
Når katastrofen inntreffer

Desember 2019



2.Desember 2019
Dette startet som en grå vinterdag. Mye sludd og dårlig sikt. 

Sett fra perfusjon var det som vanlig mye å gjøre- vakthavende Thomas 
var kommet inn for å avløse John Kjetil som hadde en ECMO pasient på 
CT. 

Da går alarmen! Thomas går med anestesilegen til AMK…



Starten: Oppmerksom forbipasserende

• Olaf Jacobsen har jobbet 
mange år på UNN som 
anestesisykepleier. Han har 
lang erfaring i akuttmedisin 
og jeg har vært så heldig å fått 
låne noen av hans egne ord og 
tanker etter denne dagen

• Han hadde gått litt tidligere 
fra jobben og var på sykling 
hjem:



..bekymringen..
..syklet fra sykehuset, så en forlatt barnevogn et par hundre 

meter foran meg på sykkelstien, tankene kom i sving..
..stoppet sykkelen rundt 20 m etter at jeg passerte den, gikk 

tilbake for å undersøke den unaturlige plasseringen; 
..ikke noen parkeringsplass, stoppeplass, utkjøring, busstopp e.l..
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..den fryktelige 
mistanken..

• ..3 pass lå i kurven under barnevogna..

• ..spor i sørpesnø som tydelig gikk fra 
barnevogna på gangveien og videre ut 
på Kvaløyveien i retning fjæra, gjorde 
at jeg sterkt mistenkte noe 
fundamentalt galt..

• «været var ikke for fjæratur med 
småbarn»

• ..en kvinne stoppet opp, jeg fikk 
øyekontakt med henne og ba henne 
være med på et søk..
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..Erkjennelsen..

..vi fulgte spor i våt snø nedover 
Grunnvågjordet og i sørpesnøen i fjæra helt
ut i vannet..

..vi hadde brukbare hodelykter..

..ba kvinnen om å søke de 150-200 meterne i 
sør mot Sorgenfri, jeg søkte tilsvarende 
nordover mot fyrlykta på Hansmark, 
samtidig som jeg varslet politiet på 112.. 

..på telefonen ba politiet meg gå opp til 
barnevogna, jeg gikk opp dit og leste opp ID-
en i passene.. ..vanskelig å kommunisere i 
vinden…

..kvinnen hadde funnet 1 par støvletter i str. 
36 og 1 stk. i str. 31..



Hjelpen kommer til:
..2 politipatruljer 

ankommer..

..tar imot politiet og peker 
ned til fjæra for dem..

..politiet springer ned på 
sørsida av naustet for å unngå 
å tråkke i sporene..

..politiet roper funn og jeg 
springer igjen ned til fjæra, 
unngår også å springe i 
sporene..

… 3 personer blir funnet og 
tas opp av vannet. Det startes 
HLR på disse…

brannvesenet med båt søker lengere ut og finner den siste
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Foto: Ronald Johansen

..det hele var en stor aksjon..



..Innomhus..
• Inne på UNN hadde katastrofealarmen gått, fra politiet som fikk første 

telefonen fra Olaf.

• Alle ledd ble utvidet til det vi klarte og det viste seg å holde. 

• I løpet av 30 min hadde vi fullt hjerte- og barnelegeteam til 4 stuer. 

• Pga tidspunktet var det lett å få tilkalt inn ekstra og dirigert de inn til de 
stuer som trengte oss. 

• Anestesilege Bård Rannestad og Ø-hjelpskoordiator Tommy Myrvoll 
fikk ansvaret under hele seansen. 

• De trakk i de tråder som måtte til og fikk etter hvert også hjelp fra 
Rikshospitalet (OUS) som har ekspertisen på barne -ECMO

• Stuene 7-8-10-11 ble brukt som mottak. Dette fordi det var best å ha alle 
på samme gang. Men alle stuene som er merket med rødt var frigjort
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..mottak på sykehuset
.. HLR pågår hele tiden.. Det minste barnet kommer inn først. 

..triller gjennom akuttmottaket, blir dirigert rett til 
operasjonsstua.. ..jfr. hypotermiprosedyren..

..mottas på operasjonsstua med effektiv orden og ro.. ..dirigeres til 
hjertestue 10..

..operasjonssykepleier Rita klipper opp klærne..

• ..hjerteanestesilege Jens Petter og kollega Frauke inntuberer og 
kontrollerer tuben helt systematisk.. 
.. våt, sleip og kald hud.. ..de har stålkontroll..

• ..intraossøs kanylering vurderes, men kanylering for ECMO 
prioriteres..

• ..overlater barnet i deres hender..

• ..melder meg for videre innsats til ø-hjelpskoordinator, kollega 
Tommy..
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Pasientene : 

• Tos. 1, stue 11

• Jente ca. 8-9år

• 10F Arterie, 15F Vene

• Temp 17 grader

• På HLM 19:02

• Tilført div sag-Plasma-Trombocytter-
Albumin, men dårlig med drenasje til 
maskinen

• Stopp 21:48

• Erklært død 22:17

• Tos. 2, stue 10

• Jente baby, under 10kg

• 8F Arterie, 10F Vene

• Temp 32 grader

• Blodpriming etter standard til barne-ECMO

• På ECMO 19:05

• Hentes av OUS i løpet av kvelden. 

• Er i dag i barnehagen og fungerer.



• Tos. 3, stue 8

• Voksen pasient

• 17F Arterie, 23F Vene, femoralis.

• Temp. 23,1 °C

• På HLM 19:15

• Gitt div væsker: Albumin-Ringer-sag

• Stopp 23:13

• Erklært død

• Tos. 4, stue 7

• Jente 3-4år, ca. 15kg

• 14F Arterie carotis, 14F Vene jugularis

• Temp. 17,2 °C

• Blodpriming etter standard til barne-ECMO

• På ECMO 19:10

• Hentes av OUS i løpet av kvelden. 

• Erklært død på Riksen etter 2-3 dager



sammendrag
• Profesjoner som også ble økt var blodbanken. En viktig del under en slik 

katastrofe. 

• Når man kom inn på en av de 4 stuene var det en ro og det arbeidet 
systematisk hele tiden. Faglig prat gikk over grensene til profesjonene. Så 
etter at vi fikk pasientene inn på hver sin stue falt teamet i sin vante syklus.

• Under behandlingene viste det seg at den voksne og det største barnet 
klarte vi dessverre ikke å redde. 

• Vi brukte ECMO kretser på de to minste. Etter avtale med OUS kom de 
nordover å hentet dem. De kom opp med ambulansefly og transporterte to 
ECMO-pas i samme løft. Det er visst første gang det er gjort. Samarbeidet 
med OUS under henting av pasienter er alltid godt og ingen unntak denne 
gangen.

• Det var dessverre kun det minste barnet som overlevde. Det har en del 
nerveskader, men er kommet seg fint og går nå i barnehage. 



Hva lærte vi:
Alle våre ledd i en stor katastrofe har fått en test under denne hendelsen. 
OG de besto. Fra første ledd til siste. God nok HLR på alle pasientene 
som var tatt hand om av forskjellige redningsmenn.

Og det gjør meg STOLT. 

Da vi hadde debriefing noen dager etterpå og jeg så hvor mange som var 
berørt og hadde deltatt var jeg imponert:

Politi-brann og redning- dykkere- helikopter- ambulanse- redningsbåt 
og alle ledd inne på huset. 

Jeg er svært takknemlig for å ha deltatt i teamet. 



Innhold hentet fra:

• Hentet stoff fra Olaf Jakobsen sitt foredrag.

• Bilder også hentet fra div innlegg på nettet.

• På 1 års markeringen var det over 1500 deltakere på torget.



Takk for meg.


