
16-03-2012 

1 

Kold eller varm 

Nogen skal varmes, nogen skal køles 

 

Hvad retning skal vi? 

De er bedst mellem 36 og 38 oC 

 Kemiske processer 
er temp. 
afhængige 

 

 Enzymer virker i et 
lille område 

 

+5 oC = død 

 

 -20 oC = i dvale 

Accidentel hypotermi 

  

 

 < 35 oC = hypotermi 

 

Lidt mere kompliceret 

 

 

 

Skal alle < 28 oC på ECC ? 

Så får man da gode resultater 

Klinisk tilstand er vigtigere end  
end temperatur   

 Vågen   < 35 oC  lettere 

 

 Bevidstløs  < 32 oC  moderat 

 

 Klinisk død  < 32 oC  svær 

Kjærgaard B, et al. Warming of patients with accidental hypothermia 

using warm water pleural lavage. Resuscitation 2006; 68: 203 - 207 

Dr Sigmund Rascher 

Skudt 26. april 1945 

af nazisterne 

Dachau 1942 
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Hvor længe skal vi lede? 9. marts 2012  Canada 

 

 26 lystfiskere drev til havs på isflage 

 

 Efter en time blev alle reddet 

  1 faldt dog i vandet 
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3,3 mm isolation  (sommertøj, T-shirt, 
sommerskjorte, benklæder 

5 mm isolation  (vinterbeklædning, 
undertøj, skjorte, sweater, benklæder) 

7 mm isolation  (survivalsuit) 

Ved vandtemperatur over 

15 grader kan enkelte 

overleve længe 

Hvad driver dem? 

Varm eller kold Behandlings forslag 

 Lettere  
 Varm indpakning, EKG under 32 grader 

 

 Moderate 
 ABC + udredning 

 Evt. aktiv opvarmning, hvor der er cirkuation 

 

 Svær 
 HLR + udredning for død 

 ECC udredning for andet 
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25 oC  bevidstløs  ligpletter? Patienten kunne ikke flyttes 

Centralvarme 

 Varme i 
pleura 

 

 Lidt mere 
kompliceret 

 

 Men 
udskrevet i 
live 

Kan han være skindød? 

Michael Ancher: Den druknede 1896 

Den druknede 

† Det skete i havet ud for Skagen 

 

† Bragt ind til lokal sygehus, 20 grader 

 

† Hjertemassage  

 

† Kan han reddes?? 

 

 

1999   Soen og svinet 

Kjærgaard B, et al. A mobile system for the treatment of accidental 

hypothermia. Perfusion 2001; 16: 453 - 9 
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Flyvevåbnet og hypotermi 
udrykning fra maj 2004 

SAR  Aalborg 

SAR  Skrydstrup 

A/S  Karup 

JRCC  

SAR Roskilde 

Flyvevåbnets Redningsfly 

Hvornår er man død? 

20 oC og erkæret død af politiet 

Low voltage ved hypotermi 

Kjærgaard B, et al. Ordinary surface ECG electrodes.  Eur J Emerg 

Med 2008; 15: 256 – 60 

23,8 oC  1½ time HLR  p-kalium 4 
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7 måneder senere Potassium level after heart arrest 

Arterial p-potassium after circulatory arrest
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Median warm, with 75% fractiles

Median cold, with 75% fractiles

Kjærgaard B, et al. Low plasma potassium in deep hypothermic 

cardiac arrest. Eur J Emerg Med 2010; 17: 131 – 135 

Ilt og næring ind, CO2 ud  

Metabolisme  

= forbrænding 

En celle dør ikke af iltmangel 

I hvert fald ikke lige med samme 

Når cellens iltforsyning stopper 

~ Anaerob stofskifte 

~ Nedsat stofskifte 

~ Na-K pumpen svigter efterhånden 

~ Stress hormoner influerer på bl.a. 
øget fedtforbrænding 

 

~ Efter nogen tid går det ikke længere 

~ Jo koldere, jo længere tid 

Når cellen får ilt igen (teorier) 

Måske dør cellen nu 

Ophobet brændstof i mitochondrier 

Ilt + brændstof = ”eksplosion” 

 

Nedsæt temperatur eller ilt 

Køling snarest efter varm iskæmi 
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Varm eller kold 
Hvad fejler han ellers? 

CT under hjertestop 
Perfusionisten bliver ikke arbejdsløs 

Kjærgaard B, et al. Extra corporeal life support makes advanced 

radiologic examinations possible    Resuscitation 2011; 82: 623 - 6 

Vi har langt igen Måske skal vi hellere køle end varme 

Hypotermiteam Aalborg 

 Hvem er det? 

 Bagvagt 

 Vagthavende 
perfusionist 

En melding går ind 

 

 Hypotermikald meldes til Falck 

 

 SAR helikopter eller ambulance 
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Klar til afgang! 

 

 Max 35 min 
efter melding 
er der afgang 
med 
ambulance 

Hvor skal vi hen? 

 Der køres til opsamlingssted 

 I luften X antal min efter melding 

Opsamling på vej til Præstø/Næstved 

Hvad har vi med? 

 En kæmpestor taske! 

 Kanyler og katetre 

 CPS-sæt 

 Instrumentkasse 

 Femoralkanyleringskit 

 Pleuraopvarmningskit 

 Rotaflow 

 Mini heater-cooler 

Hvad har vi med? 

 De mindre, men ligeså vigtige ting 
 

SPRITSWAPS SPRØJTER KANYLER PROPPER SKALPEL SLEEK NaHCO3 

GEL HEPARIN PEANER SAKS SPÆNDEBÅND RINGERACETAT 

COATEDE KONNEKTORER TRYKPOSE INFUSIONSSÆT UDSTYR TIL 

SHEATANLÆGGELSE HÅNDSVING ILTREGULATOR FORLÆNGER-
SLANGER TIL ILT DOBBELTSTIK STERILE HANDSKER 

PUMPEHOVED FOLEY KATETRE TEMPERATURPROBER TIL 
CPS/KATETER SPÆNDEBÅNDSPISTOL ACT-MÅLER & OPLADER 

INVERTER TEMPERATURMÅLER GRØNNE ILTSLANGER 
STIKDÅSE JOURNALER KUGLEPEN TROUBLESHOOTING-GUIDE 
TAXAKORT… 

CPS eller Pleuraopvarmning 

 Altid CPS og aldrig HLM 

 Altid godt med en mikrobølgeovn ved 
hånden  

Her tages patienten med hjem 
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KAG efter hjemkomst Ud og hjem 

 Opvarmer som udgangspunkt på 
stedet og tager hjem igen 

 

med undtagelser… Januar 2012 

Oktober 2011 Statistik fra 2004 

 Involveret i ca 200 tilfælde 

 120 hypoterme 

 

 Ca 65 % overlevelse af de hypoterme 

 

 Kun 50 % overlevelse for alle 

 

 Ingen på plejehjem 
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Statistik: Kildeparken i Aalborg 

2 personer, 50 % overlevelse 

Statistik   
(uddrag fra Kildeparken i Aalborg) 

 2 alkoholikere indenfor 1 år 
 2 x CPS  begge overlevede 

 100 % succes 

 
 De samme 2 igen næste år 

 2 x CPS begge døde dog 
 I alt 4 x CPS, 2 gik godt 

 50% succes 

 
 Langtidsoverlevelse 
 0 % succes 

 

Det er stadigt farligt 

at være død 

????????? 


