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Hjertestans i Norge 

Ca 2500-3000 tilfeller pr år 
10-20 % overlever primært 
Av disse overlevde 36 % i 1995-1999 i 

Oslo. Stavanger hadde høyere overlevelse.  
Nå overlever 60 % (kardial årsak, Ullevål) 
HIO: 125 hjertestanspasienter i 2017 (85%) 

Gjennomsnittlig 3,2 liggedøgn. 



  Terapeutisk hypotermi - 
historikk 



Hvorfor nedkjøler vi? 

Slagstoffer og reperfusjonsskader 
Senker metabolismen og dermed 

oksygenforbruket 
Beskytter mot reperfusjonsskader og 

hjerneødem 
Hypotermi gir økt overlevelse og bedret 

hjernefunksjon etter hjertestans 
 







Fysiologiske forandringer 

Temperaturregulering 
Senter i hypotalamus 
Kompensasjonsmekanismer ved varmetap: perifer 

vasokonstriksjon og skjelvinger 
O2-forbruket øker opp til 5 ganger ved skjelvinger 
Ekstern nedkjøling iverksetter kraftigere 

kompensasjonsmekanismer enn intravasal 
Sykepleietiltak: Observere tegn til skjelving, sedere, evt 

muskelrelaksere 













Fysiologiske forandringer (forts.) 

Sirkulasjon 
 initialt tachykardi og økt BT, siden langsommere puls 

og lavt BT 
BT-fall pga økt diurese og karlekkasje 
økt risiko for atrieflimmer < 35 grader 
økt risiko for livsfarlige arytmier < 30 grader 
rytmeforstyrrelser vanskelige å behandle 
dårligere mikrosirkulasjon 
økt blødningstendens 

 





Fysiologiske forandringer (forts.) 

Sirkulasjon. 
Sykepleietiltak: observere BT, puls, hud, perifer 

sirkulasjon, blødninger, opprettholde 
tilfredsstillende væskestatus, administrere 
medikamenter (noradrenalin, dobutamin, 
cordarone), snu pasienten 





Fysiologiske forandringer (forts.) 

Respirasjon/ventilasjon 
Lavere oksygenbehov ved lavere temperatur 
Obs respiratorinnstillinger, unngå 

hyperventilering 
Økt infeksjonsrisiko 
Sykepleietiltak: Styre respiratorbehandling etter 

blodgasser, infeksjonsforebyggende tiltak 



Fysiologiske forandringer (forts.) 

Elektrolyttforstyrrelser 
økt tap av elektrolytter gjennom økt diurese og 

væskeforflyttning 
spesielt lavt magnesium- og kaliumnivå kan 

forårsake arytmier og karspasmer 
kalium i blodbanen stiger ved oppvarming, obs 

kaliuminfusjon 
Sykepleietiltak: Hyppige elektrolyttkontroller, 

normalkorigering av avvik 



Fysiologiske forandringer (forts.) 

Metabolismen 
Den cerebrale metabolisme reduseres med 7% for hver 

grad temperaturen faller 
langsommere pancreasfunksjon, nedsatt 

insulinproduksjon 
langsommere levermetabolisme, obs medikamenter 
Sykepleietiltak: hyppig blodsukkerkontroll, 

administrere insulininfusjon, observere effekt av 
medikamenter 



Fysiologiske forandringer (forts.) 

Kommunikasjon 
Hørselen reduseres ved 33-34 grader 
Bevisstheten reduseres ved ca 32 grader 
Obs bruk av muskelrelaksantia 
Sykepleietiltak: God kommunikasjon med 

pasienten, informere, berolige, forklare. 
Observere reaksjoner, justere sedering 

 
 
 



Fysiologiske forandringer (forts.) 

Nevrologi 
Sedere til RASS -5 
Ingen sikre tegn som sier noe om nevrologisk 

funksjon før pasienten er varmet opp og 
sederingen er stoppet 
Kramper kan indikere dårlig prognose 
Sykepleietiltak: elevert hodeende, hode i 

midtstilling, begrense stimuli. Sjekke pupiller 
og evt reflekser 



Cererbral Performance Categories Scale 

CPC 1. Good cerebral performance: conscious, alert, able to work, might 
have mild neurologic or psychologic deficit. 
CPC 2. Moderate cerebral disability: conscious, sufficient cerebral 
function for independent activities of daily life. Able to work in sheltered 
environment. 
CPC 3. Severe cerebral disability: conscious, dependent on others for 
daily support because of impaired brain function. Ranges from ambulatory 
state to severe dementia or paralysis. 
CPC 4. Coma or vegetative state: any degree of coma without the 
presence of all brain death criteria. Unawareness, even if appears awake 
(vegetative state) without interaction with environment; may have 
spontaneous eye opening and sleep/awake cycles. Cerebral 
unresponsiveness. 
CPC 5. Brain death: apnea, areflexia, EEG silence, etc. 

 



Etiske betraktninger 

Man vet lite om hvem som vil ha nytte av 
behandlingen. Skal man behandle alle? 
Pasienten har ingen mulighet for 

medbestemmelse. Hvordan ivareta 
pasientens integritet?  
Når behandlingen ikke fører frem, når 

avslutter vi? 
Ivaretagelse av pasientene etter utskrivelse 





Hold hodet kaldt!
Takk for meg!
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