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* Nasjonal retningslinjer for håndtering av aksidentell 
hypotermi

* Håndtering: Diagnostisering, behandling og 
samhandling

* Alle grader av aksidentell hypotermi (mild, moderat, 
alvorlig)

* Retningslinjen skal stanse ved sykehusdøren til sykehus 
med hjerte-lungemaskin/ECMO, men sikre rett sykehus. 

Mandat



* Frivillige redningstjenesten  (redningshunder, Røde Kors 
Hjelpekorps, alpine redningsgrupper osv)

* Politi, brannvesen, sivilforsvaret , forsvaret (FSAN)
* Hovedredningssentralene (HRS)
* Vaktleger i primærhelsetjenesten
* Legevaktsentraler
* Ambulansearbeidere
* LA tjenesten (helikopter og fly)
* Redningstjenesten (330 skvadronen)
* AMK og AMK leger
* Personell i akuttmottak, traumeteam samt inhospitale 

leger ved medisin-, anestesi-, kirurgiske- og 
thoraxkirurgiske avdelinger.

Målgruppe



* Fra alle Helseforetak

* Utpekt av Fagdirektørene

* Representasjon fra flest mulig av målgruppe 
organisasjonene

Arbeidsgruppen



Hvem er vi



Behov for en nasjonal retningslinje?



Karihola – mars 2010



Behov for en nasjonal retningslinje?

* Øvre temperaturgrense for transport til senter med 
invasiv oppvarming
* HUS: Konferering i hvert tilfelle
* UNN: 32 grader
* OUS: 28 grader
* ERC guidelines (2015): 30 grader

* Termometer og målested
* Frivillige organisasjoners håndtering av hypotermi









101 delmål er identifisert



* Skal pasienter med hjertestans varmes prehospitalt?
* Kan det være uheldig å få moderat hypoterme (ikke 

skjelvende) til å bevege seg?
* Hva er varsom behandling?
* Hvordan bestemme om pasienten har 

egensirkulasjon?

101 delmål er identifisert



* Gjør kompresjonsmaskin mer skade enn nytte?
* Hva er den mest brukbare og mest effektive 

innpakningsmetoden?
* Hammerfest sykehus: Hypoterm stans, ikke flyvær, 

fjellene er stengt: hva gjør man?
* Påstand:  Ventiler halvparten av vanlig volum under 

28 grader.

101 delmål er identifisert



Hvordan finne svar på disse 
spørsmålene?
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Fremdrift

* Høring  februar 2017

* Engasjer deg i høringen og gjerne før

* oyvt@helse-bergen.no




