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• 400 - 500% økt oksygenforbruk
• Økt respirasjonsfrekvens, puls og blodtrykk
• 4 - 5 ganger økt minuttvolum
• Hypoglykemi
• Endret mental status
• Koagulopati (Senkes kjernetemperatur med 

1,6 grader blør pasienten 30 % mer.)

Patofysiologi ved nedkjøling



Bakgrunn for temavalg
• 0,9% høyere overlevelse om temperaturmåling utføres (1) 

• Mortalitet øker fra 3% —> 50 % ved kjernetemperatur under
32 grader for skadde pasienter (2)

• Mangelfulle prosedyrer i MOM

• 12 % av norske ambulansetjenester har hypotermitermometer

• Ulik praksis

• 76% av alvorlig skadde pasienter ankom akuttmottaket uten at temperaturen var 
blitt målt (3)



Metoder for å måle 
temperatur prehospitalt

• Oralt

• Aksillært

• Tympanisk

• Rektalt

• Øsofagialt

• Blære



«Hvordan bør ambulansepersonell måle temperatur 
ved mistanke om hypotermi?»

1. Vi vil først sammenligne nøyaktigheten til de ulike 
metodene
a. Probebasert øretermometer
b. Probebasert rektaltermometer
c. Infrarødt øretermometer



2. Vi vil deretter finne ut hvordan tympanisk temperatur
blir påvirket av
a. Lav temperatur
b. Vind

«Hvordan bør ambulansepersonell måle temperatur
ved mistanke om hypotermi?»



Nøyaktighet



Rektaltermometri

Positivt

• Blir ikke påvirket av vær eller vind

• God nøyaktighet ved stabil kjernetemperatur

• Kontinuerlig måling



Rektaltermometri

Negativt

• Ved akutte endringer i pasientens kjernetemperatur er
målingene unøyaktige/forsinket

• Vanskelig tilgjengelig målepunkt

• Ubehagelig for pasienten



Infrarød termometri

Positivt

• Leser av temperatur på trommehinnen

• Rask, billig og hygienisk måling

• Svært utbredt inhospitalt, lettere å sammenligne 
resultater/se trender

• Meget nøyaktig under stabile forhold



Infrarød termometri
Negativt

• Stor sannsynlighet for brukerfeil slik at 
øregangstemperaturen blir avlest

• Øregangen rettes ikke ut

• Feil vinkel

• Blir lett påvirket av kulde og vind, fuktighet og 
ørevoks/hår



Epitympanisk måling
Positivt

• Er nøyaktig ved temperaturendring i kroppen

• Lett tilgjengelig målepunkt

• Kontinuerlig måling



Epitympanisk måling
Negativt

• Bruker 10 min. for å stabilisere seg

• For unøyaktig i forhold til faktisk kjernetemperatur

• Påvirkes av kulde og vind



Konklusjon
• Intensjonen for temperaturmålingen bør være

styrende for hvilket termometer du skal bruke.
• Fordeler og ulemper med alle termometrene.
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