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Behov for nasjonal veileder

Fra: Statens helsetilsyn

Til: Helse- og 
omsorgsdepartementet

Dato: 21. januar 2016
Vår ref: 2013/335 3 SAC

Statens helsetilsyn har fått gjennomført en kartlegging av 
kapasitet og kompetanse for behandling av pasienter med 
aksidentell hypotermi. Vi mener at kartleggingen har avdekket et 
behov for en nasjonal veileder for behandling av pasienter med 
aksidentell hypotermi.



Behov for en nasjonal retningslinje?

* Øvre temperaturgrense for transport til senter med 
invasiv oppvarming
* UNN: 32 grader
* OUS: 28 grader 
* HUS: Konferering i hvert tilfelle

* ERC guidelines (2015): 30 grader

* Termometer og målested
* Frivillige organisasjoners håndtering av hypotermi





* Nasjonal retningslinje 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  
* Politi, brannvesen, sivilforsvaret , forsvaret 
* 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



Organisasjon Navn Stilling

Helse Nord Torkjel	Tveita Anestesilege
Helse Midt Anders Mårvik Winnerkvist Thoraxkirurg

Helse Sør/Øst Halvard Stave Anestesilege

Thomas Geisner Thoraxkirurg

Øyvind Thomassen Anestesilege

Hemsedal	legekontor Sven Christjar Skaiaa Allmennlege

330	skvadronen Kenneth Steemers Redningsmann

Røde	Kors	Hjelpekorps Ingrid Kårstad RKH,	Svalbard

Helse	Midt Dag Uno Furuknapp Ambulansearbeider

Helse Vest













Kunnskapsbasert fagprosedyre

Forskningsbasert 
kunnskap

Erfaringsbasert
kunnskap /           
konsensus

Brukerkunnskap og 
brukermedvirkning

Kontekst

Kunnskapsbasert
fagprosedyre





* Basal og avansert del
* Traumesenter tidlig inn i hendelsen
* Aktiv varme til alle kalde
* Helsepersonell skal kunne måle kjernetemperatur
* Bevissthet og skjelving er viktig
* Sjekkliste ved rapportering
* ABC viktigere enn skånsom håndtering

Viktige momenter



* Ligger på www.traumatologi.no
* Les, diskuter og implementer
* Helseforetakene velger selv om de vil ta i bruk 

retningslinjen.
* Legges ut på www.fagprosedyrer.no

* Lykke til

Implementering



Spørsmål ?


