
Kaldt vann, en vitenskapelig tilnærming. 
Webinar 27. april 2021 

Ved Matt Skuse (Redningsselskapet – tidligere britisk marine) og Kristoffer Vannbakk 
(DNT/kajakkinstruktør). 

Snittemperatur i sjøen i Norge er mellom 5-7 grader. Og sjøtemperaturen i april er omtrent lik som i 
november! De fleste som drukner faller fra brygger eller fjell, og de fleste dør sommerstid. 63% var 
alene da de druknet. 80% er menn! 

Det er ofte ikke hypotermi (lav kroppstemp.) som gjør at folk dør i kaldt vann. Det tar overraskende 
lang tid før nedkjøling gir for lav kroppstemperatur: 

 

Menn tåler kulde noe bedre enn kvinner, og overvektige klarer seg bedre. 

Vi mister varme pga.: 

• Varmestråling 
• Respirasjon 
• Ledning 
• Konveksjon (40 ganger raskere i vann enn luft) 
• Fordampning 

Redningsselskapet snakker om 4 faser kroppen utsettes for i kaldt vann: 

1. kaldtvannssjokk 
a. Mister kontroll over pust 
b. Økning i puls og blodtrykk 
c. Forvirring, panikk og redusert vurderingsevne 
d. Går over etter ca. ett minutt 
e. Ikke slåss mot, slapp av og vent til fasen går over 

2. Kaldtvannslammelse 
a. Mister grovmotorikk (etter 10-15 min i 15 grader) 
b. Tap av svømmeevne, å kunne trå vannet eller å balansere i vannet 
c. Mister kontroll over hode og nakke 
d. Mister evne til holde nese og munn over vann 



3. Hypotermi 
a. Under 35 grader kroppstemperatur 
b. Tap av bevissthet og mulig død pga. hjertesvikt. Men tar overraskende lang tid. 
c. Vanskelig å sjekke pålitelig kroppstemperatur på hendelsesstedet. Viktig heller å 

beskrive symptomer: Puster, bevisst, skjelver? Ja/Nei 
d. Hypotermi kan forsinkes av at du kryper sammen eller flere legger seg inntil 

hverandre 
4. Redningskollaps 

a. Kroppstemperaturen fortsetter å falle  
b. Fare for hjertesvikt 
c. Løft, dra eller bær pasienten forsiktig og horisontalt! 
d. Begrense pasientens fysiske anstrengelse 
e. Tilkall profesjonell hjelp. Rapportèr symptomer. 
f. Passiv og aktiv oppvarming 
g. Fjern våre klær, isolèr fra bakken, dekk til hodet 
h. Gi søte drikker 
i. Følg med på pasienten kontinuerlig 
j. Fullfør redningen - skånsomt 

Tommelfingerregel: 

• Kaldtvannsjokk varer 1 min 
• Kaldtvannslammelse starter etter 10 min 
• Hypotermi etter 1 time 

Handlingsrommet er mellom kaldtvannssjokk og kaldtvannslammelse. «Det blir bedre før det blir 
verre» 

 

 

 

Råd som ble nevnt. Og spørsmål som ble besvart: 

• Folk i sjokk: Få dem til å fokusere. Gi dem et punkt å fokusere på. Vær nære pasienten. Sørg 
for oppdrift (kajakk, utstyr, ekstra vest osv.) 



• Våtdrakt: 7 mm fungerer bra store deler av året dersom den passer bra. Bedre enn en 
tørrdrakt med lite isolasjon under. Ukomfortabel å padle med. 

• Tørrdrakt: I følge ISKGA skal den benyttes ved vanntemp. Under 15 grader. Tørrdrakt kan 
nesten eliminere kaldtvannsjokk, men hjelper lite uten isolasjon under. Ull hjelper mye hvis 
drakta er tett. Draktas hovedhensikt er å holde isolasjonstøyet tørt. 

• Flyte- eller padlevester hjelper lite for å holde hodet oppe. Redningsvester fungerer bra! 
Men vanskelig å padle med… 

• Å padle nær land kompenserer risiko en del 
• Alle helseutfordringer gjør situasjonen verre. Spesielt hjerteproblemer. 
• Sprut gjerne kaldt vann i ansiktet (eksponere seg selv). Reduserer kaldtvannsjokk betydelig. 
• Kan man forebygge ved å venne seg til kaldt vann? Klimatisere? Mulig, men må da være ofte 

og lenge ute i kaldt vann. Kan hjelpe over tid. 

 

Ved å trene på redning i kaldt vann, kan kaldtvannsjokket reduseres. 

 

Fredrik Paulsen  


