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I 2002 publiserte New England Journal 
of Medicine (NEJM) to uavhengige 
randomiserte, kontrollerte studier av aktiv 
nedkjøling som nevroprotektiv terapi 
etter hjertestans utenfor sykehus (1, 2). 
Begge studiene viste signifikant bedre 
overlevelse hos pasientene som ble kjølt 
ned til 33 °C i 12-24 timer (terapeutisk 
hypotermi). Etter datidens standard var 
dette «as good as it gets» når det gjaldt 
dokumentasjon og evidensbasert medisin. 
Mange norske intensivavdelinger startet 
derfor raskt opp med den nye og lovende 
intensivbehandlingen og da som ett tett 
samarbeid mellom anestesiologer og 
kardiologer. 
        Samtidig ble det publisert en norsk 
studie som viste store forskjeller i 
sykehusoverlevelsen hos pasienter som ble 
innlagt etter vellykket gjenoppliving (3). 
Det hadde lenge vært kjent at den vanligste 
dødsårsaken hos gjenopplivede pasienter 
var anoksiutløst hjerneskade med koma 
og manglende oppvåking som resultat, 
noe som igjen førte til avslutning av aktiv 
intensivbehandling. Flere norske sentra 
kunne etter hvert vise til gode resultater 
etter innføringen av terapeutisk hypotermi 
(4-6). Fokuset ble nå hvordan man skulle 
sikre implementering av denne enkle, 
billige og effektive nevroprotektive terapien 
globalt (7). Entusiasmen for det man 
oppfattet som et stort gjennombrudd i post-
resusciteringsbehandlingen var stor (figur 
1). Samtidig ble det internasjonal enighet 
om at begrepet terapeutisk hypotermi skulle 
byttes ut med et mer generisk begrep: 
«targeted temperature management» 
(TTM).

 

TTM-studiene
Parallelt med økende implementering av 
terapeutisk hypotermi vokste det frem en 
økende skepsis til om kunnskapsgrunnlaget 
for den nye terapien var så bra som 
man hadde antatt (8). Under ledelse 
av de svenske forskerne Niklas Nielsen, 
Hans Friberg og Tobias Cronborg fikk 
man finansiert og startet den første 
internasjonale TTM-studien hvor man 
sammenliknet den etablerte behandlingen 
med 24 timer på 33 °C med en høyere 
måltemperatur på 36 °C. Valg av 36 °C som 
måltemperatur var et kompromiss da selv 
sentrale aktører i forskningsgruppen var 
skeptisk til å sammenlikne nedkjøling med 
normotermi. Flere norske sykehus deltok 
i studien, mens andre avstod på grunn av 
intensivmiljøet sin overbevisning om at 
nedkjøling jo virket. 
        TTM-studien ble publisert i NEJM i 
2013 og viste ingen forskjell i overlevelse, 
heller ikke i de predefinerte subgruppene 
(9). Dette var veldig skuffende for alle 
som fremdeles trodde på nedkjøling som 
en effektiv og livreddende terapi. TTM-
studien endret klinisk praksis i varierende 
grad, men la grunnlaget for TTM 2-studien 
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Figur 1. Etter mange mislykkede medikamentelle 
forsøk på post-resusitering nevroproteksjon 
ga terapeutisk hypotermi håp om et endelig 
gjennombrudd og bedre pasientoverlevelse.
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hvor man tok sammenlikningen et steg 
videre ved å sammenlikne 33 °C med 
normotermi (dvs. unngå kjernetemperatur 
over 37,5 °C). TTM2-studien ble publisert 
i 2021 og viste heller ingen signifikant 
forskjell i overlevelse (10). I mellomtiden 
var det også publisert en dansk ledet 
internasjonal randomisert, kontrollert 
studie av lengden på kjøleperioden og 
effekt på overlevelsen (11). Studien viste 
ingen signifikant effekt på overlevelsen av 
33 °C i 48 timer versus 24 timer. På den 
andre side viste en fransk studie (12) av 
komatøse hjertestanspasienter med initial 
ikke-sjokkbar rytme en signifikant 5 % 
forbedring i godt nevrologisk utkomme 
(cerebral performance category (CPC) 1-2) 
med aktiv nedkjøling til 33 °C i 24 timer. 
I 2022 står man derfor igjen med mange 
spørsmål etter en 20 år lang reise med aktiv 
nedkjøling av hjertestanspasienter (figur 2). 
Det viktigste spørsmålet er: hva nå?
  

Faglige kontroverser               
og nye retningslinjer
De to TTM-studien har blitt kritisert fra 
mange kanter (13, 14). Argumentene 
har vært mange og sikkert preget av at 
det var vanskelig å akseptere at TTM-
konseptet ikke var like revolusjonerende 
som man hadde trodd. Noen mener store 
og pragmatisk anlagt studier ikke klarer å 
selektere de rette pasientene med stor nok 
hjerneskade til å kunne vise en klinisk effekt, 

at tiden til måltemperatur har vært for lang 
og at forskjellen i temperaturprofilen til 
de to gruppene har blitt for liten. Kanskje 
hele diskusjonen illustrerer det som 
akuttmedisineren Tony Smith for mange år 
siden påstod var den vanligste tilnærmingen 
til nye studier (figur 3). Vi stoler mest 
på de studieresultater som støtter vårt 
grunnleggende syn på virkeligheten 
(«smithsonian level of evidence»).
  

Flere metaanalyser (15) har konkludert 
med at resultatene fra TTM-studiene 
står seg bra. Nylig ble det også publisert 
nye europeiske retningslinjer for post-
resuscitering intensivbehandling (16). 
Disse bar også preg av det er vanskelig 
å oppnå konsensus blant eksperter 
rundt hvordan man skal tolke det 
eksisterende kunnskapsgrunnlaget. Hos 
komatøse pasienter anbefaler man derfor 
som et minste minimum kontinuerlig 
overvåking av kjernetemperaturen og 
aktiv forebygging av feber de første 3 
døgnene etter hjertestansen og at nevro-
prognostiseringen gjøres standardisert 
og multimodalt først etter 3 døgn (16). 
Samtidig holder man åpent spørsmålet om 
hvorvidt enkelte subgrupper av komatøse 
hjertestanspasienter kan ha ekstra effekt 
av nedkjøling til 33 °C. For øyeblikket 
pågår en diskusjon rundt hvordan man 
i så fall skal kunne identifisere disse 
pasientene (17). I Norge virker det som 
de fleste intensivavdelinger nå bruker 
temperaturkontroll hos alle komatøse 
hjertestanspasienter med mål om å 
unngå feber uten å differensiere mellom 
forskjellige sub-grupper.  

Figur 2. Etter at 2 banebrytende publikasjoner i 
2002 viste økt overlevelse med aktiv nedkjøling 
etter hjertestans rapporterte mange norske 
sentra gode resultater etter innføring av metoden. 
Implementering ble et viktig tema, mens andre 
fokuserte på om kunnskapsgrunnlaget for den 
påståtte nevroprotektive effekten var godt nok. Etter 
20 år er spørsmålet: hva nå?

Figur 3. Diskusjonen i etterkant av TTM-studiene 
(9, 10) illustrerer hvordan ulik tolkning av store 
pragmatiske og kontrollerte studier fører til nye 
kontroverser. 
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Ny kunnskap og nye studier
Når man vurderer den vitenskapelige 
utviklingen de siste 20 år, er det viktig også 
å ta med den betydelige forbedringen som 
har skjedd i hele kjeden som redder liv 
(«chain of survival») i løpet av perioden. 
Andel pasienter som mottar hjerte-lunge-
redning (HLR) av legfolk før ankomst av 
ambulanse har steget, og det samme har 
HLR-kvaliteten med mer telefonveiledning 
fra akuttmedisinsk kommunikasjonssentral 
(AMK). Mens høye tall for andel HLR 
utført av legfolk (80 %) og ditto høy 
totaloverlevelse for få år siden ble sett på 
som lokale «outliers» (18), rapporteres nå 
samme gode resultater på nasjonalt nivå 
både fra Norge og våre naboland (19-21). 
Overlevelsen hos pasienter som innlegges 
på norske sykehus etter hjertestans, er 
høyere enn hva mange antar, og enda 
viktigere er nok at de aller fleste utskrives 
med god funksjonsevne (22). Sannsynligvis 
er det den samlede sum av tiltak og fokus 
på en sårbar pasientgruppe gjennom hele 
kjeden som redder liv, som har ført til de 
oppløftende resultatene (23). Fremdeles er 
utfordringen stor når det gjelder å forbedre 
resultatene i hjertestansgruppen som ikke 
har en tilgrunnleggende hjertesykdom som 
årsak og hvor det ikke foreligger en initial 
sjokkbar rytme (22). 
        Man vil sikkert fortsette å diskutere 
hvor mye nedkjøling og temperaturkontroll 
har bidratt til den økte langtidsoverlevelsen. 
Det som er uomtvistelig, er at den 
standardisering som har vært innført 
med tanke på intensivbehandling og ikke 
minst i nevro-prognostisering har hatt stor 
betydning (24). Det er nå klart at tidlig 
(< 48-72 timer) prognostisering basert 
på usikre kriterier med derav følgende 
ekstubasjon, frakopling fra respirator og 
stopp i all aktiv intensivbehandling gir 
såkalte selvoppfyllende profetier og store 
forskjeller i intensivoverlevelsen mellom 
sykehus og intensivavdelinger (24-27). 
Dette er en svært viktig lærdom å ta 
med seg i videre arbeid med å forbedre 
intensivbehandlingen for denne sårbare 
gruppen. 
        Flest mulig bør bidra i den videre 
internasjonale forskningen på feltet. 
Blant annet kommer det er en ny stor 

internasjonal studie ledet fra Finland 
(STEP CARE), hvor man vil undersøke 
flere aspekter av post-resusciterings-
behandlingen parallelt. Selv om resultatene 
av nye studier er vanskelig å forutse, vil de 
neppe skape samme entusiasme som den 
man så for 20 år siden med innføringen av 
terapeutisk hypotermi. På den annen side er 
det vanskelig å spå, spesielt om fremtiden, 
og som det siteres i Eides språkshow på 
NRK, «er det siste ord aldri sagt». 
        Alt i alt er det mange viktige 
observasjoner fra de siste 20 år å ha 
med seg videre i jakten på stadig bedre 
overlevelse etter hjertestans.
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