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Abstract  

Background and objective: The aim of my student assignment was to identify prognostic 

factors that can tell something about the chance of survival in avalanche victims. In addition 

to study how modern safety equipment may influence these factors, in order to make a good 

outcome more likely when avalanches strike. I also included a psychological aspect to my 

study; how the “human factor” can influence risk-assessment and the use of safety equipment 

in avalanche terrain. 

Methods: This literature study is based on articles identified by a systematic search in 

Pubmed, EMBASE and Cochrane. Papers were also identified from citation lists. In addition 

parts of the ILCOR guidelines from 2010, and different algorithms for the treatment and 

handling of avalanche victims were studied. 

Results:  A systematic review on prognostic factors in avalanche resuscitation published in 

2010 identified 4 major prognostic factors determining the outcome of resuscitation of an 

avalanche victim; time of burial, airway patency, core temperature and serum-potassium.  

Safety equipment already shows success in intervening with some of these prognostic factors. 

The presence of heuristic traps, and the maintenance of one’s risk homeostasis, may interfere 

with a reasonable risk-assessment. This can threaten the benefits achieved from safety 

equipment. And might give these away in exchange for more freedom to access avalanche 

terrain. 

Conclusions: The available literature identifies four major prognostic factors for survival in 

avalanche victims, but one must be aware of that the scientific basis for these assumptions are 

being based mostly on statistics from retrospective studies and case reports.  

Safety equipment is clearly contributing to saving life’s, and especially affects the “time of 

burial” factor.  

Heuristic traps and behavior in avalanche terrain can be of much more importance than 

discussed in scientific studies. Even though this has been recognized for years, it seems this 

factor should be studied much more systematically.  The fact that most of the literature is 

based on retrospective studies makes it hard to draw final conclusions. Ethical considerations 

make prospective studies difficult. Therefore, in the future, detailed registration of all accident 

data, both fatal and non-fatal, is essential for a better understanding of prognostic factors, and 

the impact of survival equipment and heuristic traps on survival. 
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Forord 

Hvert år krever snøskred rundt 150 liv i de europeiske og nord-amerikanske fjellområdene, og 

dødstallene er antatt å være enda høyere i utviklingsland.(1) En kombinasjon av enorme 

naturkrefter og menneskelige impulser kan sies å ligge bak de fleste av disse dødsfallene.  

Jeg har lenge villet tilegne meg mer kunnskap om dette temaet, og valgte derfor å skrive min 

prosjektoppgave innenfor fagfeltet skredmedisin. Jeg ønsket å se på hvilke prognostiske 

faktorer som anses som sentrale for overlevelsen hos et skredoffer, og hvordan moderne 

sikkerhetsutstyr makter å påvirke disse. 

Under arbeidet med det mer faktabaserte stoffet kom jeg over artiklene til Ian McCammon. 

Han har forsket på betydningen av den menneskelige faktoren i det helhetlige bildet av 

omstendighetene rundt skredulykker. Jeg syntes at dette ga en spennende vinkling og dybde 

til temaet, ikke minst fordi dette fokuset åpner for helt andre angrepspunkter innenfor 

preventive tiltak, og valgte derfor å inkludere det i oppgaven min. Momentene jeg fokuserte 

på var hvilken innvirkning den menneskelige faktoren har på risikovurdering i skredterreng, 

og på gevinsten som ligger i bruk av sikkerhetsutstyr. 

 

 

Tusen takk til min veileder, Morten Rostrup.  

Tusen takk til Hermann Brugger, Kjetil Brattlien, Kalle Kronholm, Torvind Næsheim, Tor 

Andre Skjellbakken og Kari Ormstad for svar på spørsmål jeg hadde underveis i arbeidet med 

oppgaven. 
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1 Definisjoner 

 

Afterdrop: Etter at en hypoterm pasient er fjernet fra det kalde miljøet, kommer det alltid et 

etterfall i kroppstemperaturen. Kulden som er lagret i underhudsfettet går da over i blodet og 

videre til blant annet hjertet. Det kan også komme metabolske avfallsstoffer fra armer, ben 

osv. Dette er en meget kritisk fase for pasienten, spesielt med tanke på at faren for at 

hjerterytmeforstyrrelser skal oppstå er stor. 

Asfyksi: Et veldig sentralt begrep innenfor skredfysiologien, da det i dag antas at det er dette 

som til slutt tar livet av de aller fleste skredofre. Ordet asfyksi kommer fra gresk og betyr 

”uten hjerteslag“. Asfyksi betegner en tilstand der kroppen ikke får nok oksygen. Dette kan 

skyldes ulike årsaker, som blant annet forstyrret ventilasjon og mangel på oksygen. 

EURAC: European Academy, huser blant annet Institutt for Alpin Akuttmedisin. EURAC 

frembringer blant annet mange av de vitenskapelige grunnlag nødvendige for aktualisering av 

ICAR MedCom`s retningslinjer.  

Hyperkalemi: Det finnes ingen universell definisjon på hyperkalemi, da det er snakk om et 

kontinuum, men i praksis settes gjerne grensen ved konsentrasjoner > 5.5 mmol/L. Alvorlig 

hyperkalemi defineres som serum-K > 6.5 mmol/L. Hyperkalemi er den vanligste 

elektrolyttforstyrrelsen assosiert med hjertestans. De fleste pasienter vil ha EKG forstyrrelser 

ved serum-kalium konsentrasjoner > 6.7 mmol/L.  

Hypotermi:  

Hypotermi = Kroppstemperatur < 35 ◦C 

          Mild hypotermi: 35-32 ◦C 

                      Moderat hypotermi: 32-28 ◦C 

                      Alvorlig hypotermi: < 28 ◦C 

ICAR: Den internasjonale fjellredningskommisjonen (”International Commission for Alpine 

Rescue“). Arbeider for å styrke og utvikle det internasjonale fjellredningsarbeidet. Røde Kors 

Hjelpekorps inngikk medlemskap i 1974. ICAR sitt ønske er å omsette kunnskapen fra 

gjennomførte redningsaksjoner til informasjon som kan være preventiv, og kanskje i seg selv 

livreddende, i fremtidige situasjoner der skredfare eller faktisk skred er et faktum. 
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ICAR MedCom: Den internasjonale kommisjonen for ”Mountain Emergency Medicine“.  

Grunnlagt i 1948, en del av ICAR. Har som mål å forbedre den medisinske behandlingen i 

fjellet, samt styrke preventive tiltak ved blant annet å publisere anbefalinger og guidelines. 

ILCOR: International Liaison Committee on Resuscitation. Blant medlemmene er European 

Resuscitation Council og American Heart Association. 

Ismaske: En ismaske kan danne seg rundt skredofferets nese og munn når væske i den fuktige 

luften som pustets ut kondenserer og fryser. 

Luftlomme: En luftlomme defineres som ethvert hulrom foran munn eller nese, uansett 

størrelse, forutsatt at luftveiene er frie. Obstruksjon av luftveiene kan skyldes faktorer som 

snø, oppkast, mekanisk kompresjon av brystet osv. Snø-tettheten vil være av betydning for 

graden av mulig gassdiffusjon. 

NGI: Norsk Geotekniske Institutt. NGI har siden 1972 undersøkt og skrevet rapporter fra alle 

snøskred i Norge der liv har gått tapt. NGI driver aktiv forskning for å øke kunnskapen om 

snøskred. Den viktigste innsatsen foregår ved forskningsstasjonen Fonnbu på Strynefjellet. 

ROSC: Return of spontaneous circulation 

Skredsekk: Skredsekken inneholder en airbag, som åpner seg ved at en trekker i et håndtak, 

som i neste omgang mekanisk utløser en komprimert gass som er plassert i en gasspatron i 

bagen (alternativt luft og ikke gass). Airbagen vil føre til en økning i volumet av personen, og 

gjennom invers segregering føre personen til skredets overflate. Det finnes ulike typer på 

markedet. Noen av produsentene reklamerer også med evnen til å beskytte mot traumer. 

Snø-klima karakteristika 

Maritimt snø-klima: De maritime fjellområder er karakterisert ved rikelig med snø og relativt 

lave temperaturer. Skred består primært av nykommen snø. Denne typen snø-klima anses å 

føre til raskere utvikling av asfyksi enn kontinentalt- og overgangs snø-klima. 

Kontinentalt snø-klima: De kontinentale fjellområder er karakterisert av relativt lite snøfall og 

kalde temperaturer. Skred består av både nykommen snø og eldre snølag.  

Overgangs snø-klima: Intermediære karakteristika. 

 

Trippel H: Hyperkapni, hypoksi og hypotermi. 

http://www.ngi.no/no/snoskred/Nyheter/Forskning-pa-snoskred-redder-liv/
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2 Innledning  

Forskning  

Jeg har i denne oppgaven ønsket å se på den aktuelle kunnskapen som foreligger på fagfeltet 

skred-medisin. Med spesiell vekt på de prognostiske faktorer som antas å være av størst 

betydning for å kunne si noe om sannsynligheten for overlevelse hos en forulykket. De siste 

årene har dette området vært gjenstand for en økende forskningsaktivitet, noe som har bidratt 

til bedre forståelse av en pasientgruppe som ofte presenterer seg med problemstillinger av 

både sjelden og kompleks natur. Miljøet er i vekst, men søk på litteratur om temaet gir en klar 

indikasjon på at det har vært få - men til gjengjeld svært interesserte - personer som har stått 

for det meste av publikasjonene gjennom de siste 20 år.  

For leseren kan mye av forskningen som er gjort oppleves diffus. Vanskelig lar det seg gjøre, 

både praktisk og etisk sett, å gjennomføre randomiserte kontrollerte forsøk. Det foreligger 

derfor først og fremst retrospektivt materiale og case studier, der sistnevnte ofte presenterer 

ekstreme verdier av usikker betydning og overførbarhet til andre situasjoner. Da skredulykker 

helhetlig sett er sjeldne, blir også det totalt tilgjengelige tallmaterialet lite. 

Det materialet som har blitt systematisk samlet inn, og de studier som har latt seg 

gjennomføre under kontrollerte forhold har derfor vært av stor betydning. Disse har blitt 

retningsgivende for så vel holdninger og atferd, innovasjon og bruk av sikkerhetsutstyr, samt 

opplæring og organiseringen av redningstjenesten. Ulykkestallene er likevel utilfredsstillende 

høye, og i Norge har de de siste årene vært økende (Figur 1).(2) 

Med naturen som arena er det vanskelig å fastsette mål for hva som kan betegnes suksessfull 

intervensjon. Det er lite sannsynlig at vi vil kunne oppnå en situasjon der faren for at 

menneskeliv går tapt i snøskred er fullstendig eradikert. Det som med sikkerhet kan sies ut 

ifra kunnskapen vi har i dag, er at alt tyder på at det er de preventive tiltak - at skredet aldri 

gikk - som er de mest livreddende. For dersom skredet er et faktum, er overlevelsen på mange 

områder overlatt til tilfeldighetene. 

 



4 

 

 

Figur 1. Statistikken i Norge viser en kurve som synker på midten, med en stigende trend de siste 

3 årene. (3)  

Algoritmer og triagering 

Initiering av HLR og andre medisinske prosedyrer på skadestedet kan potensielt være farlig 

for redningsmannskapet. I visse situasjoner kan det derfor være nødvendig å evakuere 

personen før igangsetting av behandling, eller triagere evt flere skredtatte for å kunne rette 

livreddende ressurser til de som har størst mulighet for overlevelse. Her kommer 

redningsmannskapenes bruk av algoritmer inn i bildet. Forskning og nyvunnet kunnskap 

bidrar til en pågående evolusjon av de ulike skred algoritmene. Dette klargjør også behovet 

for å kartlegge faktorer som kan være av prognostisk betydning. 

Sikkerhetsutstyr og redningstjeneste 

De siste 20 år har det vært en proliferasjon i utviklingen av sikkerhetsutstyr for bruk i 

skredterreng, og dette har fått stor betydning for overlevelsen hos skredtatte. I tillegg er 

profesjonell og frivillig redningstjeneste engasjert ved nesten enhver ulykke. Men én ting slår 

raskt imot en; tallene for redning av skredofre gjennom redningstjenesten er små.(4) 

Tidsfaktoren fører i mange tilfeller til at det å redde liv avhenger av kameratredning.  

http://www.ngi.no/upload/Snøskred/Ulykker/Grafer_omkomne/1972-2011.pdf
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Redningsmannskapets kunnskap i grunnleggende førstehjelp og mer avansert medisinsk 

behandling kan likevel være av stor betydning for det endelige utfallet av ulykken.  

En internasjonal spørreundersøkelse utført i 2009, av blant annet Hermann Brugger, viste stor 

variasjon blant ICAR medlemslandene når det kom til redningstjenestenes 

opplæringsprogrammer.(5) Blant annet ble et årlig oppfriskningskurs kun gjennomført i 36 % 

av de organisasjonene som svarte på spørreundersøkelsen. Dette til tross for at det har vist seg 

å være av meget stor betydning for kvaliteten av flere momenter innen førstehjelp, at disse 

blir repetert med jevne mellomrom på anslagsvis 3-6 måneder.(6)  

Den menneskelige faktor 

Hvorfor ignoreres så ofte helt åpenbare faretegn? 

Svaret ligger, ifølge Ian McCammon,(7) i de såkalte “human factors” – de menneskelige 

faktorene. Studier har vist at våre avgjørelsesprosesser i skredterreng lar seg påvirke av 

faktorer som ikke har noe med den faktiske, objektive tolkningen av skredforholdene å 

gjøre.(8) Skredekspert Ian McCammon har plassert disse faktorene inn i seks identifiserbare 

kategorier, såkalte “heuristiske feller”. Disse er sentrale i den endelige avgjørelsesfasen i en 

risikovurdering.(9) Ordet heuristisk brukes på engelsk i betydningen “erfaringsbasert 

tommelfingerregel”. Bruken av slike tommelfingerregler kan foregå bevisst eller ubevisst. Vi 

utvikler heuristikker gjennom hele livet, i et forsøk på å simplifisere de kompliserte 

oppgavene vår teknologiske verden byr på. Tommelfingerregler kan dog bli til “heuristiske 

feller” dersom de ubevisst anvendes i situasjoner der de er upassende. I en skredvurdering er 

denne simplifiseringen fullstendig malplassert.(9)  

Heuristiske tankemønstre er også godt kjent innenfor psykologien og reklamebransjen, samt 

ved andre fysiske farer som bilkjøring, ubeskyttet sex og rusmisbruk.(10) 
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3 Metode 

For å finne svar på problemstillingene i oppgaven min gjorde jeg en litteraturstudie.  

Jeg utførte søk i pubmed og EMBASE, samt i Cochrane. Endelige oppdatert søk ble utført 25.2.2012 

Generelle inklusjon- og eksklusjonskriterier 

Studiedesign: Alle typer studiedesign ble inkludert i søket. 

Språk: Ingen språkbegrensninger ble gjort i søket. 

Tidsperiode: Litteratursøkene i pubmed og EMBASE ble for problemstilling I og 

problemstilling II begrenset til publikasjoner fra de siste 10 år, dvs. mellom 1.1.2002 og frem 

til siste oppdaterte søk 25.2.2012. For problemstilling III og for litteratursøket i Cochrane var 

søket ubegrenset med hensyn til tidsperiode. 

Problemstilling I 

Avalanche AND (progno* OR "cause of death") 

Søket ga 21 treff i pubmed og 31 treff i EMBASE. Etter at duplikatene var forkastet forelå det 

23 potensielt relevante artikler. Etter å ha sett nærmere på disse sto jeg igjen med 16 artikler, 

samt 3 henvisninger til utdrag av ILCOR`s retningslinjer for gjenopplivning fra 2010. 

Jeg søkte også i Cochrane, men brukte her søkeordet ”Avalanche“. Søket ga 2 treff, og begge 

artiklene viste seg å være relevante. Artiklene funnet i Cochrane beskriver kontrollerte 

eksperimenter, og skiller seg derfor fra den øvrige litteraturen på temaet, som utelukkende 

består av retrospektive studier og case studier. 

Med tanke på problemstilling I, som omhandler de prognostiske faktorene av betydning for 

overlevelsen hos skredofre, gjorde jeg først et søk uten tidsbegrensning. Etter å ha satt meg 

inn i oversiktsartikkelen ”Prognostic factors in avalanche resuscitation: A systematic review“ 

til Boyd et al.,(11) der forfatterne har gjort en gjennomgang av 1910 artikler så langt tilbake 

som 1970, bestemte jeg meg for å begrense søket mitt til å omfatte publikasjoner fra de siste 

10 år. Jeg ønsket å finne ut om et var blitt gjort studier, eller rapportert om enkelthendelser, 

som kunne motsi eller tilføye til det denne oversiktsartikkelen hadde funnet.  Gjennom 

referanser fant jeg i tillegg 2 studier fra lenger tilbake i tid, som jeg også gjennomgikk. 

Artikler fra søkeresultatet som ble funnet ikke å være relevante, var artikler som ikke 

omhandlet temaet snøskred, men der ”avalanche“ og et av de andre søkeordene var brukt i 

relasjon til andre typer skred, eller som ordspill på helt andre fagområder og i helt andre 

sammenhenger. 
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Problemstilling II 

Avalanche AND ((safety equipment) OR (Protective Devices) OR transceiver OR beacon OR 

ABS OR airbag OR avalung OR survival) 

Søket ga 63 treff i pubmed, og 53 treff i EMBASE. Etter at duplikatene var forkastet forelå 

det 47 potensielt relevante artikler. Etter å ha sett nærmere på disse sto jeg igjen med 28 

artikler. 6 av disse var duplikater til mitt søk til problemstilling I. 

Den første skredsøkeren ble funnet opp av John Lawton i 1968, og kom på markedet i 

1971.(12) Skredsekken ble første gang presentert i 1985.(13) Mens AvaLung bare har vært på 

markedet siden 2000. Jeg antar at den teknologiske utviklingen har ført til stadig bedre og mer 

brukervennlig sikkerhetsutstyr, og at registreringen av både bruk og nytte av dette utstyret har 

blitt mer og mer omfattende og strukturert.  Jeg tenkte derfor at nyere forskning ville vise de 

mest representative tallene for hvilken betydning utstyret har for overlevelse, og valgte å 

begrense søket mitt til å omfatte de siste ti år. Nøkkelartiklene I og II, som ser nærmere på 

bruk av skredsøker og skredsekk, tar utgangspunkt i materiale fra henholdsvis tidsrommet 

1994-2003 og 1990-2004. Nøkkelartikkel III, som tar for seg bruk av AvaLung, omhandler en 

studie utført vinteren 2008/2009. 

20 artikler ble etter gjennomgang funnet ikke å være relevante, og ble ekskludert.  

Flere av disse artiklene omhandlet temaer der bruken og nytten av sikkerhetsutstyr var 

naturlig å nevne, men der momenter rundt sikkerhetsutstyr ikke var studert i seg selv.  

En av årsakene til at søket ga så mange resultater er at order ”survival“ ble inkludert. Et søk 

som ikke inkluderte dette ordet ga i pubmed bare 16 resultater, og av disse var 8 artikler 

relevante. ”Survival“ var derfor et viktig søkeord, men bidro også til at artikler som ikke var 

direkte relevante for problemstillingen ble del av søkeresultatet. 

I tillegg til nøkkelartiklene ble det også ved denne problemstillingen inkludert ytterligere 

studier i diskusjonen av temaet. 

Problemstilling III 

Det ble i denne oppgaven for omfattende å se på litteratur om den menneskelige faktoren 

utover den beskrevne betydningen den kan tenkes å ha i skredsammenheng. Derfor valgte jeg 

å begrense søket til Avalanche AND ((mental shortcuts) OR (human factor) OR heuristic). 

Dette ga 18 treff i pubmed og 1 treff i EMBASE. Av de mange treff i pubmed, var det 1 

relevant artikkel, og den samme utgjorde søkeresultatet fra EMBASE.  
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Artikkelen var naturlig nok et duplikat til begge mine første problemstillinger, da det var slik 

jeg ble oppmerksom på dette temaet i første omgang. Ytterligere publisert materiale om emnet 

fant jeg gjennom artikkelens referanseliste. 

Videre arbeid med tekstene 

Relevante artikler ble lest i fulltekst, i tillegg til at deler av retningslinjene til ILCOR ble 

gjennomgått. I noen av artiklene plukket jeg opp relevante referanser. Mange av disse refererte 

til opplysninger tilhørende rapporter fra ulike kongresser og delegatforsamlinger innenfor 

skredredning og skredmedisin. Disse ble gjennomgått, og da fagfeltet relativt sett er ganske 

lite, ga det meg et godt innblikk i arbeidet som gjøres på dette området. Dette var både 

lærerikt og svært motiverende. At fagfeltet er lite betyr ikke at det står stille, og jeg fikk raskt 

et inntrykk av at (noen få) svært dedikerte forskere i Europa, USA og Canada stadig gjør en 

innsats for å utvide kunnskapshorisonten.  

En del spørsmål meldte seg underveis i arbeidet med oppgaven. For disse tok jeg kontakt med 

Hermann Brugger (leder av EURAC), Kjetil Brattlien (senioringeniør, NGI), Kalle Kronholm 

(Avdeling for naturskade, NGI), Torvind Næsheim (Norsk luftambulanse), Tor Andre 

Skjellbakken (Røde Kors Hjelpekorps i Tromsø) og Kari Ormstad (professor ved avdeling for 

Rettsmedisin og Rettstoksikologi i Oslo). 
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4 Resultat – Nøkkelartikler 

Jeg vil her redegjøre for studiene som var mest sentrale for å belyse problemstillingene i min 

oppgave. I tillegg til nøkkelartiklene omtales også andre publikasjoner i diskusjonsdelen. 

4.1  Problemstilling – Hvilke prognostiske faktorer anses i 

dag som mest sentrale for overlevelsen hos et skredoffer? 

 

Artikkelen ”Prognostic factors in avalanche resuscitation: A systematic review“(14), publisert 

av Boyd, Brugger og Shuster i 2010, utgjør, for meg kjent, den største systematiske oversikten 

innenfor temaet skredmedisin. Hermann Brugger, tidligere president i ICAR MedCom, og i 

dag leder av EURAC Institute of Mountain Emergency Medicine, har gjennom de siste 20 år 

vært med å forfatte godt over halvparten av publikasjonene rundt dette og andre beslektede 

temaer. Artikkelen ble utarbeidet på bakgrunn av et worksheet: ”Evidence-Based Review of 

Science for Emergency Cardiac Care“, som skulle lede opp til en diskusjon i fagmiljøet, og 

være med og sette retningslinjer for førstehjelp på papiret under ILCOR`s internasjonale 

konferanse i 2010. Artikkelen fokuserer på prognostiske faktorer ved gjenopplivning av 

skredofre med hjertestans, og gir samtidig en god oversikt over den antatte patofysiologien 

hos disse. 

4.1.1 Artikkel: Prognostiske faktorer 

Prognostic factors in avalanche resuscitation: A systematic review(14) 

Målet med studien var å undersøke spesielt de følgende fire prognostiske faktorene; tid, 

luftlomme, kjernetemperatur og serum-kalium, med tanke på håndtering av skredofre med 

hjertestans. Og gjennom dette gi opphav til det første kapitlet viet skredskader i ILCOR`s 

retningslinjer, samt modifisere MedCom`s algoritme for behandling av skredofre fra 2001.  

Det ble utført søk i Medline, EMBASE og Cochrane. Samtlig forskningslitteratur på området 

skredmedisin skal ha blitt bearbeidet så langt tilbake som 1970, og tusenvis av fagartikler ble 

systematisk revidert med tanke på faktorer som kunne være av betydning for overlevelse(15). 

Av 1910 publikasjoner ble 30 funnet endelig relevant. 

Ifølge forfatterne blir gjenopplivning av skredofre med hjertestans ofte utført enten i for liten 

grad (der det fortsatt er håp om liv) eller i for stor grad (der personen bør erklæres død).  
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Et eksempel viser en case studie fra 2008,(16) der en ung mann var begravet under 3 meter 

dyp snø i 100 minutter. Mannen var bevisstløs, men hadde spontan respirasjon ved utgraving. 

Kort tid etter oppstod hjertestans. Basal HLR ble ikke igangsatt hverken på skadestedet eller 

under transport.  Først ved ankomst i sykehus ble dette behovet identifisert. Mannen ble sendt 

videre med helikopter til et traumesenter med tilgang til hjerte-lunge maskin, og ROSC ble til 

slutt oppnådd etter 150 minutter hjertestans. Mannen ble senere utskrevet fra sykehuset uten 

nevrologiske mén. Når det på tross av slike suksess historier utarbeides algoritmer til bruk for 

vurdering av sannsynligheten for overlevelse, skyldes det blant annet at vanskelige 

redningsforhold og mangel på ressurser ofte krever en prioritering av helsehjelp til de som har 

størst mulighet til å overleve. Et slikt verktøy ble utarbeidet av Brugger et al. allerede så tidlig 

som på 90-tallet(17). 

Oversiktsartikkelen finner at følgende faktorer kan gi verdifull prognostisk informasjon om 

hvem som kan ha gevinst av aggressiv gjenopplivning og avansert oppvarming: tid begravet, 

åpne luftveier / tilstedeværelse av luftlomme, kjernetemperatur og serum-kalium. 

Tid begravet 

I artikkelen gjengis den sentrale tid-overlevelses kurven(18), som er et resultat av en 

retrospektiv observasjons-studie publisert av Brugger og Falk i 1992, basert på et materiale 

fra 1981-1989. Flere andre studier har i senere tid bekreftet reliabiliteten til denne studien. I 

1994 fremstilte Brugger og hans kollegaer materialet grafisk (Figur 2), og gjennom snart 20 år 

har dette vært en visuell hjørnesten i all forkynnet skredlære. 

Kurven viser at overlevelsen er > 90 % etter 18 minutter, men at den faller til 34 % etter 35 

minutter. Deretter følger en latent fase der kurven jevnes ut. Ved tilstedeværelse av en 

luftlomme som muliggjør respirasjon, kan denne fasen vare i flere timer. Etter 90 minutter 

fører symptomkomplekset «Trippel H; Hypotermi-Hypoksi-Hyperkapni» til ytterligere 

dødelighet(19).  

Haegeli et al.(20) fant at der død inntraff i løpet av de første minuttene, skyldtes dette traume, 

mens den bratte knekken mellom 20 og 25 minutter var forårsaket av asfyksi.  

 

Luftlomme  

Betydningen av en luftlomme er den eneste prognostiske faktoren innenfor skredmedisinen 

som har vært etisk forsvarlig til en viss grad å teste i randomiserte forsøk. Dette har blitt gjort 

vha. simulerte luftlommer(21). Forfatterne konkluderte med at graden av utviklingen av 
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hypoksi blant annet er avhengig av størrelsen på luftlommen, snø-klimaet og individuelle 

karakteristika. Dessuten demonstrerte studien at et såkalt steady-state av hypoksi og 

hyperkapni kunne oppnås etter en viss tid, noe som antyder at muligheten for langtids 

overlevelse er tilstede. Ifølge oversiktsartikkelen til Boyd et al. skal ingen studier ha beskrevet 

overlevelse hos mennesker > 35 minutter uten at det forelå frie luftveier. 

 I 2010 var Brugger og kollegaer i gang med å utføre flere forsøk på sederte griser i Ötztal i 

Østerrike. Målet var en ytterligere kartlegging av betydningen av tilstedeværelse av en 

luftlomme, og resultatene skulle senere publiseres i tidsskriftet ”Nature“.(22) Motstand fra 

dyrebeskyttelser over hele verden førte dog til at eksperimentet måtte avblåses. Dette kan tyde 

på at heller ikke fremtidige forsøk på å gjennomføre virkelighetsnære eksperimentelle studier 

på dyr vil la seg gjennomføre innenfor skredmedisinen. 

Kjernetemperatur 

Kjernetemperatur kan ifølge forfatterne tjene som et hjelpemiddel for å anslå tiden en person 

har vært begravd av snøskred. Det er funnet at hyperkapni kan bidra til å påskynde utvikling 

av hypotermi,(23) og nedkjølingshastigheten hos et skredoffer kan være så stor som 9 ◦C/h.(1) 

Av dette følger at en kjernetemperatur < 32 ◦C indikerer at personen har vært begravet > 35 

minutter. Materialet som har blitt gjennomgått viser at dersom personen har vært begravet i  

> 35minutter, vil det bare være mulig å redde liv dersom luftveiene har vært frie. Er 

kjernetemperaturen > 32 ◦C kan tiden personen har vært begravet ikke med sikkerhet anslås. 

Ifølge den nye algoritmen fra MedCom(24) skal det da igangsettes livreddende førstehjelp 

uavhengig av tilstedeværelsen av frie luftveier eller luftlomme.  

Et lite eksperiment med 6 deltagere har vært utført for å få et bedre innblikk i evne til spontan 

endogen gjenoppvarming, grad av afterdrop, og verdien av isolerende folie som beskyttelse 

mot ytterligere varmetap.(25) Deltagerne ble gravd ned i kompakt snø på 2450 høydemeter i 

ca. 60 minutter. Studien fant at i et forbigående tidsintervall var afterdrop-raten fire ganger 

høyere enn det raten av temperaturfall hadde vært mens personen var begravet. Dette til tross 

for innpakning i folie. 

Hyperkalemi 

Den høyeste verdien av serum-K hos et skredoffer som har overlevd er i det gjennomgåtte 

materialet blitt funnet å være 6.4 mmol/L. Der er dog en case studie som omtales i den 

systematiske oversikten, der et barn med hypotermi og serum-K på 11,8 mmol/L etter nær-

drukning, overlevde. Høye kalium-verdier er assosiert med asfyksi.  
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Ved fravær av livstegn, med samtidig hjertestans og serum-K på > 12 mmol/L skriver 

forfatterne at livreddende behandling bør avsluttes. 

Konklusjoner 

Ingen av studiene som inngikk i oversikten, og som tok for seg betydningen av ”tid begravet“ 

og ”patente luftveier“, viste seg motsigende eller nøytrale med tanke på deres betydning som 

prognostisk faktorer for overlevelse. Det betyr at alle studier som inngikk i oversikten, og som 

omhandlet disse variablene, støttet opp under deres antatte prognostiske betydning. 

Når det gjelder betydningen av kroppstemperatur < 32 ◦C (med samtidig tilstedeværelse av 

patente luftveier), som prognostisk faktor for overlevelse, viste mange av de gjennomgåtte 

studiene nøytrale funn. Det samme gjaldt for betydningen av serum-K verdien. Men ingen av 

studiene motbeviste de antagelser som på forhånd var gjeldene. Jeg tolker dette som at 

temperatur og serum-K ikke kan tilskrives like stor tyngde som de to andre prognostiske 

faktorene, ”tid begravet“ og ”patente luftveier“. 

 

At det på alle de nevnte områdene ikke ble gjort motsigende funn i oversiktsstudien, tillot 

nedfelling av følgende retningslinjer i European Resuscitation Guidelines av 2010(6): 

“Det foreligger lav sannsynlighet for overlevelse hos skredofre dersom: 

 Personen har vært begravet > 35 minutter og blir funnet med hjertestans samt 

obstruerte luftveier. 

 Personen blir funnet med hjertestans og obstruerte luftveier, og kjernetemperaturen på 

tidspunktet personen blir funnet er < 32◦C. 

 Personen blir funnet med hjertestans og har en serum-Kalium verdi > 12 mmol/L 

Alle skredofre funnet med hjertestans som har vært begravet <35 minutter bør få basal HLR 

eller avansert HLR i henhold til gjeldende retningslinjer, med mindre det foreligger opplagt 

dødelig traume. 

Alle skredofre med frie eller usikre luftveier funnet etter >35 minutter begravet bør få basal 

HLR eller avansert HLR og transporteres til sykehus.” 

I MedCom`s modifiserte algoritme,(24) publisert i 2011, har blant annet ”luftlomme“ blitt 

erstattet med ”patente luftveier“. 

Forfatterne stresser betydningen av ytterligere kunnskap om de prognostiske faktorene, og 

andre momenter som kan bidra til å identifisere skredofre som har potensiale til å overleve. 
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4.2 Problemstilling – Hvordan kan moderne 

sikkerhetsutstyr påvirke de prognostiske faktorene for 

overlevelse hos skredofre? 

Gjennom søket mitt fant jeg mange artikler av interesse. 3 av disse er presentert som 

nøkkelartikler.  

4.2.1 Artikkel I – Skredsøker 

The impact of avalanche transceivers on mortality from avalanche accidents(26) 

Brugger og hans kollegaer forsøkte i denne studien å kartlegge hvor stor innvirkning bruken 

av skredsøkere har hatt på dødsstatistikken. Det ble tatt utgangspunkt i et materiale fra 

Østerrike. 194 skredulykker med 278 involverte fra tiden 1994-2003 ble analysert, og det ble 

funnet at skredsøkere ble brukt i 156 av disse (53,8 %). Forfatterne fant at bruken av 

skredsøkere var assosiert med en betraktelig kortere tid skredofferet var begravet, og regnet 

denne ut til å gå fra gjennomsnittlig 102 minutter til 20 minutter (p < 0,001). Av kortere tid 

begravet fulgte en lavere dødelighet. Ved skikjøring uten tilknytning til skianlegg sett isolert, 

var reduksjonen i fatale hendelser så stor som 28,5 % (p < 0,001). Skredsøkere senket dog 

ikke signifikant dødeligheten hos off-pist kjørere som oppholdt seg i eller nær skianlegg. 

Dessuten var skredsøkeren mest verdifull dersom personen var begravet < 1,5 meter. 

4.2.2 Artikkel II – Skredsekk 

The impact of avalanche rescue devices on survival (27) 

Studien ble publisert to år etter nøkkelartikkel 1, og inkluderte i tillegg til skredsøker en 

analyse av skredsekken. Denne gangen ble det sett på en større studiepopulasjon, 1504 

personer, involvert i 752 skredulykker. Materialet var hentet fra Østerrike (86,2 %) fra tiden 

1990-2000 og 2002-2003, og fra Sveits (13,8 %) fra tiden 1998-2004. Resultatene viste at 

skredtatte som hadde skredsekk i mindre grad var utsatt for ulykker med dødelig utgang,  

2.9 % versus 18.9 % (p=0,026, OR 0,09). I Norges røde kors har det på bakgrunn av disse 

tallene blitt diskutert hvorvidt det er riktig at fjellguider med skredsekk tar med klienter uten 

skredsekk inn i utsatt terreng.(28) Et praktisk problem ved utleie av skredsekker er at det ville 

være svært omstendelig å teste for evt funksjonsfeil eller defekter mellom hver bruker.  
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Her er situasjonen en annen for sikkerhetsutstyr som skredsøker (spade og sonde), der en 

funksjonstest kan utføres på noen sekunder.   

4.2.3 Artikkel III – AvaLung 

The snow snorkel: A proof of concept study(29) 

Ni frivillige, friske personer lot seg i 2009 grave ned i en skulderbred grøft og dekkes av 30-

40 cm snø. I stadie 1 av forsøket skulle deltagerne klare seg under snøen i 60 minutter ved 

hjelp av AvaLung. I stadie 2 av forsøket skulle deltagerne klare seg under snøen i 15 minutter 

uten AvaLung. Bare 3 av deltagerne klarte å fullføre stadie 2. EKG, O2-metning, 

hjertefrekvens, respirasjonsrate og temperatur ble kontinuerlig målt. Med unntak av 

hjertefrekvensen, som falt i gjennomsnitt 14,1 slag/min blant deltagerne, forble alle parametre 

uendret i stadie 1 av forsøket. 

4.3 Problemstilling – Hvilken innvirkning har den 

menneskelige faktoren på risikovurdering i skredterreng og 

på gevinsten av sikkerhetsutstyr? 

Jeg oppdaget artikkelen til McCammon ganske tilfeldig gjennom et sitat i en av artiklene fra 

de to andre søkene mine. Publikasjonen, og andre kortere tekster om temaet fra ulike 

konferanser, ga en motiverende og annerledes leseglede underveis i oppgaveskrivingen. 

4.3.1 Artikkel – Den menneskelige faktoren 

Heuristic Traps in Recreational Avalanche Accidents: Evidence and Implications(7) 

  

For å kartlegge i hvilken grad heuristiske feller kunne ha vært av medvirkende betydning for 

hendelsesforløp som endte med at skred ble utløst, så McCammon på 1972 skredulykker som 

fant sted i USA i tiden 1972-2003. Det ble utarbeidet en “eksponerings-score”, en lineær 

kombinasjon av syv lett identifiserbare indikatorer på skredfare, som blant annet 

“terrengfelle” og “tegn på instabilitet”. Hver skredulykke ble tildelt en score, og deretter ble 

betydningen av ulike heuristiske faktorer analysert i forhold til om disse var til stede eller 

ikke. Studien viste at det ved > 70 % av ulykkene forelå ≥ 3 tydelige indikatorer på skredfare. 
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Eksponerings-scoren ble så satt i sammenheng med grad av kunnskap de forulykkede hadde 

på fagfeltet skred, og størrelsen på gruppen eller gruppene som var involvert i ulykken.  

Heuristiske feller 

1.”Familiarity“ 

Denne heuristikken bygger på at vi lar måter vi tidligere har handlet på guide vår atferd i 

familiære settinger. Dette for å slippe bevisst å måtte finne ut av hva som er mest passende å 

gjøre hver gang vi støter på situasjonen. Vi handler simpelthen bare slik vi alltid har gjort. 

Dersom graden av fare endrer seg, men settingen forblir familiær, kan denne 

tommelfingerregelen bli til en heuristisk felle. McCammon fant at det spesielt er personer 

med høy ekspertise og mye erfaring som utsetter seg for fare-indikatorer i familiært terreng. 

Dermed kan en del av deres kunnskapsgevinst gå tapt i denne heuristiske fellen. 

2. ”Consistency“ 

Når vi først har tatt en avgjørelse, vil videre avgjørelser være mye lettere å ta dersom de er i 

tråd med den opprinnelige avgjørelsen. Dette sparer oss for tid, og vi slipper å gå gjennom all 

relevant informasjon hver gang det skjer en utvikling i omstendighetene. I stedet fortsetter vi 

å forholde oss til den opprinnelige antagelsen om situasjonen. McCammon viste at 

anvendelsen av denne heuristikken var spesielt kritisk i grupper som hadde et tydelig 

engasjement seg i mellom om at et bestemt mål skulle nås (for eksempel en bestemt fjelltopp). 

3.”Acceptance“ 

Tendensen til å engasjere seg i aktiviteter som vil føre til større aksept hos personer en liker 

eller respekterer, eller som en ønsker at skal like og respektere en. Samt handlinger som fører 

til at en får positiv oppmerksomhet, for eksempel av det motsatte kjønn. 

4.”The Expert Halo“ 

En turgruppe har ofte en naturlig leder. Lederrollen kan være berettiget, og innehas på 

bakgrunn av kunnskap og erfaring. Men den kan også være gitt på bakgrunn av faktorer som 

ikke bør kvalifisere til lederskap i seg selv, eksempelvis en mer påståelig eller offensiv 

væremåte, som får andre gruppemedlemmer til å tilskrive personen evner de kanskje ikke har. 

5. ”Social Facilitation“ 

Tilstedeværelse av andre kan både føre til at en person tar større risikoer enn normalt, og 

mindre risikoer enn normalt, avhengig av personens tillit til sine egne evner.  
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Dersom en person eller gruppe føler seg trygg på sine evner, vil de tendere til å ta større 

risikoer når andre er tilstede, enn hvis de var alene. Dersom en person eller gruppe føler seg 

utrygg på sine evner, vil de derimot tendere til i mindre grad å ta risikoer når andre er tilstede. 

McCammon nevner som eksempel at de beste skisporene gjerne er å se direkte under 

skiheisen - gode skikjørere kjører bedre når andre ser på! 

 

6.”Scarcity“ 

Denne heuristikken gjenspeiler tendensen til å sette større pris på mulighetene en er gitt, 

dersom faren for å miste eller gå glipp av dem er stor. Pudder etter snøvær kan få folk til å ta 

uproporsjonerte risikoer for å være de første som får tilgang til usporet terreng. 

 

Ian McCammon konkluderer med at heuristiske feller spiller en viktig bidragende rolle ved 

utviklingen av et snøskred. Dersom dette stemmer er det av stor betydning for utformingen av 

skredopplæring, som bør fokusere ikke bare på terreng, snø og vær, men også på lærdom om, 

og bevisstgjøring av de menneskelige faktorene.  

McCammon fant at personer med god skredkunnskap var like utsatt for skredulykker som 

personer uten slik kunnskap. Kunnskap synes dermed å utnyttes til å øke tilgangen på 

verdifulle goder ved et tilmålt risikonivå, heller enn å utnyttes til å redusere risikoen i seg 

selv.(7) Ifølge forfatteren var ikke problemet at disse personene ikke hadde tilstrekkelig 

kunnskap til å kunne fatte gode beslutninger, men at de ikke visste hvordan, eller ignorerte 

hvordan, de skulle anvende denne. McCammon mener at skredkurs som fokuserer på å unngå 

skredfare sannsynligvis ikke ville kunne bidra til å senke dødeligheten i denne gruppen, men 

heller gjøre personene mer mobile i skredutsatt terreng. Denne gruppen ville i større grad ha 

gevinst av kurs som tok for seg bruk av strategier for å oppnå en fornuftig balansegang 

mellom skredfare og andre insentiver. Opplæring må gis i hvordan praktiske alternativer til 

den heuristiske tankegangen kan tilgjengelig gjøres, og utkonkurrere heuristiske feller.(7) 

McCammon skriver “Luckily, such tools don’t need to be perfect to save lives. They just need 

to be more accurate than the social cues that most avalanche victims apparently rely on.” 

 

Ifølge McCammons materiale kan det være så få som 4 % av alle skred hendelser som 

virkelig kan kalles ulykker, med tanke på at det ikke forelå noen fare-indikatorer i forkant. 
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5 Diskusjon 

5.1 Prognostiske faktorer 

Dødsårsaker ved skredulykker 

I oppgaven min ønsket jeg opprinnelig også å komme inn på selve dødsårsakene ved 

skredulykker. Det viste seg dog å være svært vanskelig å finne gode artikler på dette området. 

Mangel på obduksjon av skredofre, ulike regler for hvor lenge skadene fra en skredulykke 

regnes som dødsårsak, og uklarheter i hva som blir registrert hvor og på bakgrunn av hvilke 

undersøkelser og opplysninger, gjorde dette arbeidet vanskelig.  

Ifølge Kari Ormstad, professor ved avdeling for Rettsmedisin og Rettstoksikologi i Oslo, er 

det i dag få skredofre som blir rettsmedisinsk obdusert, og blant de obduserte kan det ikke 

alltid skilles mellom asfyksi og hypotermi som den endelige dødsårsaken. Informasjon om 

ikke-medisinske omstendigheter, som snø-klima og hvor dypt personen lå begravd, vil derfor 

ofte ha stor betydning for tolkningen.(30) Dette krever at vitner til ulykken og deltagende 

redningsmannskap må kunne berette, ikke bare om tilstedeværende faktorer, men også om 

fraværende faktorer av betydning. Disse momentene sannsynliggjør en stor usikkerhet 

tilknyttet statistikken over de endelige dødsårsakene ved skredulykker. Hermann Brugger har 

uttalt følgende til dette temaet: “Autopsies are absolutely necessary in order to obtain credible 

and objective results. All criteria and facts have to be taken into consideration“.(31) 

Dette understreker betydningen av en fremtidig internasjonal standard for systematisk 

registrering av alle dødsfall ved skred, inkludert obduksjon. I tillegg må den forulykkedes 

nasjonalitet registreres. Dette vil gjøre det mulig å vurdere effekten av ulike nasjonale 

intervensjoner på skredstatistikken, og sammenligne disse internasjonalt. I samarbeid med det 

Medisinske Universitet i Innsbruck, opprettet EURAC i 2011 verdens første alpine 

traumeregister,(32) nettopp for å kunne kartlegge alle aspektene ved skredulykker, og bringe 

evt mørketall hva gjelder insidens av traumerelatert død, bruk av algoritmer for behandling, 

avvik fra antatte verdier forenelig med suksessfull gjenopplivning osv. frem i lyset. 

Et annet område der mørketall ønskes kartlagt er i forbindelse med nesten-ulykker, og ulykker 

som kun har forvoldt mindre skader. I Norge har blant annet NGI prøvd å finne en løsning på 

dette problemet, ved å oppfordre alle som har vært involvert i slike situasjoner til å fylle ut en 

såkalt ”melding om nestenulykke“.(3) Ifølge Kalle Kronholm ved NGI har det tradisjonelt sett 
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ikke blitt mottatt mange rapporter i året.(33). Det er viktig å være bevisst på at hva som 

oppfattes som en nestenulykke kan variere fra person til person.(34)  

Et rettslig problematisk aspekt ved denne rapportering ser man i Italia. Her kan en person som 

utløser et skred straffes strengt. Dette har ført til at mange skred ikke meldes.(35) Mange 

unødvendige redningsaksjoner har blitt initiert når disse skredene så har blitt oppdaget 

tilfeldig. I verste fall kan regelverket føre til fatale hendelser. 

Tid begravet 

Tid-overlevelses kurven til Brugger og Falk er, som det meste av forskningen innen 

skredmedisin, basert på et sveitsisk materiale. Spørsmålet er i hvor stor grad disse tallene er 

overførbare til andre land og skiregioner. En retrospektiv studie(20) publisert i etterkant av 

ERC Guidelines, utført av de samme forfatterne, men i samarbeid med canadiske kollegaer, 

kan tyde på at funnene som har gitt opphav til kurven ikke er universelle. Materiale fra 

Canada og Sveits fra tiden 1980-2005 ble sammenlignet. Dette ga opphav til en et nytt forløp 

på tid-overlevelses kurven. 

Forskerne så på informasjon om til sammen 1247 fullstendig begravde skredofre. Studien 

viste at den gjennomsnittlige overlevelsen var relativt lik i Canada og Sveits: 46.2 % 

[139/301] i Canada versus 46.9 % [444/946] i Sveits; p = 0,87. Tid-overlevelseskurven for de 

to landene viste dog til betydningsfulle ulikheter (Figur 2). Sammenlignet med den sveitsiske 

kurven falt den canadiske kurven raskere, og overlevelsen var generelt lavere ved langvarig 

tid begravet. Årsaken til at overlevelsen likevel var på nivå med den i Sveits var at tiden som 

gikk før et skredoffer ble frigjort tilstrekkelig fra snømassene var betydelig kortere i det 

canadiske materiale - gjennomsnittlig 18 minutter, i motsetning til i det sveitsiske materiale - 

gjennomsnittlig 35 minutter (p < 0,001).(20) Det ble konkludert med at ulikhetene i tid-

overlevelses kurven var assosiert med en høyere forekomst av traumer ved skredulykker i 

Canada. Samt ulikheter i værforholdene, der en større utbredelse av maritimt klima, med 

tettere og tyngre snø, førte til tidligere utvikling av asfyksi. I tillegg kom at ulykkene i Canada 

oftere skjedde på avsidesliggende områder, med lang vei til sykehus.  

I en studie av skredrelaterte dødsfall i Canada mellom 1984-2005(36) kom det frem at 

traumer var årsak til død i 24 % av tilfellene, mens dette tallet var på 5,6 % i et sveitsisk 

materiale fra 1996-2005.(37) Ulikhetene i traume-insidensen mellom Europa og Canada/USA 

tenkes blant annet å skyldes den store aktiviteten innenfor heli-skikjøring og bruk av 

snøscooter som har gjort seg gjeldene på sistnevnte kontinent.(38) Også andre kulturelle 

forskjeller kan være bidragende til ulikhetene.  
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Ytre, synlige tegn på traume er ikke nødvendige for at en hodeskade skal være alvorlig nok til 

å føre til bevissthetsendringer.(39) Dersom personen ikke blir obdusert kan en viktig 

bidragende faktor til at døden inntreffer dermed gå uregistrert hen. Og et viktig område for 

intervensjon på sikkerhetsfronten kan forbli uoppdaget.  En person som lider under 

bevissthetstap vil ha mindre nytte av sikkerhetsutstyr som for eksempel AvaLung, som til en 

viss grad krever et samarbeid for å yte effekt, og også overlevelse etter utgraving fra skredet 

kan påvirkes av personens bevissthet. En bevisstløs person vil ikke kunne ta til seg varm 

drikke som ledd i en aktiv oppvarmingsprosess, og det vil kreve større ressurser og 

sikkerhetstiltak å håndtere en bevisstløs person. Tapt tid kan i siste instans være med på å 

utgjøre forskjellen mellom liv og død. 

Forfatterne konkluderer med at selv om “overlevelsesfasen” gjerne blir omtalt å vare i 18 

minutter, ville en generell retningslinje på 10 minutter for Canada og andre områder med 

tilsvarende snø-klima kanskje være mer passende. Også Norge har mange områder med høy 

tetthet i snøen, og det antas at skredofre omkommer raskere av asfyksi her enn i de mer 

sydlige europeiske fjellområdene(40).  

 

Figur 2.(20) Tid-overlevelses kurve for det sveitsiske og canadiske materialet. Den striplete 

linjen representerer den canadiske overlevelseskurven ved asfyksi-relaterte dødsfall. Denne 

tilnærmer seg i større grad den sveitsiske kurven enn det samlede canadiske materialet gjør. 
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Begrensninger ved artikkelen er blant annet at materialet fra de to landene var av ulik 

størrelse, og at skred i forbindelse med snøscooter-aktivitet inngikk i det Canadiske 

materialet. I tillegg kommer at informasjon om dødsårsak, på bakgrunn av obduksjon og 

ekstern undersøkelse, kun forelå for det Canadiske materialet. Da dødsårsaken ikke er 

tilstrekkelig kartlagt i det sveitsiske materialet, kan det være at det foreligger mange flere 

traume relaterte dødsfall enn antatt. Forfatterne nevner også bias i forbindelse med angitt tid 

personen har vært begravet, men går ut ifra at dette fordeler seg jevnt for de to landene. 

Tid-overlevelses kurven har vært med å danne fundamentet for de nåværende internasjonale 

anbefalinger for generell behandling og gjenopplivning av skredofre, samt vært 

retningsgivende for utviklingen av moderne sikkerhetsutstyr(20). Dersom det grunnleggende 

forskningsarbeidet dog ikke er universelt overførbart, vil dette kunne forsinke utviklingen av 

hensiktsmessige sted-spesifikke redningsprotokoller og ytterligere teknologisk innovasjon. 

Ifølge den norske skredekspert Kjetil Brattlien dør 1/3 av skredofrene i Norge av mekaniske 

skader. Ofte fordi terrenget i seg selv gjør at de slås i hjel.(41)  

Resultatene i artikkelen viser hvordan forskning på en mindre pasientgruppe, utført av et lite 

fagmiljø, kan stå i fare for å føre til en innsnevring i tankegangen og hemme en konstruktiv 

utvikling faglig og teknologisk sett.  

Ved siden av et større fokus på traume som dødsårsak ved skred, nødvendiggjør resultatene 

fra den sveitsisk/canadiske studien en debatt rundt innføring av egentilpassede retningslinjer 

og algoritmer for ulike fjellområder.  

Luftlomme 

De andre prognostiske faktorene som gjennomgås i oversiktsartikkelen til Boyd et al – 

luftlomme, kjernetemperatur og serum-K –  har også problematiske momenter knyttet til seg. 

Selv om det har blitt utført eksperimentelle studier for å kartlegge luftlommens betydning(21, 

42, 43), vil disse aldri kunne reprodusere en virkelig ulykkessituasjon, der blant annet 

skredets høyenergetiske krefter har virket på kroppen i forkant, og evt hyperventilering eller 

besvimelse har påvirket graden av utvikling av asfyksi. 

Som det nevnes i nøkkelartikkelen kan tilstedeværelsen av en luftlomme være vanskelig å 

bekrefte, ikke minst da denne ofte blir ødelagt under redningsarbeidet. I den nye algoritmen 

av 2011(44) har derfor “luftlomme” blitt erstattet med “patente luftveier”. Dette viser hvor 

sårbar formuleringen i en algoritme kan være, og hvor lett den kan bli gjenstand for uheldige 

fortolkninger.  
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Kjernetemperatur  

Bruk av kjernetemperatur som verktøy for å anslå tiden en person har vært begravet har også 

sine utfordringer. Skredofre er en populasjon som må anses å være inhomogen på mange 

områder, og også med tanke på hvor raskt hypotermi utvikles. Dessuten er det relevant å 

spørre seg om dagens målemetoder er til å stole på,(45) spesielt dersom øsofageal måling, 

som anses som gullstandard i felten,(1) ikke lar seg utføre. I så tilfelle kan det måles 

temperatur i øret (eller rektalt). Dette gir relativt sikre verdier dersom sirkulasjonen i a. 

tympani er opprettholdt,(31) men obstruksjon eller snø i øregangen kan naturlig nok føre til 

falskt lave verdier. Den laveste kjernetemperaturen som noen har overlevd etter aksidentell 

hypotermi er registrert i Norge, og er 13,7 ◦C.(46) I Norge er også registrert oppnåelse av 

ROSC og utskriving fra sykehus uten varige mén etter 6 timer og 52 minutter med hypoterm 

hjertestans.(47) 

Serum kalium 

Når det gjelder serum-kalium angir dagens algoritme en verdi på 8 mmol/L som 

retningsgivende for sannsynlig overlevelse.(44) Dette til tross for at det har vært rapportert 

om et tilfelle av hypotermi etter nær-drukning der personen hadde en K-verdi på 11,8 

mmol/L, og overlevde.(48) På lik linje med flere andre studier som omhandler denne 

problemstillingen er også denne publikasjonen over 10 år gammel. 

Algoritmer  

I tillegg til algoritmene for initiering av HLR,(24) behandling(44) og triagering(49) av 

skredofre, har det også blitt utviklet generelle algoritmer for behandling av hypotermi(50) og 

for i.v. væskebehandling ved større traumer.(51) Spørsmålet er hvor stor plass disse 

algoritmene skal ha ved behandlingen av skredofre. Kan det være at de ekstreme verdiene vi 

finner i mange case studier ikke er så ekstreme som vi velger å tro? Er det så mange ulike 

faktorer som spiller inn ved en skredulykke; alder, fysisk form, påkledning, ikke 

identifiserbart traume osv., at arbeid etter en algoritme i denne spesielle situasjonen ikke alltid 

er hensiktsmessig, og kanskje noen ganger til og med uforsvarlig? Hver vinter hører vi om 

redningsaksjoner som ender i mirakuløs overlevelse, der både ekstrem nedkjøling,(46) 

dagelang nedgraving, og elektrolyttforstyrrelser tidligere antatt å være uforenelige med 

liv(48) er representert. Algoritmen(24) som skal hjelpe en til å ta stilling til om HLR skal 

initieres er laget nettopp i den hensikt at det kan være vanskelig, under omstendighetene rundt 

et skred, å vurdere hvorvidt en person er død eller levende.  
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Spørsmålet er om det per i dag i det hele tatt er forsvarlig å gi et skredoffer dødsdiagnosen 

allerede ute i felten.  Hendelsesforløpet er ofte uklart, undersøkelsesmulighetene begrenset, og 

erfaringen den enkelte lege har med disse pasientene i mange tilfeller lite totalt sett. Krever 

ikke enhver sensasjonell suksesshistorie at noen har tatt sjansen på at noe som ikke var ansett 

som mulig likevel skulle gå? Og hva har man å miste når pasient og redningsmannskap er 

fraktet ut av skredområdet, og sykehus med ressurser stiller seg tilgjengelig. 

På ICAR sin delegatforsamling i Åre 2011(28) presenterte Hermann Brugger en studie på 

overlevelse før og etter innføring av ICAR algoritmen for behandling i 1996. Dessverre viste 

denne ingen forskjell i total overlevelse. 

Faren ved bruk av algoritmer er at de kan hemme redningsmannskapet i å se på den helhetlige 

situasjonen og vurdere pasienten som det unike tilfellet hver enkelt representerer.  

I stedet for å bidra til å redde liv, kan algoritmene i verste fall hindre liv i å bli reddet. 

Begrensinger ved studien 

Arbeidet som har bidratt til å gi opphav til ILCOR`s retningslinjer, samt en revisjon av 

MedCom`s algoritme, har sannsynligvis en rekke uavdekkede svakheter. Forfatterne nevner 

selv flere begrensninger ved sitt arbeid. Blant annet var alle studiene som inngikk 

retrospektive observasjonsstudier. Mye av informasjonen i disse er hentet fra rapporter i 

databaser, som ifølge forfatterne ikke kan sies å være tilstrekkelig kontrollert. Og det kan også 

ha blitt utgitt publikasjoner som ikke har vært dekket av søkene som ble utført. I tillegg er de 

inkluderte studiene utført i tidsperioder der både ulike retningslinjer og algoritmer har vært i 

bruk. Det angis ingen kommersielle interesser for noen av de to forfatterne, men nevnes at 

begge forfatterne har jobbet med temaene som omtales i tidligere artikler, og det derfor ikke 

kan utelukkes å foreligge en intellektuell konflikt.  Jeg tenker at dette helt klart kan ha hatt 

innvirkning på flere momenter ved litteraturgjennomgangen, og hvor stor vekt det har blitt 

tillagt de ulike funn som er gjort. 

 

5.2 Sikkerhetsutstyr 

Våren 2010 opplevde Canada en av sine mest omfattende skredulykker, der 100 snøscooterkjørere 

ble rammet. På tross av det store antallet mennesker involvert, var det heldigvis ikke mer enn to 

personer som omkom. Dette viser at også flaks og tilfeldigheter har en viss innvirkning på 

dødsstatistikken fra år til år. Kanskje er ulykken også et eksempel på en godt gjennomført 

redningsaksjon, og mange involverte med sikkerhetsutstyr og gode kameratredningskunnskaper. 
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Forskning viser en betydelig raskere utgravingstid i Canada sammenlignet med Sveits,(20) og 

muligens kan nettopp bedre opplæring i kameratredning være en bidragende faktor til dette. Raske 

overflatesøk er livreddende, og også luftredningsressursene må i hvert enkelt tilfelle vurdere 

tidsbruk i forbindelse med henting av søkemannskaper opp mot egen mulighet for direkte 

utrykning og overflate- og elektroniske søk.(52) 

Flere studier har vist at asfyksi utgjør den viktigste dødsårsaken ved skred, etterfulgt av 

traume og hypotermi.(53) Dette har vært kjent helt siden 80-tallet. En artikkel publisert av 

norske forfattere i 1989 redegjorde for obduksjonsfunnene som var blitt gjort hos 12 skredofre 

i to norske snøskred,(38) og trakk ut fra disse en konklusjon om asfyksi som dominerende 

dødsårsak.(54) Dette betyr at de fleste ofre puster etter å ha blitt tatt av skredet.  

Moderne sikkerhetsutstyr har tre angrepspunkter; redusere tiden personen er begravd, 

redusere dybden personen begraves på, og forlenge tiden før asfyksi inntreffer. Studier viser 

at den mest effektive måten å unngå fatale ulykker er å forhindre fullstendig tildekning med 

snø. Brugger et al.(55) fant at for fullstendig begravde skredofre var dødeligheten 52 %, i 

motsetning til delvis begravde skredofre, der dødeligheten var 4,2 %. 

Skredsøker  

Forskning viser av bruk av skredsøker, spesielt ved skikjøring uten tilknytning til skianlegg, 

har stor innvirkning på den prognostiske faktoren – tid, ved å redusere varigheten den 

skredtatte er begravet. Dersom den forulykkede er begravet under store snømengder gir 

skredsøkeren en mindre gevinst i dødsstatistikken. Og på tross av det til dels lovende 

tallmaterialet er dødeligheten fortsatt > 50 %, også ved bruk av skredsøker.(26)  

Hohlrieder et al. diskuterer i denne sammenheng om den faktiske verdien av skredsøkere 

kanskje ikke lar seg klart påvise i områder der redningsmannskap er så nært og effektivt som i 

de Østeriske alpene. De setter frem en hypotese om at gevinsten ville la seg tydeligere påvise 

i mer avsidesliggende fjellområder.  

At skredsøkeren viste seg mest verdifull dersom personen var begravet < 1,5 meter antar jeg 

at delvis skyldes den ellers lange utgravingstiden. Av denne grunn kan kombinasjonen 

skredsøker og skredsekk tenkes å være hensiktsmessig.(56)  
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Skredsekk 

Airbags som ABS og snowsense har gjennom de siste årene vist seg effektive i å forebygge 

fullstendig begraving, og bidrar til raskere lokalisering av skredtatte. I tillegg ligger det i dette 

utstyrets natur at det også kan ha en viss traumebeskyttende effekt.  

Mens forfatterne av flere gjennomgåtte artikler stiller seg positive til dette sikkerhetsutstyret, 

men også edruelig til dets begrensninger, holder ABS på egne hjemmesider ikke tilbake på sin 

suksess. Alle kjente skredulykker der skredsekk har vært brukt har blitt dokumentert av 

”Swiss Institute for Snow and Avalanche Research“. Siden 1991 er det registrert at 262 

personer har utløst sin ABS ryggsekk. Av disse har 97,5 % overlevd – 84 % av disse 

uskadd.(57) I de samme skredene var det involvert 67 personer som ikke brukte ABS. Av 

disse overlevde 75 %. I tillegg kommer at skredsekken reduserte sannsynligheten for å bli 

fullstendig begravet fra 39 % til 16,2 %.(56) Dødeligheten ved bruk sank fra 23 % til 2,5 %. 

Statistikken over bruk av skredsekk er svært oppløftende. De siste årene har bruken blitt 

stadig mer utbredt, noe som også gjenspeiles i at flere arrangører av skredkurs tilbyr sine 

klienter utlån av skredsekk ved deltagelse på deres kurs. Allen (56) gjør oppmerksom på en 

mulig utfordring ved skredsekken i visse typer terreng. Ved at skredofferet bringes til 

overflaten av skredet, vil skredet følges lenger, noe som kan øke faren for å kollidere med 

trær og stener eller bli kastet over stup. 

 

Skredsekken skal gjøre at skredofferet flyter over massene og ikke begraves av snøen. Bildet 

viser et eksempel på en skredsekk av typen ABS twinbag.(41) 
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AvaLung  

I USA har det vært et større fokus på forebygging av asfyksi.(58) Dette har ført til utviklingen 

av AvaLung, som er konstruert til å forsinke utviklingen av asfyksi ved å lede ekshalert luft 

vekk fra kroppen, og hindre dannelsen av en såkalt is-maske (Figur 3). Forsøk har anslått at 

en person kan tolerere å være begravd av snø i opptil en time ved bruk av AvaLung, med 

minimal utvikling av hyperkapni og hypoksi.(27, 29) Som omtalt i nøkkelartikkelen holdt 

parameterne; EKG, O2-metning, respirasjonsrate og temperatur seg alle stabile under den 

times lange tiden personen var begravd under snøen. Dette tyder på at hypoksi og hyperkapni 

er sentrale for den videre utviklingen av hypotermi og EKG forstyrrelser som ses hos 

skredofre med asfyksi.  

Det foreligger foreløpig lite offisielt materiale på faktisk bruk og erfaringer. 

 

 

 

 

Figur 3. AvaLung(59) 

AvaLung fungerer som en kunstig luftlomme. Luft blir tatt fra de omkringliggende 

snømasser, og brakt inn gjennom munnstykket via respirasjonstuben (de blå pilene). Luften 

som pustet ut blir, via et dobbelt ventilsystem, bragt til et område på siden/baksiden av 

personen (de røde pilene). På denne måten minimeres CO2 kontaminasjon i snøen der 

inhalasjonsluften tas fra.(60) 
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Kameratredning 

I en studie utført av Rainer et al.(4) overlevde alle skredtatte som kunne frigjøre seg selv fra 

snømassene. Av skredofre som ble reddet ved kameratredning overlevde 78 %, mot bare 10 % 

av de som ble funnet av organiserte redningstjenester (p < 0,001). Dersom skredofferet ikke 

klarer å grave seg ut selv, er kameratredning den mest effektive redningsform. Det bør derfor 

være en gylden regel å sikre at hverandres viten og praktiske ferdigheter er solide og 

oppdaterte. Her er det mye å vinne dersom den som redder har tilegnet seg god kunnskap.  

Spørsmålet er om det burde stilles krav til å delta på slik opplæring, for eksempel i 

forbindelse med kjøp av sikkerhetsutstyr. 

 

Begrensninger i litteraturen 

Det er vanskelig å få en klar oversikt over måten bruk av sikkerhetsutstyr er kartlagt, og hvor 

reliabel informasjonen som er hentet inn om bruken er. Dette er dog en arena der det er gode 

muligheter for en mer nøyaktig fremtidig registrering. Viktig er at denne også innebefatter 

nesten-ulykker.  

Hvordan man skal oppmuntre folk til å rapportere disse forblir et ubesvart spørsmål. 

 

Veier til å erverve kunnskap 

Ved siden av bøker og interaktive læringsprogrammer, forblir skredkurs og aktiv trening med 

søker, spade og sonde stående som uvurderlige grunnpilarer med tanke på skredkunnskap. 

I tillegg til aktuell informasjon fra metrologisk institutt og nettbaserte skred bulletiner, tilbys 

nå også gratis applikasjoner til Smartphones, som Snowsense mobile og White Risk app.(61) 

Disse skal både være til hjelp under planleggingen og gjennomføringen av toppturer og  

off-piste kjøring.  Programmene tar blant annet utgangspunkt i terrenget, værprognoser og 

gruppestørrelse. De tegner opp digitale kart med den planlagte ruten, samt nøkkelpunkter der 

eventuelle avgjørelser må tas hva angår alternative ruter. Også helningsgrad kan estimeres ved 

hjelp av det såkalte inklinometeret. Underveis må det fortløpende vurderes hvorvidt 

opptegningene og informasjonen angitt på det digitale kartet svarer til forventingene.(61) Det 

er viktig å være seg bevisst at applikasjonene ikke erstatter personens egen aktive 

risikovurdering, og at det hele tiden må tas avgjørelser på grunnlag av den virkelige og 

helhetlige opplevelsen av omgivelsene. 
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Psykologiske gevinster av sikkerhetsutstyr 

Sikkerhetsutstyr er ikke bare verdifullt for å redde livet fysisk. Brugger et al.(62) publiserte i 

2002 en studie som også så på de psykiske følgene av skredulykker. Ved hjelp av et 

standardisert spørreskjema ble bruken av sikkerhetsutstyr og selv-rednings teknikker, samt 

forekomsten av post-traumatiske stresslidelser kartlagt. Materialet var relativt lite (n=60), og 

ulykkene det ble spurt om skjedde så langt tilbake som 1952, men dette er en av de få 

studiene som har sett på det psykologiske aspektet ved skredulykker. Mens bare 10-20 % av 

de skredtatte hadde prøvd å kvitte seg med ski eller staver da de skjønte at skredet var et 

faktum, hadde rundt 50 % forsøkt å gjøre svømme-bevegelser i snøen, og det samme antallet 

hadde beskyttet ansiktet sitt med hendene. Alle de sistnevnte hadde frie luftveier og en 

luftlomme da skredet stanset. 28 % rapporterte at de hadde hatt symptomer på akutt PTSD i 

etterkant, og 18 % led fortsatt under kronisk PTSD. På bakgrunn av studien anbefaler 

forfatterne derfor at kriseteam følger opp skredofre og andre som måtte være berørt av 

ulykken. Ingen av de forulykkede hadde hatt skredsekk eller AvaLung. Det er ingen tvil om at 

en mer overfladisk begraving, kortere utgravingstid, mulighet til bedre respirasjon, og 

generelt en større følelse av kontroll har en beskyttende effekt mot psykologiske senfølger.  

Fremtidens teknologiske utvikling vil være av stor betydning for enda bedre sikkerhet og 

overlevelse i skredutsatt terreng. Også tradisjonelt sett menneskedrevne metoder kan gjøres 

mer effektive gjennom teknologi. Korrekt identifisering av faktorer av betydning for 

overlevelse, gjør mulighetene for innovasjon grenseløse. Hva med en bedre metode for 

utgraving til eksempel? I denne tidstyven ligger et stort potensiale for å vinne minutter og liv, 

samt forebygge psykisk traume. Utfordringen er at utstyret skal være brukervennlig og lett å 

ha med seg. 

På tross av moderne teknologi, vil det å unngå skred gjennom kunnskap og konservative 

risikovurderinger alltid forbli bærebjelken for skredoverlevelse, og aldri kunne erstattes av 

teknologisk utstyr. I flere land implementeres skredlære nå som undervisning i grunnskolen.  

Sikkerhetsutstyr skal være en hjelp dersom alt annet slår feil. Det skal ikke motivere til større 

risikoatferd. Dersom man selv bærer skredsøker, er det å ha med seg utstyr for 

kameratredning og vite hvordan man kan hjelpe andre en etisk uskreven regel. 

 

Når skredofferet reddes og den som redder dør 

Oppgaven min dreier først og fremst rundt skredofferets sikkerhet og overlevelse. Men hva 

skjer når en persons uflaks og mulige uforsiktighet krever andres liv.  
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Skredulykken ved Drümännler i Sveits den 3. januar 2010 er en viktig påminnelse om at sikkerhet 

i redningstjenesten gjelder overalt, alltid og for alle.(5) At en rask respons aldri må gå på 

bekostning av en nøye sikkerhetsvurdering, og at et hederlig motiv ikke gir beskyttelse i seg selv. 

Ulykken, som for redningstjenesten i utgangspunktet dreide seg om én skredtatt men fremgravd 

skiløper, endte med to nye skred. Totalt mistet syv mennesker livet.  

5.3 Den menneskelige faktoren 

Menneskelig svikt er nærmest uten unntak et moment ved enhver ulykke, og det er ingen tvil 

om at de heuristiske faktorene påvirker livet vårt på mange arenaer.  

Begrensninger ved studien  

Data som ble brukt i studien kom fra mange ulike kilder, som bare til dels er navngitt i 

artikkelen. Dessuten kan både forfatterens ”eksponerings-score“ og vurdering av 

skredkompetanse være biased. Usikkerhet rundt hvor presis rapporteringen av hendelsesforløp 

har vært, spesielt med tanke på de personlige elementene, som tanker og vurderinger før 

skredet var et faktum, gjør at det er vanskelig å trekke mer enn antagelser ut fra det studerte 

materialet. Som forfatteren selv nevner kan vi ikke være sikre på hvilke avgjørelser som førte 

til den enkelte ulykke, eller om disse avgjørelsene virkelig kan kategoriseres som heuristiske 

feller. Videre vil det være umulig å trekke sikre årsaks konklusjoner når det ikke lar seg utføre 

kontrollerte forsøk på folks atferd i skredterreng. Likevel må disse faktorene forsøkes kartlagt. 

Dette gjøres også ved NGI i Norge.(33)  

Den menneskelige faktoren, risikovurdering og gevinsten av sikkerhetsutstyr    

På tross av studiens svakheter med tanke på reliabilitet og validitet, problematiserer den flere 

svært interessante momenter, som muligens er av større eller mindre betydning ved samtlige 

skredulykker. Risikovurderinger handler om å gjøre en helhetlig analyse av all tilgjengelig 

informasjon. Rainer et al.(4) fant i sitt materiale at 67 % av skredulykker skjer når det er 

varslet om moderat/betydelig skredfare. Resultatene av studien indikerte at økt skredfare er 

assosiert med økt forekomst av skredulykker (i samsvar med det den norske vinteren 

2011/2012 har vist så langt). Funnet kan tyde på at folks risikovurdering ikke korresponderer 

med skredvarselet som er gitt. Uavhengig av hvor godt sikkerhetsutstyr det investeres i, så 

lenge vi lar heuristiske feller overstyre betydningen av offentlige skredvarsler og andre 

objektive faretegn, relevante for en helhetlig risikovurdering, fortsetter faren for uønskede 

hendelser å være overhengende.   
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Spørsmålet er om bruk av sikkerhetsutstyr i tillegg skaper en falsk trygghet, spesielt hos svært 

erfarne skikjørere. Ifølge Olly Allen(56) vil all bruk av sikkerhetsutstyr ha innvirkning på en 

persons ”risiko homeostase“ - og øke fristelsen til å ferdes i mer utsatt terreng. Begrepet risiko 

homeostase er utviklet av psykologen Gerald Wilde, og er en hypotese som går ut på at alle 

har et eget fastsatt nivå av akseptabel risiko, og opprettholder et mer eller mindre konstant 

risikonivå i sine aktiviteter. Dersom risikonivået på ett område endrer seg, vil det oppstå en 

korresponderende økning eller fall i risiko på et annet område, for slik å bringe den samlede 

risikoen tilbake til individets ekvilibrium. Dersom risikonivået i en aktivitet blir for lavt 

oppleves aktiviteten som kjedelig, dersom nivået blir for høyt, oppleves aktiviteten 

skremmende. Hva hvis en så fjernet ett av sikkerhetselementene en til vanlig bruker? Allen er 

overbevist om at dette ville øke sannsynligheten for at en grundigere risikovurdering ble 

utført. Tankegangen som blir satt på dagsorden i forbindelse med den menneskelige faktoren 

skaper nye angrepspunkter for forebygging av skred, og det kan synes her å ligge et stort 

potensiale for intervensjon. Identifiseringen av angrepspunktene forutsetter at vi vier denne 

frustrerende og vanskelig målbare faktoren en plass i skredlæren. Med tanke på 

tilstedeværelsen av heuristiske feller også i andre livssituasjoner, kan lærdommen tenkes å få 

gevinst på mange områder. 

Psykologiske momenter i skredlæren  

I tillegg til at en turgruppe alltid må kunne kommunisere åpent med hverandre og vise 

gjensidig respekt, må gruppens sammensetning også vurderes med tanke på medlemmenes 

risiko homeostase.(63) Ifølge McCammon kan store ulikheter i holdninger ovenfor risiko 

være til hinder for konstruktive gruppeavgjørelser. Han mener at fenomenet risiko homeostase 

også er en mulig forklaring på hvorfor skredkurs synes å ha så liten innvirkning på antall 

skredulykker. Utstyrt med kunnskap om potensielle farer, vil en person kanskje velge å inngå 

mer risiko, i troen om at tiltak som riktig terrengvalg og sikkerhetsutstyr vil kompensere for 

dette.  Larson(9) nevner den viktige grunnregelen om å planlegge turen godt, og forsikre seg 

om at man legger attraktive alternative planer, som gjør det enkelt å akseptere informasjon 

som gjør den opprinnelig planlagte turen uforsvarlig å gjennomføre. Det bør også fastlegges 

kriterier for å avbryte turen i forkant av oppstart. Han nevner videre betydningen av gjentatte 

skredkurs, for å styrke gode vaner, og avdekke dårlige, samt å velge kurs som fokuserer på 

trening av praktiske ferdigheter, og der opplæringen baserer seg på konsepter heller enn 

tommelfingerregler. “Like an unstable snowpack, it doesn't matter what the depth of your 

avalanche knowledge and experience is if your decisions rest on weak assumptions.”(10) 
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6 Konklusjoner 

De prognostiske faktorene 

De viktigste prognostiske faktorene for overlevelse hos skredofre med hjertestans har blitt 

identifisert å være tid begravet, åpne luftveier / tilstedeværelse av luftlomme, 

kjernetemperatur og serum-kalium. Nylig publisert forskning tyder på at det foreligger store 

ulikheter i hvordan faktoren ”tid begravet“ bør tolkes i ulike fjellområder. Norge er ett av 

landene der forholdene tenkes å ikke samsvarsvare med den opprinnelige tid-overlevelses 

kurven. I tillegg har det blitt satt økt fokus på betydningen av traume som isolert dødsårsak i 

skred. Det kan tenkes at forekomsten av alvorlig/dødelig traume har vært undervurdert i 

tidligere studier, som bare delvis har kunnet ta utgangspunkt i obduksjons rapporter, og nesten 

utelukkende har inkludert skredofre forulykket i de syd-europeiske alper. Det kan også tenkes 

at utviklingen av moderne skredutstyr har ført til en endring i ulykkes mønsteret, med færre 

tilfeller av asfyksi og forholdsvis flere tilfeller av traume. Det er ingen tvil om at 

identifisering av ytterligere prognostiske faktorer, som med større og raskere presisjon kan 

anslås i felten, ville være av stor betydning for behandlingen av skredofre. 

Sikkerhetsutstyr 

For å kunne si noe om hvor hyppige skredulykker er, og hvilken innvirkning ulike typer 

sikkerhetsutstyr kan tenkes å ha på dødsstatistikken, må man fatte et estimat over hvor mange 

som faktisk utsetter seg for skredfare. Turistforeninger i alpene har så vidt startet med et 

forsøk på en slik kartlegging.(64) I tillegg må bruk av sikkerhetsutstyr, også ved nesten-

ulykker, registreres på en strukturert og internasjonalt sammenlignbar måte. 

Bruk av skredsøker virker inn på den prognostiske faktoren ”tid begravet“. Og i neste instans 

utviklingen av hypotermi. Skredsekken kan bidra til at skredofferet ikke begraves fullstendig, 

og problemfri respirasjon er dermed sikret (såfremt ikke store snømengder komprimerer 

brystet) I tillegg økes sannsynligheten for rask lokalisering, og faktoren ”tid begravet“ blir 

derfor påvirket i heldig retning. AvaLung skaper en kunstig luftlomme, og gjennom å hindre 

utviklingen av hyperkapni kan enheten også tenkes å redusere hastigheten på temperaturfallet 

under snøen. I tillegg kommer andre intervensjoner som AvaBall og bruk av elektronisk søk 

etter mobiltelefoner, som begge bidrar til å forkorte tiden skredofferet er begravet. Samt lett 

anvendbar og billig isolerende folie for hindring av stort afterdrop etter utgraving. 
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Med tanke på det som i senere tid er funnet om betydningen av traume, er dette en arena som 

kanskje fortjener ny oppmerksomhet utover hjelm og ryggplate. 

Den menneskelige faktoren 

Betydningen av de menneskelige faktorene kan forventes å få mye oppmerksomhet i 

fremtiden, spesielt dersom sikkerhetsutstyr etter hvert står i fare for å ha utmattet sitt 

utviklings potensiale. 

Det kan tenkes at økt bruk av sikkerhetsutstyr har gitt den menneskelige faktor mer spillerom. 

Følelsen av trygghet har økt, noe som kan ha endret set point i risiko homeostasen og ført til 

mindre konservative risikovurderinger og større aksept av heuristiske feller.  

Den menneskelige faktoren kan derfor være en trussel mot gevinsten som ligger i bruken av 

sikkerhetsutstyr.  

Heuristiske feller kan bekjempes gjennom at de blir bevisstgjort, og erstattet av alternative 

måter å handle på. Dette krever motivasjon. Og en forståelse av at dette i siste instans kan få 

betydning for liv eller død. Både for en selv og andre. 
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