som har ligget under 
vann over 90  minutter 

• Brannskade med skade på over 95% av 
kroppsflaten. 
 

Hengesyndrom	



Definisjon 

• Den fysiologiske responsen 
fra kroppen når den henger 
bevegelsesløs i en vertikal 
posisjon over en lengre 
tidsperiode. 
 

• Symptomer som inntrer er 
ofte et forstadiet til 
besvimelse og tap av 
bevissthet. 
 

• Potensielt livstruende 
tilstand! 



Henge syndrom 
• 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 til. 
 

• Allerede på 70 tallet ble de første tilfellene presentert, og man har siden 
vært svært usikker på hva som egentlig skjer i kroppen ved denne typen 
skade.  
 

• En lenge akseptert hypotese har vært at blodet samler seg opp i beina 
grunnet tyngdekraft og manglende bruk av muskulatur for å presse blodet 
tilbake til hjertet.  
– Fører til at mindre blod kommer tilbake til hjertet og dermed mindre blod ut til 

kroppen når hjertet pumper (redusert pre load) som igjen fører til av vevet ikke 
får tilført oksygen og dermed tap av bevissthet og hjertestans i ekstreme 
tilfeller.  
 

• Aldri vist ved studier og man har lenge trodd at det er farlig å legge en 
pasient i flatt horisontalt leie ved denne typen skade fordi man da har 
vært redd for at det skal komme store mengder blod tilbake til høyre 
siden og overbelaste hjertet.  
– I tillegg redd for at stoffer som har hopet seg opp i beina da skal bli spredt 

rundt i blodsirkulasjonen og føre til ubalanse av elektrolytter og surhet i 
blodet.  

 
• Denne anbefalingen er basert på en nyere studie fra Bolzano som har vist 

at den trolige årsaken til at denne pasientgruppen besvimer og får 
hjertestans skyldes nevrologiske reflekser til hjertet som fører til plutselig 
reduksjon i hjertefrekvens og blodtrykk som igjen fører til besvimelse og 
nær besvimelse hos 30% av personene i forsøksgruppen.  
 



• Forsøkene er gjort på 20 unge, friske frivillige 
klatrere.  
 

• Tiden til nær-syncope var variabel og svært 
uforutsigbar alt fra 13-60 minutter i 
forsøksgruppen.  
– Den eksakte mekanismen som trigger den nevro-

kardiologiske refleksen er ikke kjent.  
– Sannsynligvis spiller også venøs oppsamling av blod i 

beina en viktig rolle i tillegg.  

 
• Ved hjelp av ultralyd viste man i forsøksgruppen at 

bevegelse av beina mens forsøkspersonene hang i 
sele reduserte oppsamling av blod i beina, og kan 
derfor bidra til å unngå, eller forsinke at 
hengesyndrom inntrer.  
 

• Under forsøket ble alle som opplevde nær 
besvimelse lagt i flatt leie umiddelbart og vurdert 
med ultralyd av hjertet der man kunne utelukke en 
akutt overbelastning av hjertet.  
 



Anbefaling 

• Syndromet er nå foreslått oppdelt i flere kategorier etter alvorlighet .  
– Syndromet kan føre til redusert bevegelse i bein i opptil over 24 timer etter redning, det kan 

føre til akutt nyreskade og rabdomyolyse.  
 

• Anbefalingen fra ICAR sier at grunnet disse funn skal ikke tauarbeid utføres alene. 
• Personer som henger i sele skal reddes så fort som mulig og selv om det ikke er 

tegn til skade eller problemer umiddelbart 
– tiden til nær-syncope og hjertestans svært variabel og uforutsigbar.  

• Personer som venter på redning bør prøve å bevege bein for å hjelpe 
blodsirkulasjonen, dette kan opplyses om per telefon ved melding fra den skadde 
fra for eksempel AMK.  

• Hvis det ikke går an å stå på noe for å avlaste klatreselens trykk mot bein bør det 
etableres fotløkker i tauet som vedkommende kan stå i for å avlaste muskulatur og 
aktivere blodpumpen i beina.  

• Dersom pasienten ikke er kontaktbar skal den første som kommer til pasienten heve 
bein og forsøke å opprette så horisontalt leie som mulig under evakuering og 
etablere horisontalt leie så fort som mulig.  
 

• Ved henging over 2 timer skal det tas blodprøver med tanke på kalium, CK og 
myoglobin grunnet fare for rabdomyolyse. Ved hjertestans kan årsak være 
hyperkalemi eller lungeemboli og dette bør tidlig utelukkes. 
 



Håndtering av moderate og sterke smerter ved 
fjellredning, anbefaling publisert oktober 2019 
 
• Vurderingsskalaer for smerte som NRS og VAS samt 

behandlingsprotokoller bør implementeres i 
fjellrednings tjenester for å bedre håndtering av 
smerter.  

• Spesifikk trening i å undersøke og behandle smerter 
er viktig for alle som deltar i fjellredning.  

• Ikke medikamentelle metoder for smertelindring bør 
ikke undervurderes 
–  immobilisering av brudd, kompresjon og forebygge 

hevelse. 

• Dersom personell skal administrere medisiner, må de 
ha god og tilstrekkelig opplæring i dette.  

• Det finnes ingen ideell smertestillende medisin som 
dekker for alle situasjoner, og en rekke medikamenter 
og administrasjonsmåter må beherskes. Det bør 
derfor utarbeides rutiner for dette.  

• Utvalg av medikamenter bør reduseres til et 
minimum ved nøye seleksjon i forhold til 
administrasjonsmetoder og hvilket behov de dekker.  

• Et sterkt opiat er anbefalt som kjerne medikament for 
å håndtere moderate til sterke smerter.  

• En multimodal tilnærming med flere medikamenter 
som forsterker hverandre kan gi fordeler, herunder 
Ketamin og NSAIDs samt perifere nerveblokkader kan 
være et godt supplement. 
 



Multitraume, artikkel under arbeid 

• Multitraumer – skader som innbefatter flere 
kroppsdeler. 

• Kan i fjellredningssammenheng være forbundet 
med lang ventetid før pasienten kommer til 
sykehus. 

• Fjellulykker kan være assosiert med store skader. 
• Det er større risiko for nedkjøling hos disse 

pasientene grunnet lang tid til redning samt 
eksponering for vær og vind.  

• Sikkerhet for redningspersonell og den skadde har 
høy prioritet. 
 

• Samleartikkel er ment å gi en systematisk 
gjennomgang og tilnærming ved cABCDE, der 
blødningskontroll er sentralt fulgt av basal 
førstehjelp, splinting og immobilisering, 
smertelindring og isolasjon for å forhindre 
varmetap.  
 

• Denne typen ulykker er ofte karakterisert av få 
ressurser og lite personell på stedet. 
– Målet med denne artikkelen og anbefalingen er å lage 

en evidensbasert retningslinje som kan hjelpe 
redningspersonell til å prioritere livreddende tiltak ved 
skadde personer i fjellet. 

 



Taktisk alpinmedisin 



Kommende prosjekter 

• Point of care UL sound 
in mountain rescue. 

 

 

 

 

• Blood products in 
mountain rescue 

 



Kommende møter 

• Vårmøtet for medisinkommisjonen i Christchurch, 
New Zealand 16.-19. april 

• ISSM verdenskongress i Interlaken, Sveits 2.-5. juni 

• ICAR konferanse i Thessaloniki, Hellas 14.-17. 
oktober 




