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Veiledning i vintertjeneste, Vinterskader 
 

 

1 Innledning 
1.1 Formål  

Om vinteren kreves aktpågivenhet av både befal og mannskaper for å kunne fungere best 
mulig. Kroppstemperaturen må vi bevare ved hjelp av riktig bekledning, aktivitet, ly, full 
utnyttelse av mat og drikke samt minst mulig tap av kroppsenergi. 
Alle vinterskader kan unngås! Å behandle slike skader kan være meget krevende og kan i 
verste fall ende opp med større eller mindre grad av invalidisering. Det er sannsynligvis 
intet kapittel innen sykdomslæren hvor utsagnet «Forebygging er bedre enn behandling» er 
mer treffende. Hensikten med heftet er å gi den enkelte en forståelse om kroppens 
beskyttelsesmekanismer mot nedkjøling, hvordan omgivelsene virker og hvordan vi selv 
kan beskytte oss mot nedsatt yteevne og skade. De forebyggende tiltakene som er angitt er 
et resultat av mange års erfaring med vintertjeneste samt erfaringer samlet fra rapporter om 
hendelser som har ført til vinterskader. 
Med vinterskader menes i denne veiledningen: frostskader, kuldeskader, hypotermi, fall i 
kaldt vann, solforbrenning, snøblindhet og kullosforgiftning. 

 
 

2 Ikrafttredelse 
UD 6-81-4 Veiledning i vintertjeneste - Vinterskader trer i kraft 1. jan 2011. Samtidig 
settes UD 6-81-4 Frostskader og andre skader av 1. des 1987 ut av kraft. 

3 Generelt 
3.1 Generelt 

Historien har vist at generell nedkjøling, frost og kuldeskader kan skape store problemer 
for soldater i strid. Under Falklandskrigen var 20 % av alle skader som endte på sykehus 
relatert til kuldeskader. Av skadde med kuldeskader vendte bare 15 % tilbake til slagfeltet.  
Dette hefte bør sees i sammenheng med hefte UD 6-81-2 Personlig bekledning samt hefte 
UD 6-81-3 Forpleining som alle peker på viktige tiltak når det gjelder forebygging av 
vinterskader.  
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4 Fysiologi 
4.1  Generelt 

Menneskets indre kroppstemperatur er presist regulert til et konstant nivå uavhengig av 
variasjon i den ytre temperatur. Målt i endetarmen er kroppstemperaturen 37 °C. For 
opprettholdelse av normale funksjoner må denne temperatur holdes konstant (Naturlig 
variasjon +/-0,7 °C). Endres kroppens temperatur ut over dette vil de grunnleggende 
kjemiske prosesser som foregår i cellene og som produserer varme gradvis svekkes og til 
slutt ikke fungere. Dette betyr at en person som har feber eller er hypoterm ikke lenger er i 
stand til å regulere varmeproduksjon som et friskt menneske. Vedkommende har derfor 
ingenting å gjøre i felt. Hudtemperaturen derimot varierer mye i forhold til temperaturen i 
omgivelsene. Med bekledning og normal romtemperatur er den gjennomsnittlige 
hudtemperatur 32-35°C, noe som oppleves behagelig for mennesket. Nærmest huden har vi 
med andre ord et «tropisk mikroklima». Temperaturreguleringen er fysiologisk og 
atferdsmessig betinget. 

 
4.2 Fysiologisk temperaturregulering 

Den fysiologiske temperaturregulering styres av hypotalamus i hjernen, uavhengig av 
viljens innflytelse (autonom). Den virker inn på:  

Varmeproduksjon: 
- den basale varmeproduksjon  
- ekstra varmeproduksjon 
Varmetap:    
- den sirkulatoriske regulering  
- svetteproduksjon. 

 
4.2.1 Varmeproduksjon  

Varmeproduksjonen i den menneskelige organisme er  kjemiske energifrigjørende prosesser i 
cellene. Denne varmeproduksjonen omtales også som metabolisme eller stoffskifte og den 
foregår til en hver tid. Omsetningshastigheten i disse kjemiske prosessene kan økes ved for 
eksempel fysisk aktivitet og muskelarbeid.  

 
 Den basale varmeproduksjon er den grunnleggende varmeproduksjon som alltid foregår i 

cellene. Prosessen er sukker, aminosyrer eller fettsyrer som omsettes til høyenergetiske 
forbindelser, hvor det frigjøres varme og hvor karbondioksid er et bi produkt.  Inntak av 
proteinrik mat, f eks kjøtt og fisk, øker varmeproduksjonen med opp til 25 % i noen timer 
etter matinntak. 

 
 Ekstra varmeproduksjon kan du påvirke gjennom mat, fysiske viljestyrte handlinger, eller 

gjennom ukontrollerte handlinger som skjelving. Muskelarbeid øker stoffskifte og derved 
varmeproduksjon, da cellene må øke sin omsetningshastighet. Varmeproduksjon ved fysisk 
aktivitet gir mest varme. Bevegelse av store muskelgrupper i kroppen vil være mest effektivt 
for å oppnå varmeproduksjon. 

 
Ved moderat fysisk aktivitet er kroppens kaloribehov ca 3000 kcal/døgn. Ved forflytning på 
ski om vinteren med tung oppakning kan kaloribehovet stige til over 5000 kcal/døgn. Synker 
kroppstemperaturen under 37 °C, begynner en lett skjelving som man kan undertrykke med 
vilje i kort tid. Ved kroppstemperatur under 36 °C vil skjelvingen være grov og hemme evnen 
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til å bevege seg og snakke, og den kan ikke undertrykkes. Ved skjelving kan 
varmeproduksjonen økes med 100-200%, men ved langvarig skjelving vil kroppens 
energireserve tømmes og personen utmattes. 

 
 Oversikt over kroppens varmeproduksjon ved forskjellig typeaktivitet: 
 Ved hvile    100 W 
 Skjelving   200-500 W 
 Middels tungt arbeide  400 W 
 Tungt Arbeide   600-800 W 
 Kort og ekstrem innsats 2000 W(kun mulig svært kortvarig) 
 
 

37°C
36°C

34°C

34°C

 

35°C

34°C
30°C

28°C
26°C

20°C

 
 
 
Fig 1: ILLUSTRASJON: Fordeling av kroppsvarme. 

 
Bildet viser at kroppen regulerer kroppstemperaturen slik at kjernefunksjoner i de vitale 
organer beskyttes, mens ekstremiteter som hender og føtter får mye mindre varme. Figuren 
viser at ved 2 grader fall i kjernetemperatur vil man få et temperaturfall på 8 grader i fingre og 
føtter.  
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Temperaturen i kroppen reguleres ved bla blodgjennomstrømning til huden. Er kroppen varm 
vil blodårene åpne seg slik at varmt blod strømmer ut i ekstremitetene. Denne 
blodgjennomstrømningen kan øke med inntil 10 ganger i forhold til normalsituasjon. Når 
kjernetemperaturen synker vil kroppen gjøre det motsatte ved å lukke blodårene slik at 
kroppens kjernefunksjoner beskyttes. Dette fører til raskt temperaturfall i hender og føtter. 
Man blir derfor lettere utsatt for kulderelaterte skader i hendene og føttene når 
kjernetemperaturen faller. 
 
Folkegrupper som har sin opprinnelse i fra kalde strøk har en genetisk refleks (Hunting reflex 
of Lewis, heretter omtalt som huntingrefleksen) som ved intervaller på noen minutter åpner 
blodårene i ekstremitetene slik at man får en blodgjennomstrømning og dermed en 
temperaturøkning i ekstremitetene. Denne refleksen forsvinner gradvis når 
kjernetemperaturen synker, og forsvinner helt når man blir hypoterm, dvs  kroppstemperatur 
lavere enn 35 grader. Mentalt stress vil også bidra til å redusere denne effekten. 
 

 

! Man vil lettere forfryse hender hvis man har lav kjernetemperatur. 

 
4.2.2 Kroppens varmetap 

 
Kroppens varmetap til omgivelsene foregår i hovedsak på fire forskjellige måter: 

 

Svært mye av kroppens 
varmetap skjer i fra hodet.  

Fig 2: Kroppens varmetap 
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1 Ved sirkulasjon (konveksjonsprinsippet).  
Det oppvarmede luftlaget nærmest huden strømmer vekk, og erstattes med kald luft Det 
merkes spesielt når man er utsatt for sterk kald vind.  
 

 
2 Ved berøring eller leding (konduksjonsprinsippet).  
Kontakten mot kroppen, f eks av underlaget en ligger eller sitter på. Eksempler er kalde 
støvelsåler som «stjeler» varme fra kroppen. Vann leder varme 26 ganger raskere enn luft. 
Man blir derfor svært raskt avkjølt når man er våt.  

 
3 Ved stråling.  
Når ett menneske uten klær er i ro i et temperert rom, foregår ca 60 % av det totale varmetap 
ved varmestråling. Dette varmetapet reguleres og begrenses i stor grad av bekledning.  

 
4 Ved fordamping.  
Mennesket har varmetap når svetten på huden og i klærne fordamper. Ved fysisk aktivitet er 
fordampingen den viktigste overføringsmåte (mer enn ca 50 % av varmetapet). 
Fuktighet i bekledning eller på huden bruker energi for å fordampe og kjøler ned huden, som 
igjen trekker varme fra kroppen 

 
 For å opprettholde en stabil kroppstemperatur reguleres varmetapet til omgivelsene presist 

ved hjelp av den sirkulatoriske regulering og regulering av svettefordampingen. 
 

• Den sirkulatoriske regulering.  
Blodgjennomstrømningen i hud og underhud bestemmer hudens varmeledingsevne. 
Ved kuldepåvirkning trekker blodårene i huden seg sammen, blodstrømmen reduseres, 
hudtemperaturen minker og hudisolasjonen øker. Ved varmepåvirkning utvider årene 
seg, blodstrømmen øker, hudtemperaturen øker og hudisolasjonen reduseres. Den 
sirkulatoriske regulering, som er presis, virker best på armer og ben. 
 

• Regulering av svettefordampingen.  
Ved fordamping av 1 liter svette avgis hele 570 kcal varme fra kroppen til 
omgivelsene. Det er en forutsetning at svetten fordamper. Hvis den renner av kroppen 
blir det et væske- og salttap, men intet varmetap. Svettemekanismen er effektiv, men 
er en mer grovt regulerende mekanisme enn den sirkulatoriske regulering. 

 
 Varmetap gjennom luftveiene skjer ved en stadig oppvarming av utåndingsluften og ved tap 

av vanndamp. Varmetapet anslås til ca 200 kcal/døgn og væsketapet til ca 300 ml/døgn.  
I arktiske strøk med tørr, sterk kulde er varmetapet fra luftveiene betydelig, det kan komme 
opp i ca 10 % av kroppens totale varmetap.  
 
Totalt varmetap er summen av sirkulasjon, leding, stråling og fordamping og er ikke 
underlagt noen regulering 
 

4.3 Temperaturregulering ved atferd 
 Med temperaturregulering ved atferd menes:  

- å regulere bekledning (for eksempel regulering av hodeplagg/ glidelåser) 
- å søke ly 
- å unngå kulde 
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- viljestyrt fysisk aktivitet (indirekte påvirkning av stoffskiftet). 
 

 Menneskets evne til å tilpasse seg et kaldere klima er avhengig av atferdsendring, fordi de 
fysiologiske forandringer i organismen er minimale og underordnede. Bare under sterk og 
langvarig kuldepåvirkning kan man oppnå en viss grad av fysiologisk tilvenning, som likevel 
reduseres raskt dersom påvirkningen opphører. 

 
 For at bekledningen skal være effektiv må vi være oppmerksom på de kroppsdeler 

(ekstremiteter) som er mest utsatt for varmetap. Store deler av kroppsvarmen unnslipper fra 
bart hode og bar hals: 
I hodet vil ikke blodårene trekke seg sammen i kulde i samme grad som i resten av kroppen, 
derfor fører dette til et svært stort varmetap når man oppholder seg i kalde temperaturer uten 
lue. Mens 5 % av kroppenes varmetap skjer i fra hodet i 20 varmegrader vil så mye som 80 % 
av varmetapet skje i fra hodet i kalde temperaturer. Merk også at nese, ører, hake og kinn ikke 
har den samme blodgjennomstrømningen som resten av hodet og derfor er utsatt for 
frostskader. 
 
Hode og nakke er viktige kroppsdeler når det gjelder å kvitte seg med varme (barhodet og 
oppkneppet i halsen) samt for å bevare kroppstemperaturen (lue, skjerf og balaclava). Hender, 
føtter og ansikt er de mest utsatte legemsdeler for frostskader. Små sylinderiske legemsdeler, 
som f eks fingre har stort varmetap fordi overflaten er stor i forhold til volumet. Ved bruk av 
votter istedenfor hansker blir den samlede overflate mindre og hånden lettere å holde varm.  
 
Mannlige kjønnsorganer kan være utsatt for frostskader under fysisk trening med for tynn 
bekledning. 

 
Kroppstemperaturen reguleres effektivt med justering av hodeplagg. 
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5 Livsnødvendige behov 
5.1 Vann  

Vann er en betingelse for kroppens normale kjemiske balanse, og normalfunksjon av vitale 
organer. Om vinteren bør vanninntaket være minst 2 1/2 1 pr dag i den hensikt å unngå 
dehydrering. I tillegg til dette kommer vannet som tilføres kroppen gjennom maten.  
Ved fysisk aktivitet øker behovet for væske og man bør tilstrebe å tilføre vann jevnlig slik at 
kroppen får tid til å ta opp vannet. 1 liter i timen eller ca 1-2dl pr 10 min vil være ideelt. 
Drikker man stor mengder vann på kort tid vil mye skilles ut av kroppen uten at man får 
nyttiggjort seg vannet. 

 
5.2 Væskebalansen i kroppen 

 Den menneskelige organisme består av 60 % vann. Nyrene utskiller avfallsprodukter fra 
stoffskiftet og regulerer utskillelsen av vann og avfallsstoffer fra kroppen slik at vevsvæskens 
innbyrdes sammensetning og mengde holdes konstant. Blir vannunderskuddet for stort (>2 
liter) kan dette føre til forstyrrelse i kroppens funksjoner. Et vanntap på ca 12% av 
kroppsvekten kan være livstruende. 
 
 Når vannmengden i kroppen er for liten kalles tilstanden dehydrering. Dehydrering øker 
risikoen for å få vinterskader fordi dehydrerte soldater har: 

- nedsatt temperaturreguleringsevne 
- nedsatt motstandskraft mot kulde 
- nedsatt fysisk arbeidsevne. 

 
Om vinteren kan væsketapet fra kroppen bli stort. Fysisk aktivitet kan føre til at vi 
svetter flere liter i døgnet. Dessuten taper vi kontinuerlig væske gjennom huden, og 
fra åndedrettsorganene, også under stillstand og i søvne. Fordampingen er vesentlig, 
ca 1/2 liter vann pr døgn. Selv lettere grad av nedkjøling virker forstyrrende på 
nyrene og øker vannutskillelsen gjennom urinen. 
Kaffe og te er vanndrivende og vi bør derfor drikke minst mulig av dette.  
Selv om vi taper mye væske i kulden, blir vi ikke tilsvarende tørste. Når urinens 
farge forandres fra lys gul til mørk gul, oransje og til brun, er dette tegn på 
dehydrering. Synlig tegn på dette er hodepine, slapphet, irritabilitet, treg mave og 
økende grad av bevissthetsforstyrrelse. Det er derfor viktig å tilføre kroppen nok 
væske om vinteren.  

Fig 3 Illustrasjon Vanninnhold i kropp 
 

5.3 Mat og ernæring 
Personell med riktig påkledning krever i utgangspunktet ikke høyere kaloriinntak enn 
normalt pga kulden. Behovet for økt inntak inntreffer ved fysisk aktivitet, som for eksempel 
når man skal bevege seg med tung utrustning i snø, enten til fots, på ski eller med truger 
(øker fra 3000 kcal til over 5000 kcal pr dag). Varm mat og drikke gir energi og er et viktig 
varmetilskudd. I kalde omgivelser holdes kroppstemperaturen høyere utover natten dersom 
man spiser før hvile.  

Når vi skal operere lenge i kaldt vær, bør vi spise mer fett i forhold til proteiner og 
karbohydrater.  1 g fett gir organismen mer enn to ganger så mye energi som 1 g protein 
eller karbohydrater. 
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5.4 Søvn 
Søvn er den beste form for hvile. For å kunne opprettholde normal aktivitet, fysisk og 
psykisk, i lengre tid, bør vi ha minst 6 timers sammenhengende søvn pr døgn under trygge 
og rolige omgivelser. Søvnmangel går særlig utover de mentale prestasjoner som 
reaksjonstid, læringsevne, evnen til å utføre kompliserte oppgaver, årvåkenhet mm. Under 
operasjoner av ca 1 ukes varighet, vil det skje en dramatisk reduksjon av prestasjonene til de 
som får mindre enn 3-4 timers søvn pr døgn. 
En frisk og noenlunde utvilt person vil våkne lenge før han når den farlige grense for 
generell nedkjøling. Ved søvnmangel og utmattelse vil en ha lettere for å ignorere kroppens 
signaler om vinterrelaterte skader. 

 
 
 Kroppen bør tilføres væske jevnlig.  
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6 Kuldetoleranse  
Kroppens evne til å tolerere kulde varierer betydelig fra individ til individ, og påvirkes av en 
rekke faktorer, så vel fysiske som psykiske. 

6.1 Akklimatisering 
Akklimatisering er opphold i kalde omgivelser over tid. 

Akklimatisering kan deles inn i fysiologiske og psykologiske tilpassninger.  
Fysiologiske tilpasninger kan bestå i endret forbrenning, endringer i nervesystemet, større 
muskelspenninger, at hormonreaksjoner endres og/eller at cellene endres, samt større evne til 
å skjelve. Ca 70 % effekt kan oppnås etter 10 dager med akkimatisering og full effekt antas å 
oppnå etter ca 30 dager.  
Psykologisk tilvenning kan bestå i at man bedre tåler å utsettes for kulde ved at kulde 
oppfattes som mindre ubehagelig. Den psykologiske akklimatiseringen tar ca 2-3 dager og 
gjør at vi venner oss til å akseptere lavere temperaturer. 
Akklimatiseringsmetoder, som for eksempel systematisk bading i kaldt vann eller opphold ute 
med lite klær bør ikke gjennomføres. 

  
6.2 Alder 

 Innen de aldersgrenser som gjelder i Forsvaret, har alderen liten betydning, de yngste er mer 
motstandsdyktige, de eldre noe mer utsatt for frostskader. 
 
6.3 Geografisk og etnisk opprinnelse 
Etnisitet referer til mennesker som har felles opprinnelse og som deler en bestemt kultur. 
Biologien beskriver rase som genetisk forskjellige populasjoner hvor alle individene i hver 
populasjon har felles genetiske eller observerbare trekk. Man har observert at ulike raser har 
ulik tendens til å utvikle visse sykdommer (f eks forhøyet blodtrykk) og har forskjellig 
kuldetoleranse. Mange undersøkelser peker på til dels store forskjeller i kuldetoleranse hos 
personer med forskjellig etnisitet.  
Generelt kan man si at personer som har genetisk opprinnelse fra kalde strøk tåler kulde bedre 
enn de med opprinnelse fra varme strøk. Huntingrefleksen er fraværende eller svak hos 
personer med genetisk opprinnelse i fra varme strøk. 

 
6.4 Døgnrytme 
Temperaturreguleringen endres om natten. Mennesket har døgnrytmer som regulerer 
våkenhet, yteevne, kroppstemperatur, og mange hormoner. Temperaturreguleringen endres 
om natten (senkes), og det er påvist økt varmetap og nedsatt kuldefølsomhet ved arbeide 
nattestid.  
6.5 Ernæringstilstand 
Underernæring og sult nedsetter kuldetoleransen sterkt, likeledes vannmangel (dehydrering). 
Mangel på næring vil føre til dårligere/lavere varmeproduksjon i kroppen.  

6.6 Kjønn  
Flere undersøkelser tyder på at menn tåler kulde bedre enn kvinner. Det kan være flere 
årsaker til dette. Dog er det er viktig å peke på at det er store individuelle forskjeller. 
Kvinner og menn har svært ulike nivåer av kjønnshormoner. Kvinner i menstruerende alder 
har sykliske store variasjoner i de kvinnelige kjønnshormoner. Flere av kjønnshormonene har 

UGRADERT 
 

12



UGRADERT 

betydelig innflytelse på blodårer og sirkulasjonssystemet og kan derfor ha stor betydning for 
kuldetoleranse og for omstillingsmekanismer.  
Menn har større muskelmasse enn det kvinner har. Musklene står for en stor del av 
forbrenningen og dermed også varmefrigjøring både i hvile og under fysisk aktivitet 
 
6.7 Kroppsform 
Den relative hudoverflaten er større hos en spedbygd person enn hos en kratig. Dette gjør sitt 
til at en liten og tynn person fryser lettere. Det er en fordel med noe kroppsfett da dette vil 
isolere mot kulde.  
6.8 Fysisk utholdenhet 

 God fysisk form er av de faktorer som har stor betydning for kuldetoleransen. God fysisk 
form innebærer at man jobber mindre anstrengt, svetter mindre og har større mentalt 
overskudd. Detter reduserer risikoen for å få kulderelaterte skader. 

 
6.9 Fysisk aktivitet 

 Intens fysisk aktivitet fører til stor svetteproduksjon. Fordampning av fuktighet fra svette 
fører til varmetap fra kroppen. Fuktighet i klærne reduserer deres isolerende evne i betydelig 
grad. Faren for nedkjøling øker ved stillstand, noe som igjen fører til mindre 
varmeproduksjon. Dette fører til nedkjøling av kroppen, spesielt av armer og ben. Man bør 
ideelt sett arbeide i et rolig og jevnt tempo i kaldt vær. 

 
6.10 Alkohol og tobakk 

 Alkohol fører til økt blodomløp i hud og underhud hvorved kroppens varmetap øker. 
Varmetapet kan føre til reduksjon i kjernetemperatur. Skjelvingen dempes av alkohol, 
dømmekraften nedsettes, og faren for generell nedkjøling og kulderelaterte skader øker i 
betydelig grad. Tobakk inneholder nikotin, noe som minsker blodårenes diameter, slik at 
blodsirkulasjonen nedsettes. Dette fører igjen til økt risiko for frostskader. 

 
6.11 Medisiner 

 Enkelte medikamenter påvirker blodomløp og svetting. Det oppfordres til å søke råd hos lege 
ved regelmessig bruk av medisiner.  
 
6.12 Tidligere kulderelaterte skader  

 Tidligere frostskade øker faren for gjentagende frostskade på samme sted i betydelig grad. 
Særlig er dette aktuelt etter dyp, lokal frostskade og kuldeskade (skyttergravsfot).  
En tidligere skade vil føre til at blodårene raskere trekker seg sammen, noe som gir mindre 
varme til huden. Huntingrefleksen vil heller ikke fungere der man har hatt tidligere 
frostskader. 
 
6.13 Sykdom og skade 

 Sykdom og skade er særlig farlig om vinteren, da en slik tilstand fører til at soldatene er mer i 
ro enn ellers og raskt kan pådra seg vinterskader. Flere sykdommer medfører nedsatt eller 
sterkt forstyrret temperaturregulering. Blodtap eller sirkulasjonssvikt etter skade reduserer 
blodtilførselen til armer og ben, og man blir lettere disponert for frostskader. 2/3 av alle 
amerikanske soldater som fikk frostskader under Koreakrigen var allerede immobilisert fra 
annen skade. 

 Hud som har fått brannskade vil være svært utsatt for frostskader fordi nervene har fått nedsatt 
førlighet og vevet er skadd slik at blodgjennomstrømningen er redusert. 
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Tidligere skader, sår og arrvev har dårligere blodgjennomstrømning og er derfor mer 
eksponert for frost og kuldeskader.  

  
 
6.14 Vind 
I tilnærmet stille luft blir det dannet et grensesjikt med luft som holder seg i ro. Siden luft er 
en dårlig varmeleder (god isolator), vil dette grensesjiktet virke som et isolerende lag. Ved 
vind transporteres luften inntil huden bort, grensesjiktet blir tynnere, og dette øker varmetapet 
til omgivelsene. Vind øker derfor avkjølingen (i temperaturer lavere enn hudtemperaturen). 

  
  

 

Fig 4 

Kuldeeffekt i vind 

Tabellen viser hvordan kuldeeffekten på åpen/bar hud øker når vindhastigheten øker. 

Tabellen viser følt hudtemperatur ved forskjellige temperaturer med ulik vindpåvirkning 

Kombinasjonen moderat kulde og vind kan være farligere enn streng kulde og vindstille. 

 

! Husk at mennesker har forskjellig kuldetoleranse. Det bør derfor være rom for 
individuell justering av bekledningen. 

7 Generell nedkjøling (Hypotermi) 
 

7.1 Generelt 
Hypotermi er definert som nedkjøling av kroppens kjernetemperatur til under 35 grader.  

Hypotermi kan føre til hjerterytmeforstyrrelser og hjertestans. 
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Generell nedkjøling er en fare som ofte blir tillagt for liten vekt. I Norge kan slik skade 
inntreffe hele året pga vår beliggenhet og topografi : 
 

– Fjell og vidde sommerstid: Fuktig klima med regn, vind og lufttemperatur 
mellom +10 og 0 °C er en risiko for nedkjøling dersom bekledningen er util-
strekkelig. 

– Fjell og vidde vinterstid: Nedkjøling hyppigst hos personell som er dårlig 
kledd, har dårlig utrustning og er utmattet. Vind øker nedkjølingsfaren i stor 
grad. 

– Skadede personer som ligger ute i terrenget og venter på hjelp er spesielt utsatt 
for generell nedkjøling. Selv i varmt vær kan varmetapet være stort når 
personer ligger i vått tøy på fuktig underlag og i tillegg har en skade. 

– Kaldt vann, skipsforlis: Kun i tropisk varmt vann med ca 25 °C vil mennesket 
kunne opprettholde normal kroppstemperatur i lengre tid. Ved fall i kaldt vann 
er det som oftest hypotermi og ikke drukning som er dødsårsak. 

 
7.2 De 3 stadier av generell nedkjøling. 
 Det er praktisk å dele generell nedkjøling inn i 3 stadier. Gradsinndelingen refererer til 
kroppstemperaturen målt i endetarmen. Nedenfor er noen symptomer eller tegn på hypotermi 
beskrevet. Det er imidlertid viktig å understreke at hypotermi kan være vanskelig å oppdage, 
og at symptomene kan variere og er svært individuelle. Vær oppmerksom på at mange 
termometer ikke går lavt nok til å oppdage hypotermi. 

 
 

7.2.1 35-33 °C: Mild hypotermi 
Personen er ved bevissthet.  Han fryser og skjelver sterkt dersom vedkommende ikke er 
utmattet. Økende sløvhet og likegyldighet. Personen er i utgangspunktet selv i stand til å 
generere kroppsvarme 
 
• Symptomer eller tegn: 

– Bevissthetsendring – sløv, forvirret, apatisk 
– Kjølige hender og føtter 
– Muskelskjelvinger (kroppens naturlige reaksjon) 
– Normal til hurtig puls og respirasjon 
– Dårlig finmotorikk og etter hvert dårlig grovmotorikk. 
 

7.2.2 33-30 °C: Moderat hypotermi  
Personen trenger assistanse for å få opp kroppstemperaturen og er derfor å betrakte som 
en pasient. Skjelvingen opphører. Økt muskelstivhet. Pasienten føler behagelig varme. 
Økende søvnighet som gradvis går over i bevisstløshet. Langsomt åndedrett og puls. 
  

• Symptomer eller tegn: 
– Ytterligere nedsatt/endret bevissthet/trøtt/ sløv/ bevisstløs 
– Muskelstivhet 
– Langsom puls og respirasjon 
– Irrasjonell atferd – paradoksal avkledning 
– Skjelving opphører 
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7.2.3 Lavere enn 30 °C: Dyp hypotermi 
Pasienten kan være bevisstløs og er likblek. Åndedrett og puls kan være svært vanskelig å 
registrere. I denne tilstand kan pasienten lett antas å være død. 
 
• Symptomer eller tegn: 

– Bevisstløshet eller koma 
– Hvit og kald hud 
– Utvidede lysstive pupiller 
– Langsom puls – vanskelig å registrere 
– Langsom respirasjon – vanskelig å registrere 
– Vitale tegn kan synes fraværende, men pasienten er nødvendigvis IKKE 

DØD  
 

Når kroppstemperaturen synker lavere enn 28 °C, er det en økt fare for hjerteflimmer, 
som igjen kan føre til hjertestans. Pasienten dør til slutt av hjertestansen, ikke av for 
dårlig åndedrett.  

 
7.3 Behandling  
  

7.3.1 Ved bevisst pasient: 
– Aktiv oppvarming ved fysisk aktivitet. Aktiviser større muskelgrupper. 
– Overvåk personen. 
– Få pasienten i ly straks, fjern pasienten straks fra de kalde omgivelser. Hvis 

mulig bring pasienten snarest mulig i oppvarmet telt eller hus - ta av alt vått 
tøy og skift til tørt, helst ull.  

– Se etter lokale frostskader. 
– Unngå ytterligere varmetap ved å pakke pasienten inn i bobleplast, sovepose, 

pasientteppe, teppe eller lignende. 
– Dersom tørt tøy ikke finnes, kan man i nødsfall legge pasienten i en plastsekk 

eller jervenduk og snøre om ved halsen for å hindre fordampning (varmetap) 
før transport til sykehuset. 

– Gi varm drikke dersom pasienten er våken. 
– Unngå røyking og alkohol. 
– Varmeflaske nær pulsårer og på mage. 
– Ved mild hypotermi kan man nytte varmt bad eller dusj. Ved moderat eller dyp 

hypotermi skal dette ikke gjøres.  
– Bruk pasientvarmer og teppe. Hvis dette ikke er tilgjengelig så kan man 

forhindre ytterliger nedkjøling ved at en kamerat legger seg inntil pasienten 
med hud mot hud inntil kyndig personell er på plass og kan overta videre 
behandling 
 

 
7.3.2 Hvis pasienten er bevisstløs og/eller dyp hypoterm: 

 
– Gjennomfør ABCDE og se etter livstegn. Dette må overvåkes over noe tid da 

livstegn (puls og respirasjon) kan være svært langsomt. 
– Pasienten må behandles, fraktes og evakueres skånsomt. Dette for å unngå at 

kaldt blod fra ekstremitetene føres tilbake til hjertet. Dette kan forårsake 
hjertekomplikasjoner.  
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– Om nødvendig gjennomfør HLR, men ikke før man er sikker på at pasienten 
ikke har puls respirasjon.  

– Legges evt i stabilt sideleie hvis puls og respirasjon er tilstede.  
 

7.3.3 Evakuering 
– Etter førstehjelp føres pasienten i et oppvarmet, lukket kjøretøy til endelig 

behandlingssted. Det er viktig å unngå ytterligere nedkjøling under 
transporten. Pasienten skal alltid ligge i stabilt sideleie.  

– Bruk pasientvarmer og teppe. 
– Endelig behandling: Pasienter med mild nedkjøling kan få endelig behandling i 

oppvarmet telt eller hus dersom forholdene ligger til rette for det. Pasienten må 
overvåkes kontinuerlig av kyndig personell.,. 

–  
– Vær oppmerksom på at han som ikke er hypoterm raskt vil bli kald og ikke kan 

ligge inntil den hypoterme for lenge.   
 

 
 
 

! Ved moderat og dyp nedkjøling skal endelig behandling foregå på sykehus.  
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8 Kuldeskader 
 

8.1 Generelt 
Kuldeskade er en lokal skade som gjerne oppstår i temperaturområdet 0- +10 grader. 
Temperaturen kan være lavere eller høyere, men skaden  oppstår når temperaturen i huden 
ligger på 8 grader eller lavere over tid (oftest over 12 timer). 

Kuldeskader er et resultat av langvarig eksponering av kombinasjonen fuktighet og kulde.  
Blodårer trekker seg sammen som følge av varmetap, reduserer blodstrømmen til 
ekstremitetene og hindrer oksygen og næring til cellene. 

Temperaturen i vevet synker under disse 
forhold ikke under 0 grader. Det dannes 
derfor ikke iskrystaller i vevet. Av denne 
grunn brukes også begrepet ”Non-freezing 
cold injury”, eller skyttergravsfot.  

Skyttergravsfot kan ved spesielle tilfeller 
utvikles på 6-8 timer, men tar som regel 
lenger tid. Det finnes eksempler på at 
skaden har oppstått raskere. Skaden 
oppstår raskere dess kaldere og fuktigere 
legemsdelen er, og dersom huden utsettes 
for trykkskader.  

 

 
Fig 5 Bilde Båt i snøvær 

 

Tilstanden rammer som regel føttene men kan også inntreffe på hendene. Skaden oppstår 
ofte symmetrisk, dvs at den f.eks. skjer på begge sider samtidig. 

Kan gi varig skader på nerver, blodkar og vev.  Det kan gi senskader som hypersensivitet og 
redusert kuldetoleranse.  

 
 

! Vær spesielt oppmerksom på kuldeskader når det er mye fuktighet i terrenget. 
Det vil være økt risiko for kuldeskade når vi opplever 0 grader og sludd, eller under 

snøsmelting på våren 
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Fig 6 Bilde: Begynnende kuldeskade.    Fig 7 Bilde: Kuldeskade 

              

8.1.1 Symptomer 
– Nummenhet, ”stikking” i huden 
– Tap av følelse 
– Blek hudfarge, langsom kapillærfylling 
– Tap av kuldefølelse 
– Svak puls i ekstremitet 
– Gangforstyrrelser, ustø gange 
– Ødem/ hevelse, smerte ved oppvarming 

 
Det kan ofte være vanskelig å avdekke milde former for kuldeskade. Ofte kan symptomene 
kun være numne tær. Smerter i tærne vil ofte ikke komme før etter flere dager. 
 

8.1.2 Behandling/ Førstehjelp  
 
– Umiddelbart fjerne pasient fra kalde/fuktige omgivelser 
– Varmes forsiktig opp (pasienten har nedsatt smertefølelse, og kan lett brenne 

seg på varmekilde) 
– Unngå oppvarming hvis man ikke kan holde pasienten varm. 
– Gi varm drikke 
– Unngå massering eller å gni med snø osv da det vil kunne skade vevet. 
– Hevelser og smerter gjør at pasienten må fraktes på båre. (ved alvorlige 

tilfeller) 
– Elevasjon av ekstremitet  
– Pasienten vil kunne ha behov for smertestillende etter oppvarming. 
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8.1.3 Forebygging 
– Tørk støvler og sokker. 
– Bytt sokker ofte. 
– Hvil/sov med tørre føtter. 
– Frotter føtter 1 gang pr døgn 
– Ved kalde føtter må det handles raskt. Mange tror det er greit å være litt kald 

på beina. Dette kan raskt bli en skade. 
 
 
 
 

En kuldeskade oppstår raskt når man har kombinasjonen kulde og fuktighet. 
Temperaturen i huden går aldri under 0 grader. 
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Fig 8 Bilde  Frostskadet hånd opptint 
 
 

9 Frostkader 
9.1 Generelt 
Lokal frostskade er i praksis ødelagt vev, ved at iskrystaller punkterer 
og sprenger celler. Dette fører ofte til væskeansamlinger i skadestedet 
etter at skaden tines opp. Det må altså være kuldegrader for at en 
frostskade skal kunne oppstå. 

Frostskader kan oppstå lokalt selv om kjernetemperaturen er normal. 
Men det er større sjanse for slike skader når kjernetemperaturen er lav. 

Ved minusgrader i celler og vev oppstår frostskader.  
 
Når huden nedkjøles, vil blodårene på det utsatte sted trekke seg 
sammen, og huden blir blek. Ved en hudtemperatur på 10 °C oppstår 
det en forbigående rødhet, som skyldes oksygenoverskudd fordi 
stoffskiftet, og derved oksygenbehovet, er betydelig redusert. Ved 
denne temperatur oppstår smerter. Ved fortsatt temperaturfall forblir 
huden rød, fordi blodårene utvider seg igjen. Når hudtemperaturen er 
omkring frysepunktet, blir huden igjen hvit, fordi at blodkar i området 
trekker seg sammen.  
Lokale frostskader deles i Forsvaret inn i overfladiske og dype. 
Forskjellen er hvor dypt, og dermed også hvor alvorlig skaden er. 
Begge typer vil gi varig skader i vev.  

 
 
 
 
 
 

Fig 9 Illustrasjon: Figuren viser utsatte steder for frostskader. 
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Fig 10 Illustrasjon Overfladisk frostskade  Fig 11 Illustrasjon Overfladisk frostskade dyp 
 
 

 
 

9.2 Overfladisk frostskade 
 

9.2.1 Symptomer 
Huden er hvit ved hudtemperatur omkring 0 °C. Det er moderat smerte og en prikkende 
følelse i huden som avløses av at kulde- og ubehagfølelsen opphører. «Hvite flekker» sees 
først på nese, kinn, ører og fingre. Dette er et forstadium til nedfrysing av vevet. Når huden 
fryser, dannes det iskrystaller, først og fremst i vevsvæske mellom hudcellene. Huden er nå 
følelsesløs, hvit og hard, men kan beveges i forhold til underlaget. Huden over ledd kan 
beveges. 

 
– Hvite eller grå flekker i huden 
– Huden er voksaktig men kan beveges over underliggende muskulatur og hardt 

vev. 
– Deles i 2 stadier: 

1. Hvit hud som varmes opp og som har førlighet etter maks 15min.  
Huden er rød og ikke hvit etter førstehjelp. 

2. En skade som går lenger ned i huden vil ha typiske ødemer  
eller blemmer med blank væske etter at de er tint opp. 

 
–  

 

 
Fig 12 Bilde: Lokal frostskade etter opptining.  Fig 13 Bilde: Lokal frostskade. 

Varmes opp hud mot hud 
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Fig 14 Bilde Lokal frostskade etter opptinging. Merk blemme på V tommel. 
 
 
 
9.2.2 Behandling/ Førstehjelp  
Lokal overfladisk frostskade skal behandles på stedet, helst i ly. Varm hud mot det skadede 
sted er meget effektivt. Håndflate mot nese, øre, kinn og hake. IKKE gni eller gnikk. Frosne 
fingre eller hånd plasseres i armhulen. Tær og føtter plasseres på en kamerats mage under 
klærne (se figurene nedenfor). 
Gi varm drikke og ta på varme tørre klær. Etter oppvarming må området dekkes med klær da 
frostskadet hud har meget dårlig motstandskraft mot ny nedkjøling.  
Forfrossen hud varmes opp mot hud med normal temperatur, hud mot hud: 
  
 
 
 
 

 
 
Fig 15 
Håndflate mot øre, nese, kinn 

Fig 16 
Håndflate mot øre, nese, kinn 
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Fig 17 
Hender i armhule 

 
Fig 18 

Føttene mot magen til en kamerat 
 
 
 
 

 

En overfladisk frostskade behandles best hud mot hud. 

 
Dersom den frostskadede legemsdel ikke lar seg varme opp i løpet av 10-15 minutter, må 
soldaten så snart som mulig evakueres/bringes til oppvarmet telt eller hus. 
 
Endelig behandling: 
- Oppvarming i vanlig romtemperatur 
- Ikke gni eller masser, bruk hud mot hud metoden 
- Unngå at forfrossen legemsdel kommer for nær primus eller ovn, da pasienten har nedsatt 
smertefølelse og lett kan utsettes for forbrenning. 
- Gi varm drikke 
- Ved utbredt overfladisk forfrysning er behandling på sykehus påkrevet. 
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9.3 Dyp frostskade  

9.3.1 Symptomer 
Går dypere enn huden og ned til underhud og muskulatur. Den forfrosne del er hvit, hard og 
følelsesløs. Huden og muskulatur over bein kan ikke beveges. Hardheten skyldes at vevet 
fryser til is i de utsatte områder. 

 
9.3.2 Behandling/Førstehjelp 
Denne skade skal ikke behandles på stedet  
Pakk det skadede parti godt inn for å hindre at forfrysningen utvikler seg. NB! Se opp for 
generell nedkjøling. Pasienten skal pakkes inn i varme, tørre klær (helst ull nærmest kroppen) 
og tepper. Varm drikke gis hvis mulig. 
  
 

 
 
Fig 19 Illustrasjon Førstehjelp ved lokal dyp frostskade 
Behandling etter lokal DYP frostskade. 
Merk at høyre hånd er pakket inn og IKKE tines. 

 
 

 
Om nødvendig kan pasienten gå på en frossen fot. Men så snart oppvarming av foten er 
begynt, er han bårepasient. En opptint dyp frostskade er svært utsatt for nye frostskader. En 
gjentatt frostskade vil forverre skaden i kroppsdelen i betydelig grad. Pasienten skal derfor 
evakueres til det sted hvor han kan få endelig behandling. 

Fig 20 Dyp 
lokal 
frostskade 
etter 
opptining.  

 
Endelig behandling begynner og slutter på det sted hvor endelig behandling kan gis, helst på 
sykehus.  
Tiltak for ikke medisinsk kyndig personell utenfor sykehus: 

- opprettholde normal kroppstemperatur 
Aldri gni! 

 
 

 
 

! Er du i tvil om skaden er overfladisk eller dyp, skal den behandles som en dyp 
frostskade.
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10 Forebygging av frostskader 
 

”...all local cold injuries should be regarded as preventable during peacetime in the 
military noncombat situation...”       Rosèn et al, Arct Med Res 1991 

 

 

10.1 Hygiene 
Enhver har ansvar for å ta vare på seg selv og sin egen helse. Om vinteren må vi dessuten i 
større grad kontrollere at hygieniske tiltak blir utført. God hygiene kan praktiseres selv ved 
lave temperaturer selv også om tilførselen av rent vann er begrenset.  
Vask armhuler, skritt og føtter mer enn en gang i uken. Snøvask eller snøbading kan langt på 
vei erstatte vask med vann når forholdene ligger til rette for det. Vær oppmerksom på faren 
for frostskader på føttene ved snøbading og spesielt ovenfor kroppsdeler som tidligere har 
vært utsatt for kulderelaterte skader.  
 

10.2 Huden 
 Det anbefales ikke å vaske seg eller barbere seg siste døgnet før lengre eksponering i streng 

kulde. Vann og såpe fjerner det naturlige fettlag fra huden.  
Hender og ansikt bør masseres før du går ut i sterk kulde. Når du først er ute: Skjær grimaser 
og bruk tyggegummi for å holde blodsirkulasjonen/gjennomstrømningen i gang i ansiktet.  
Forebygg vinterskader ved å jevnlig utføre makkersjekk i den hensikt å kontrollere at det ikke 
oppstår hvite flekker.  
Skjegg og bart vil til en viss grad isolere huden.  
Forskning viser at kuldekrem gir liten eller ingen beskyttelse mot kulde, og kan i enkelte 
tilfeller virke mot sin hensikt. Kuldekrem anbefales derfor ikke brukt i Forsvaret.  
Fet, vannfri krem kan brukes på fingrene for å unngå tørr hud og sprekker. 
 

10.3 Føttene 
Hold føttene rene, tørre og varme. Dersom man fryser på bena er det vanskelig å holde 
varmen selv om en kler seg aldri så godt. Aktiviser beina ! 
Vi må alltid sørge for å ha et par tørre sokker i sekken til bruk om natten. Støvlene må være 
store nok til å gi plass for bevegelse av tærne. Det anbefales at man benytter sko som er 1-2 
nummer større enn på sommeren. Det vil gi god plass til 2 par sokker og luft. Fotposer 
anbefales brukt om vinteren 

 

10.4 Hendene 
 Metallgjenstander må ikke berøres med bar hud da metall leder kulde svært godt. Bruk alltid 

votter/kontakthansker. Når vottene ikke er i bruk, legg de på kropp. 
Håndbekledning må også reguleres i forhold til aktivitet for å unngå opphopning av fuktighet. 
Tren på ferdigheter med bruk av votter. Temperatur på hender og føtter reguleres avhengig av 
kroppens kjernetemperatur (fig 1). Sørg for at du har nok bekledning på kroppen for å kunne 
regulere håndbekledningen.  
 

10.5 Øreheng og piercing 
Ørepynt og piercing leder kulde og skal derfor ikke nyttes. 
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10.6 Bekledning (Se UD 6-81-2 Personlig bekledning) 
 En god huskeregel for bekledning under vinterforhold er: Aktivt reguler bekledningen slik at 

den er tilpasset aktiviteten. Hold deg passe varm hele tiden. I dag nyttes nettingundertøy 
nærmest kroppen for å skape luftrom, deretter et lag med ull. Bruk heller flere tynne lag med 
klær enn få tykke. Ha et vindtett lag ytterst. Benytt feltuniformens mulighet for utlufting ved å 
bruke glidelåsene under armhuler, på hofter, i skrittet, på brystet samt håndledd og hals. Bruk 
bukseseler istedenfor belte da dette gir bedre luftsirkulasjon. Selvdisiplin settes på stor prøve 
når mulighet for å tørke vått tøy ikke lenger er til stede eller sterkt begrenset. Vi kan likevel 
ha det rimelig komfortabelt over lengre perioder ved å ha disiplin i avdelingen, forebygge og 
ta følgende forholdsregler: 
- Avpass tempo under marsj slik at varmetap og varmeproduksjon oppveier hverandre 
- Skift alltid til tørt tøy før du går til ro 
- Hvil i tørre klær, jobb i ”våte” klær 
 

10.7 Våpenbehandling og kontakt med metall i kulde: 
 Kontakt med metall i kulda vil lett kunne gi frostskader. Spesielt hender og ansikt er utsatt. 

Ved skyting i kulde kan man med fordel ha tøy mellom våpen og ansikt. Et godt eksempel her 
er bruk av balaclava og ansiktsmaske under skyting. Håndtering av våpen i kulda med 
vindvotter krever trening. Dette må derfor legges inn i utdanningen! 
 

10.8 Toaletthygiene 
 Latrine må tilordnes slik at soldatene opplever dette som «lystbetont». Bruk teltduk eller 

Jervenduk for å gi ly for vind og vær. Det må legges til rette for å gå på do både for kvinner 
og menn. 
Hvis man ikke går på latrinen fører dette til at man bruker energi fra kroppen på å holde 
avføringen varm, noe som igjen gjør at man fryser lettere. Man vil dessuten bli dårlig og kan 
få forstoppelse hvis man holder seg unødig lenge.  
 

10.9 Kontrollrutiner og lederskap 
SIBIR er ett av sjefens viktigste verktøy for å forebygge og oppdage frostskader. Med SIBIR 
menes her en foresatts visuelle kontroll av ekstremiteter og generelle fysiske tilstand i den 
hensikt å forebygge og avdekke eventuelle tidlige stadier relatert til vinterskader. 
 
Her er noen generelle tips for SIBIR som kan bruke som huskeliste i felt: 

- Kontrollen bør gjennomføres av avdelingens mest erfarne befal/offiserer 
- Gjennomfør kontrollen som en uformell prat slik at du ”ufarliggjør” kontrollen. 
- Ta på huden, kjenn om den er kald eller fuktig. 
- Se etter kuttskader, gnagsår og belastningsskader. 
- Du må kjenne på huden direkte med dine bare hender/fingre.   
- Bruk en spiss og en butt gjenstand (sikkerhetsnål e.l) for å kontrollere førlighet. 

Kontrollert person skal kjenne forskjell på spiss og butt ende. Hvis ikke, er det 
symptom på en skade. 

- Kontroller spesielt utsatte områder som ansikt, fingre og tær. 
- Kontroller om feltstøvlene er tørre. Er disse våte gir det en indikasjon på hvordan 

beina har det (2 par sokker anbefales, det er både varmere og forebygger gnagsår). 
- Egenkontroll og muntlige tilbakemeldinger er ikke godt nok.  
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Før man drar på øvelse bør man gjennomføre en grundig SIBIR på alt personell i avdelingen 
for å få en status på normaltilstand som en referanse for videre kontroller. Dette bør skrives 
ned i en logg. Denne kontrollen kan med fordel gjennomføres uker før man skal ut slik at man 
har tid til å gjennomføre tiltak på dårlige føtter. 
 

! Forebygging av kuldeskader om vinteren vil i stor grad være ett spørsmål om 
lederskap. Avdelingens forebyggende tiltak må være kjent av alle, og det må 

kontrolleres at det gjennomføres. 

 

 

 

 

 

 

10.10 Risikovurdering  
 

10.10.1 Generelt 
Risikovurdering vil være ett godt verktøy både for å forebygge og forhindre frost og 
kuldeskader. Erfaringsmessig er det noen faktorer som går igjen når en avdeling opplever 
vinterskader. Ved at man på et tidlig stadium i planleggingen kan være i stand til å identifisere 
farer samt være i stand til å ha høy endringsberedskap under selve utførelsen vil man ofte 
kunne unngå skader. 
 

10.10.2 Erfaringer 
Oppsummering av erfaringer og rapporter fra avdelinger som har opplevd vinterskader 
stadfester følgende momenter/mangler: 
 

- Fravær av varm mat de siste 14 timer, samt for lite drikke. 
- Krevende værforhold med sterk kulde (kaldere enn -10 grader C)og mye vind. 
- Liten eller ingen tid til pauser 
- Uklare lederroller eller fravær av lederskap 
- Muntlige forsikringer burde vært erstattet med fysisk kontroll og inspeksjoner 
- Mangel på oppfølging av soldater 
- Mangel på etablering og oppfølging av ”makker kontroll” 
- Kombinasjon fuktighet og kulde. (for eksempel båtoperasjoner eller overvann). 
- Ikke forberedt utrustning (For trange sko, hull og mangler) 
- For høye ambisjoner for øvelsen sett i forhold til utdanningsnivå.  
- Sammenhengende opphold ute i over 24 timer uten varmekilde. 

 
Gjennom en god og grundig risikovurdering vil man være i stand til å fange opp mange av 
disse momentene. Risikovurdering gjennom planlagt vurdering slik som gjøres forut for 
øvelser hvor man benytter seg av en 5-trinns modell vil man kunne identifisere og vurdere 
farer knyttet til vinterskader. Ut ifra dette bør en utvikle en rekke nødvendige tiltak som 
senere bør omsettes til praksis ifm øvelsen. (Ref UD-2-1 Risikovurdering). 
 
Under planlegging er det viktig å komme frem til, og få etablert en del forebyggende tiltak for 
å forhindre vinterskader i en avdeling. Dette bør komme tydelig fram i risikovurderingen.  
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Når man kommer til selve utførelsen så er det viktig at de nødvendige rutiner man har etablert 
blir fulgt opp, herunder å iverksette og forsterke kontroller på lavt nivå i avdelingen. Sjefens 
bevisstgjøring ovenfor eget befal vedrørende den tidskritiske vurderingen er avgjørende. De 
som har lederansvar bør ha etablert avbruddskriterier i forhold til vinterskader, sett i lys av 
den aktivitet som skal gjennomføre. 
 
Det å sørge for at de som har lederansvar på lavt nivå er forberedt, innehar kunnskaper for å 
vurdere situasjoner under selve utførelsen, og når uventede farer oppstår er vesentlig. Dette er 
viktig ift at utfallet av innledende symptomer og stadier av generell nedkjøling, kulde og 
frostskader veldig lett forverres hvis man ikke iverksetter strakstiltak på stedet og i selve 
situasjonen. 
 

 

 



10.10.3 Eksempel på risikovurdering angående vinterskader. 
 

Oppdrag/oppgave:  
Norsk vinterkurs 2010 –  
Øvelse BIRKEBEINER 

Dato:  
19. – 27. januar 2010 

Utført av: Forsvarets vinterskole Side: 1 av 12 
Nr Hovedaktivitet: 

 
 
FROST/KULDE 
SKADER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FROST/KULDE 
SKADER  

Fare: 
 
Lagsmedlem
mer blir utsatt 
for lokale 
frostskader på 
eksponerte 
kroppsdeler 
under marsj.  
 

Årsak: 
Naturlig: 
Wind/Chill faktor og generelt 
svært streng kulde medfører 
økt risiko for at lokale 
frostskader forekommer. 
 
Menneskelig: 
Mangelfull bekledning. 
Mangelfull bruk av bekledning. 
Enheten trosser indikasjoner 
på lokale frostskader og 
iverksetter ikke 
strakstiltak/kamerathjelp. 
 
Personell lar metall komme i 
direkte kontakt med hud. 
 
Personell bruker for små sko. 
 
Bar hud 
 
Vått tøy 
 
Dårlig hygiene  

K
.1 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
4 
 
3 
 

S.:2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
2 
 
3 
 

R.:3 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
16 
 
8 
 
9 

Tiltak: 
Fokusere på rutiner for kameratsjekk. 
 
Gjennomfør SIBIR minimum en gang 
i døgnet samt når sit tilsier at det er 
nødvendig. 
 
Nødvendig opplæring ift riktig bruk av 
bekledning før og under øvelsen. 
 
Trene på strakstiltak ved lokale 
frostskader før øvelsen. Herunder; 
Makkertjeneste og hurtigbivuakk. 
 
Benytter håndbekledning slik at man 
unngår direkte hudkontakt med metall 
 
Kontroll av skostørrelser før øvelsen 
starter 
 
Dekke til all hud, bruk av votter. 
Vindmaske og briller. 
 
Tørke tøy ved alle anledninger 

A,F
4

 

Re
stri
sik
o: 

Merknad5: 
Utstyr; 
Maske,briller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Konsekvens: 1-kritisk, 2-alvorlig, 3-moderat, 4-mindre, 5-ubetydlig  
2 Sannsynlighet: 1-sannsynlig, 2-mulig, 3-kan skje, 4-lite sannsynlig, 5-usannsynlig  
3 Konsekvens * sannsynlighet  
4 Ansvar og frist 
5 Eksempelvis: Behov for avklaring fra høyere sjef, mer fakta, behov for å gjøre en egen ORM for hovedaktiviteten, etc. 
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Nr Hovedaktivitet: 
 
 
GENERELL 
NEDKJØLING 

Fare: 
 
  
Lagsmedlem
mer 
opprettholder 
ikke 
stridsevnen 
tilstrekkelig og 
dehydrerer og 
utmattes 
under marsj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsak: 
 
 
Naturlig: 
Faktorer som kan medvirke; 
Sterk kulde, tunge 
marsjforhold, vind etc. 
 
Menneskelig: 
Dårlig rekondisjonering ift. 
Væske, næring, hygiene og 
søvn. Generelt at enheten ikke 
får nok tid til å ivareta egen 
stridsevne. 
Enheten fortsetter å gå selv om 
klare indikasjoner på 
utmattelse er fremtredende hos 
enkelte 
 
 
 
 
 

K
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

S.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

R.:7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
6 

Tiltak: 
 
 
 
Hud mot hud 
 
Følge opp hygiene ifm gjennomføring 
av SIBIR 
 
Loggføring av tidligere frostskader før 
STARTEX.  
Sterkt fokus på væske og 
næringstilførsel i bivuakk og under 
marsj. Skape trygghet i forhold til at 
den enkelte tør å si ifra. 
 
Spesielt viktig under vanskelige 
værforhold. 
Optimalisere marsjvei i forhold til å 
unngå naturlige hindre, etc bratte 
nedstigninger, områder med mye 
løssnø etc.tørt tøy 
Generell oppvarming av pasienten 
Innarbeide rutiner på varm mat og 
drikke 

A,F
8

 

Re
stri
sik
o: 

Merknad9: 
Utstyr; 
 
 
Den enkelte har kapasitet til å medbring 
 2l væske hvorav en på termos. 
 
Den enkelte er godt fysisk trent og har  
prøvd egen skiutrustning over tid før startex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Konsekvens: 1-kritisk, 2-alvorlig, 3-moderat, 4-mindre, 5-ubetydlig 
7 Konsekvens * sannsynlighet  
8 Ansvar og frist 
9 Eksempelvis: Behov for avklaring fra høyere sjef, mer fakta, behov for å gjøre en egen ORM for hovedaktiviteten, etc. 
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11 Fall i kaldt vann 
I vann med temperatur lavere enn 28 °C vil kroppen tape varme. Varmetapet er raskere dess 
lavere vanntemperaturen er. Tabellen nedenfor viser hva som skjer når en faller i vannet ved 
forskjellige sjøvannstemperaturer.  

 
Fig 23 Tabell fall i kaldt vann 

 
Grunnen til at nedkjølingen av kroppen går så raskt i vann, skyldes at vann leder varme 26 
ganger bedre enn luft. Ved opphold i vann mister man det isolerende luftlag man har i klærne.  
Det er likevel påvist at påkledde mennesker tåler opphold i kaldt vann bedre enn avkledde ved 
at vann strømmer inn i de forskjellige lag med klær vil det varmes opp av kroppen. Behold 
derfor alle klær og fottøy på kroppen.  
Det er viktig at man holder seg mest mulig i ro for å prøve å holde på ”varmen”. Vanntett tøy 
ytterst er derfor en fordel fordi vannet ikke så lett kan strømme inn og ut. Innta 
«fosterstilling». Unngå å inhalere kaldt vann da dette kan gi hosteanfall og ukontrollerte 
reflekser. Samtidig må man unngå å ha hode under vann da forskning viser at dette øker 
sjansen for å få hjertestans.  

  
I vann med temperatur ned mot 0 °C vil enhver av oss, uansett ferdighet, få redusert evne til å 
bevege seg.  
Vær oppmerksom på at en person som er berget på land etter fall i vannet, er sterkt utsatt for 
nedkjøling ved kulde og/eller vind påvirkning. Bring ham derfor straks i ly, ta av våte klær før 
de fryser til is. Skift til tørt tøy. Følg opp pasienten i forhold til symptomer på hypotermi, og 
utfør nødvendig førstehjelp. 
 
Immersjon 
Immersjon er definert som nedsenking i vann til skuldrene. Ved immersjon er det fire klare 
trinn som hver for seg eller samlet kan føre til døden. Disse trinnene er: 

– Kuldesjokk  
– Nedsatt svømmeevne  
– Hypotermi 
– Post rescue collapse (en kollaps i redningsøyeblikket, eller opptil flere timer 

etter redning) 
 
Dette avhenger imidlertid av ytre påvirkning og en del individuelle faktorer:  
 

Individuelle faktorer: 
– Alder 
– Ernæringstilstand 
– Utholdenhet 
– Fysisk aktivitet  
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– Søvnmangel 
– Sykdom, og skade, 
– Alkohol og tobakk 

 
Ytre påvirkning: 

– Temperatur 
– Vind 
– Luftfuktighet 

 
11.1 Kuldesjokk 
Kuldesjokk er en reaksjon som utløses umiddelbart etter fall i kaldt vann. Det vil variere mye 
fra person til person hvor kaldt vannet må være for å få en slik reaksjon. Reaksjonen 
forsterkes dersom personen uforberedt faller i vannet. Eksempler på dette er fall fra båt eller 
gjennomgang i råk. Mental forberedelse har derfor mye å si. 
 
Reaksjonen ses som regel kun ved vanntemperaturer under 25 °C. Maksimal respons på ca 10 
°C. Sjokket gir en firedobling av surstoff behovet det første minuttet. Faren for å drukne er 
overhengende. Kuldesjokket fører til betydelig inspiratorisk gisp etterfulgt av en kort periode 
(minutter) med ukontrollert hyperventilering. 
Hyperventilering kan også påvirke bevissthetsnivå. 
 

11.2 Nedsatt svømmeevne 
Sammentrekning av blodårer gir kalde ekstremiteter og nedsatt muskelkraft. Selv personer 
med god svømmeevne vil etter relativt kort tid være ute av stand til å svømme i kaldt vann. 
11.3 Hypotermi 
Henviser til pkt 8 i heftet både vedrørende symptomer og førstehjelp. 
11.4 Post rescue collapse 
Dette er en fellesbetegnelse på komplikasjoner som kan oppstå i etterkant av en redning både i 
forhold til ”afterdrop” og oppvarming som kan gi rytmeforstyrrelser. 
 

11.5 Tiltak ved fall i kaldt vann 
– Kom deg raskest mulig ut av vannet. 
– Skift til tørre klær. 
– Har du ikke tørre klær, kan man pakke pasienten inn for å unngå varmetap  
– Aktiviser store muskelgrupper. 
– Søk ly og få i gang en varmekilde  
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12 Andre skader 
12.1 Solforbrenning 
Solforbrenning skyldes en direkte skadelig effekt på hudcellene av de ultrafiolette (UV) 
strålene i sollyset. Mengden av UV-lys en utsettes for øker jo høyere solen står på himmelen 
og jo høyere en befinner seg over havet (lavere atmosfæretrykk).  
UV-bestrålingen øker også ved økt lysrefleks fra omgivelsene, som fra sjø og snø. Graden av 
hudreaksjon er avhengig av bestrålingens intensitet og varighet. Huden reagerer først med 
rødming, som kommer flere timer etter at solbestrålingen er opphørt. Har bestrålingen vært 
sterk, kan det også danne seg blemmer. Huden er intenst smertefull. Avskalling av huden 
kommer etter 1-2 dager. Huden som blir tilbake etter avskalling, er svært utsatt for ny 
forbrenning. Pigment i hudcellene er forsvar mot solstrålene. Pigmentproduksjon øker ved 
solbestråling. En vil derfor kunne øke toleransen ovenfor UV-strålene ved gradvis soling. 
 
Vi kan beskytte huden mot bestråling med klær (f eks trekanttørkle foran ansiktet), ved 
opphold mest mulig i skygge og bruk av solbeskyttende krem som nedsetter UV-strålenes 
effekt. Forbrent hud dekkes til for å hindre ytterligere solbestråling. Huden holdes ren for å 
unngå infeksjon. Ved intens kløe eller sterk hevelse kan det være nødvendig å bruke 
legemidler (antihistaminpreparat og steroidsalve). Det anbefales derfor å konferere med lege. 

 

12.2 Snøblindhet 
Snøblindhet oppstår fordi øynene ikke tåler påvirkningen av de ultrafiolette (UV) strålene i 
sollyset.  
Når vi går over snødekt flate, reflekteres strålene fra snøkrystallene og UV-strålene, som 
stoppes i liten grad av skyer, tåke og snøvær, bevirker en betennelse i øyets ytre del 
(hornhinnen). Symptomene på snøblindhet kommer gjerne flere timer etter lyseksponeringen, 
og merkes som sterk svie eller kløe i øynene, som om det er infisert med  sand. Lys på øyne-
ne forverrer ubehaget. Tilstanden er plagsom, men ikke farlig. 
 
Man forebygger dette ved å beskytte seg effektivt mot snøblindhet ved alltid å bruke utleverte 
solbriller/skytebriller/skibriller i høyfjellet om vinteren. 
Fargen på glassene har ingen betydning for beskyttelsen, 
men det er behagelig å ha lett fargede glass. Solbriller kan 
hvis nødvendig improviseres ved å skjære ut en slisse 
foran hvert øye i en pappskive eller et trestykke som vist 
på figur 23. Man kan også bruke et trekanttørkle og lage 
små hull til øynene. 

 
  

 
Fig 24 

Improviserte snø- og solbriller 
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Fig 25 

Trekanttørkle 
 

 
  Dersom øynene beskyttes mot videre UV-stråling (med kompresser eller skjerf for 

øynene), går tilstanden over i løpet av et par dager. 
 

12.3 Kullosforgiftning 

12.3.1 Generelt 
Kullos eller karbonmonoksid (CO) er en meget giftig og farlig gass. Den er en luktfri, 
fargefri og smaksløs gass. En vil derfor ikke merke gassen før giften virker.  Den er tyngre 
enn luft, så det vil derfor være høyere konsentrasjon ved bakken enn for eksempel under 
taket i teltet. 
 
Det er fare for kullosforgiftning når kullforbindelser (parafin, propan etc) brenner uten 
tilstrekkelig lufttilgang, eller ved at forbrenningen blir ufullstendig av andre årsaker, som 
for eksempel ved snøsmelting. 
 
Aktuelle kulloskilder i Forsvaret er: 
Kokeapparater, bilmotorer og aggregater. 
 
Forgiftning skyldes at kullos tas opp i blodet lettere enn oksygen, selv om det er nok 
oksygen i luften. Oksygenet «blokkeres» for opptak i de røde blodlegemer, det oppstår en 
form for indre kveling. Det første tegn på kullosforgiftning er lett hodepine, deretter 
kvalme. Ved sterkere forgiftning øker hodepinen, man blir slapp, faller til slutt sammen og 
mister bevisstheten. En kullosforgiftet pasient har en påfallende rød hudfarge. Forgiftning 
hindres effektivt ved god ventilasjon. Som nevnt oppstår forgiftning før symptomene viser 
seg. 
Det er når man setter kjele på kokeapparatet at det er grunn til å være mest varsom. Ved 
snøsmelting og koking over tid er man eksponert for høye verdier av CO, både pga at 
snøen holder temperaturen på kjelen lav, og grunnet tiden man er eksponert for gassen.  
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Det er viktig at det ventileres under koking/snøsmelting. Vær spesielt oppmerksom på 
nedisede og nedsnødde telt. I snøhule er varmekilder ikke tillatt pga kullos 
konsentrasjoner og faren for glasering av snøhulen. 
I moderne telt av plastmateriale er det mindre gjennomtrekk. Det er viktig at luftekanalene 
er åpne til enhver tid, og at man ventilerer ekstra ved snøsmelting og matlaging når dette 
foregår i telt. 
Halveringstiden til CO er lang og gjør at man kan bygge opp CO forgiftning over tid hvis 
man utsettes for høye konsentrasjoner flere dager på rad. 
 
12.3.2 Symptomer 

– Hodepine, svimmelhet, kvalme, oppkast, synsforstyrrelse og høy puls og 
kortpustethet. 

– Nedsatt bevissthet, kan gå mot koma og krampe, sirkulatorisk kollaps 
– Rosa hud (slimhinner/under neglene) = alvorlig 
 

Har pasienten mindre symptomer som hodepine, svimmelhet, kvalme, og personen raskt 
viser forbedring i frisk luft, vil en kunne fortsette øvelsen/aktiviteten.  
NB: unngå ny eksponering grunnet lang halveringstid 
 
Husk at effekten av kullosforgiftning inntreffer FØR symptomer er synlige. Symptomene 
er svake og få. 

 
12.3.3 Behandling 

– Få pasienten ut i frisk luft. 
– ABCDE  
– Lege vil administrere 100 % oksygen i alvorlige tilfeller 
– Halveringstid ved hvile er ca 4 ½ time.  

• Rest ved 9t = ¼, ved 13.5t = 1/8 
• Halveringstid 80-90 min ved adm. av O2, 30 min i trykkammer (3atm)  

 
Ved alvorligere symptomer som oppkast, synsforstyrrelser, høy puls og kortpusthet, 
krampe, bevisstløshet eller koma skal pasienten fraktes omgående til medisinsk 
behandling, evt må man ringe nødnummer 113. Det gjelder også hvis huden under negler 
eller på slimhinner får rosa farge eller hvis sirkulasjonssvikt mistenkes (høy puls og lavt 
blodtrykk/rask, svak puls). 
 
 
 
 
 
 

! Ved symptom på kullosforgiftning sørg for at pasienten får frisk luft snarest.  

 
12.4 Farer ved håndtering av fossile brennstoffer (Bensin, diesel, F-34) 

Disse produktene har flere egenskaper i kulde som det er viktig å være oppmerksom på. 
Dette gjelder også for en lang rekke beslektede produkter som parafin, white-spirit, 
tennvæske til grill, lampeolje etc.  

– De vil holde seg flytende selv ved ekstremt lave temperaturer. Siden væsker 
leder varme mye raskere bort fra kroppen enn luft, kan man lett tenke seg 
varmetapet som skjer dersom man stikker fingeren ned i et flytende brennstoff 
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som holder en temperatur på minus 30 grader. I tillegg har disse stoffene 
raskere fordampning enn vann. Dette gir et større varmetap enn for vann. Klær 
som blir tilsølt vil kjennes kaldere enn om de var tilsølt med vann og de vil 
stjele mye varme fra kroppen til fordampning.  

– Om vinteren er lufta tørr og huden har lett for å tørke inn og sprekke. Disse 
stoffene har fettløslige egenskaper og vil fjerne det beskyttende fettlaget i 
huden. Derved øker faren for hudplager og faren for vinterskader. I tillegg har 
mange av disse væskene har en irriterende effekt på huden. Ved lang 
eksponering som hvis man f. eks søler F-34 på feltbuksen og lar dette være der 
uten å skifte kan dette resultere i kjemiske brannsår, som kan bli svært 
smertefulle.  

– Fossile brennstoff har skadelig virkning på mage-tarmsystemet dersom man 
skulle få noe i seg. Blir provianten tilsølt med drivstoffprodukter, gir det diaré 
og i verste fall mer alvorlige symptomer på forgiftning (kvalme, oppkast, 
symptomer fra nervesystemet). 

 

! Beskytt hendene ved behandling av drivstoff om vinteren.   
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