
Kulde og klær
Merke 28. Vinter
Krav 3. Forklare hvordan man kler seg ute om vinteren

4. Forklare hvordan man skal unngå frostskader

Hvorfor kle seg godt om vinteren?
• unngå nedkjøling og frostskader 
• unngå å fryse – slippe å ha det ubehagelig

Kle på deg med trelagsprinsippet
1. innerste: absorberende – ullundertøy, evt. 

super undertøy e.l. Alltid ullsokker og gjerne ullbokser!

2. mellomlag: varme – ull (strikk, 
frotté eller fleece) eller fleece av 
kunstige materialer. Jo kaldere 
vær, jo varmere klær. 

Hals, buff e.l. 
til nakke/
ansikt.3. ytterst: vindtett – allværsklær, 

anorakk, regntøy e.l. Votter er 
varm ere enn hansker. Husk lue 
og varme og vanntette støvler.

• ekstra: ved pauser og rolig aktivi-
tet – boblejakke, tykk ullgenser

Unngå for trange sko/klær. 
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Unngå skade: Kle deg etter vær og aktivtet
Temperatur + vind + luftfuktighet = effektiv kulde
Kulde + klær + din aktivitet = hvor varm du er

Lokal overfladisk frostskade – sjekk hverandre
Svak smerte, numment, prikkete følelse, hvite flekker
Behandle: hud mot hud. IKKE gni. Fingre og tær mot mage

Dyp lokal frostskade
Kjennetegn: Blek gulfarge 
i huden, uten tegn til blod-
sirkulasjon. Smertefritt, ikke 
følelse i huden.
Behandling: Ring 113, unngå 
nedkjøling, beskytt/dekk 
til stedet og frakt til stabilt 
varmt sted for opptining, 
helst sykehus, der det blir 
brukt vann på 40-42 grader.

Generell nedkjøling 
Kuldefølelse og skjelving 
Initiativløs, svarer tregt
Desorientert og likegyldig, vil 
legge seg ned og sove 
Varmefølelse, vil kle av seg 
Svak og langsom puls, 
 bevisstløshet 
Langsomt åndedrett (2-3 
ganger pr. minutt) 

Behandle nedkjøling
Bort fra kulda, i ly, helst hus. 
Varmt/isolerende underlag 
og tepper e.l. over.
Ta av vått tøy, dekk huden 
med sovepose, klær e.l.  gi 
varm drikke hvis bevissthet, 
hvis ikke: legger pasienten i 
stabil sideleie under obser-
vasjon. Frakt til sykehus så 
fort som mulig. Ki
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