
Overlevelse i kaldt vann

Bodø seilforening 5. april 2016



Kuldesjokk

• 0 – 3 minutter

• Gisperefleks

• Hyperventilasjon

• Tachycardi (økt puls)

• Fra 25°C kaldt vann og lavere temperatur

• Kan i seg selv føre til nær umiddelbar drukning

• Kramper, ventrikkelflimmer, alkalose (”surt” 
blod)



Drukning

• Nærdrukning; puster inn vann, men overlever

• Drukning; puster inn vann og dør

• Sekundærdrukning; Forsinkede symptomer 
etter nærdrukning

• Tørrdrukning; Drukning uten at man har vann i 
lungene (krampe i strupehodet / svelget?)



Varmetap i vann

• ”Aksidentell hypothermi” – utilsiktet 
nedkjøling av kroppen til en kroppstemperatur 
lavere enn 35°C

• Vann leder varme 25 ganger mer enn luft



Varmetap

R: Radiation; Stråling mot 

omgivelsene

E: Evaporasjon; damp, svette, 

utåndingsluft

C: Convection; Konveksjon –

strømmende luft eller vann kjøler 

ned kroppen

C: Conduction; Konduksjon; 

direkte overføring av varme til 

bakken eller vann



Varmetap i vann (forts.)

• Blodårer i armer og bein trekker seg sammen, 
ergo størst varmetap fra sentral kroppsmasse, 
nakke/hals og hode.

• Hydrostatisk trykk øker denne effekten

• Kombinasjonen av ovennevnte gir økt 
urinproduksjon, og lavere sirkulerende 
blodvolum.



Varmetap i vann (forts.)

• Viljestyrt aktivitet i vann for å opprettholde 
kroppstemperaturen gir økt varmetap



Kroppstemperatur og symptomer

37°C Normal kroppstemperatur
36°C Øket stoffskifte (varmeproduksjon)

35°C Maksimal skjelving, grense for hypothermi

33°C Skjelving avtar, forandringer vises på EKG

32°C Arytmier, J-bølge på EKG

31°C Blodtrykk knapt målbart

30°C Respirasjon avtar (5-10/min). Semikomatøs

28°C Bradykardi, ventrikkelflimmer og hjertestans svært vanlig

27°C Tap av viljemessig bevegelse, senreflekser forsvinner, ingen 
pupillereaksjon

26°C De fleste er bevisstløse, respirasjon 4-7/min, kroppen antar 
omgivelsestemperatur

24°C Svært få overlever kroppstemperaturer lavere enn denne

20-19°C EEG (hjerne) viser ingen aktivitet



Laveste kroppstemperatur forenelig 
med liv?

• Når er alt håp ute?

– 1874; 24°C 
(Ingen av forsøkspersonene i Dachau overlevde 
kroppstemperatur lavere enn dette..)

– 1952; dame med 18°C

– 2000; dame med 13,7°C (”Anna i isen”)
NB: Nedkjøling av hjernen.

Eksakt temperaturgrense ikke mulig å fastslå, men 
24 - 28°C kan være rettledende.



Tid med ”nyttig” bevissthetsnivå

•Ta på hette og hansker

•Betjene nødpyro

•Entre en flåte

•Lukke tak / glidelåser

•Bruke nødutstyr generelt 

(Nødpeilesender)

•I denne fasen er man 

våken nok til å beskytte 

sine luftveier



Tid med ”nyttig” bevissthetsnivå
tid til kroppstemperatur når 35°C med varierende bekledning

Ved bruk av flytedrakt eller 

semi-tørrdrakt vil vi få en 

linje mellom linje 2 og 3 lest 

nedenfra.



Molnars overlevelseskurve – 1946
data samlet fra US Navy og Air Force WW2 + fra Dachau

• Data blandet fra reelle 

forlis og ditchinger, og fra 

forsøk gjort i 

konsentrasjosnleire

• Første modell som 

beviste at under 15°C har 

man relativt kort 

overlevelsestid



Barnetts overlevelseskurve – 1962
basert på Molnars kurve

• Hvitt felt angir 

område for 

50% 

overlevelse, 

altså for 

eksempel 5 av 

10 personer



IAMSAR overlevelseskurver

Mye ”snillere” enn 

Barnetts kurve

Vet ikke hvordan 

denne er 

utarbeidet



Overlevelse i vann
tabell modifisert fra Molnar 1946, og Hayward 1975 / 1984

Hypotermi, Kylskador, Drunkningstillbud i kallt vatten; Socialstyrelsen 2003, figur 4 side 20.

Samsvarer bra med andre 

kurver fordi de fleste er tuftet 

på den samme forskningen, 

men er presentert på en litt 

annen måte.

50% antatt overlevelse

100% antatt overlevelse



Hayden & Cohen – 1987
matematisk modell, tar hensyn til bekledning

A: Naken, tynn mann

B: Tynn mann, uisolert tørrdrakt (smock)

C: Naken, tykk mann

D: Tykk mann, uisolert tørrdrakt

E: Tynn mann i isolert tørrdrakt

F: Tykk mann i isolert tørrdrakt

50%, eller???



Konklusjon av overlevelseskurver

• Det er vanskelig å konkludere, men man er 
enige om at å være i vann lavere enn 15°C 
reduserer overlevelsestiden betraktelig.

• Reelle hendelser viser at selv det utrolige kan 
være faktum, men vanligvis ikke.

• Ved lave vanntemperaturer spiller variasjoner 
som fettprosent, vilje til å overleve, 
bekledning og lignende en stor rolle.



Praktisk bruk av overlevelseskurver

• Man kan anta at kurven(e) vil stemme for 50% 
av de involverte i en hendelse. Varierende 
faktorer som bølger, bekledning, fysisk form, 
skader ifm havari, nærdrukning, tidligere 
sykdom, lekkasje i evt drakt, vind / 
værforhold, vilje til å overleve påvirker 
tabellene og statistikken på en ikke målbar 
måte.

• Gjelder ikke i samme grad dersom man er i 
flåte.. Da er man heldigere stilt.



Havtemperaturer 5. april 2016

Vestfjorden: 5°C

A = naken tynn mann

B = uisolert tørrdrakt



Fryser du i hjel, eller drukner du?



Fryser du i hjel, eller drukner du?

• Så fremst du ikke ligger i rolig hav, er det mye 
større mulighet for å drukne enn for å fryse i 
hjel!

• Dette inntreffer allerede ved 35°C 
kroppstemperatur

• Å være inne i en flåte eller ha ”splashguard” vil 
forebygge drukning, og således gi drastisk 
forlenget overlevelsestid 



Splashguard
Royal Navy har brukt dette siden tidlig 70- tall..

• Man kan puste selv om det slår bølger 

over ansiktet

• Man kan puste selv om det ”fyker” vann i 

overflata

• Unngår drukning når man ender opp 

som bevisstløs / ute av stand til å puste i 

takt med bølger



Varmetap i flåte

Vi vet at vann leder 

varme 25 ganger 

bedre enn luft.

Å sitte på et båthvelv, 

i en livbåt eller på et 

skjær er gunstigere 

enn å være i vann

Å være inne i en flåte 

eller tett livbåt 

beskytter i tillegg mot 

vindavkjøling (og 

beskytter mot 

innånding av vann)



Etter redning

• Forsinkede effekter av drukning gir dårlig 
oksygenopptak, og dersom ubehandlet eller 
ikke mulig å behandle; drukning / kvelning

• ”Oppvarmingskolaps”: Blodårene utvides når 
man legges i varmt bad, dette gir 
blodtrykksfall

• Afterdrop; kroppstemperaturen fortsetter å 
synke til tross for aktiv oppvarming



Afterdrop
kroppstemperaturen fortsetter å falle etter redning og ved oppstart av 

oppvarming

Et temperaturfall fra 

32°C til 30°C trenger 

ikke være farlig, men 

et fall fra 30°C til 

28°C er gjerne svært 

kritisk.

Dette betyr at man 

bør reddes før man 

blir for kald slik at 

man har ”litt å gå 

på”.



Kilder

• Hypotermi, Kylskador och drunkningstillbud i 
kallt vatten; Socialstyrelsen, 2003

• Essentials of Sea Survival; Golden og Tipton, 
2002

• USCG Addendum to IAMSAR s 3-69, 2000 (?)


