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Rafmagnsslys
• Tegund

– Straumur gegnum 
líkama

– Ljósbogi
• Spennustyrkur

– Lágspennt <1000 Volt
– Háspennt >1000 Volt

• Það sem hefur áhrif:
– Tegund straums
– Leið straums
– Tímalengd
– Straumstyrkur (I=U/R)
– Viðnám vefja

•Taugar
•Blóðflögur
•Vöðvar
•Húð 

(Hækkandi viðnám)

•Sinar
•Fituvefur
•Bein 

Presenter
Presentation Notes
Variabiliteten i eksponering gjør det vanskelig å si noe generelt om årsakssammenhenger….For det første har vi både ulike …..typer strømulykker, og…..spenningsnivåer.Ved gjennomgang vil skade i tillegg avhenge av:StrømtypeStrømstyrkeStrømveiVarighetVevsmotstand



Viðnám í líkamanum við 
gegnumgang straums

Lee RC, Dougherty W. Electrical injury: 
Mechanisms, manifestations, and therapy. 
IEEE Transactions on Dielectrics and 
Electrical Insulation 2003;10(5):810-19.



Þekkt og möguleg
skaðaferli við rafmagnsslys

• Hitastigshækkun (t.d. í húð og beinum)
• Blóðtappar í æðum (t.d. til sina/vöðva)
• Truflun á rafkerfi/boðkerfi líkamans (hjarta, 

heili og taugar)
• Súrefnisskortur (hypoxi)
• Yfirlestun líffæra (nýru)
• Annað: fallskaðar, rifnar sinar, áframhaldandi 

frumudauði (apoptose) o.fl.
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Lee and Dougherty, 2003



Sneiðmynd (CT) af öxl og handlegg…



Daniel RK, et al 1988



Sneiðmynd (CT) af öxl og handlegg…



Sneiðmynd (CT) af öxl og handlegg…



Sneiðmynd (CT) af öxl og handlegg…



Daniel RK, et al 1988Spenna arm í arm: 3525 V - 4,5 A í 2.5 sekúndur



Líffræðilegar aðstæður sem 
örva hitastigsaukningu

• Nálægð við inn- og útgang straumsins
• Stórt svæði með hátt viðnám í þversniði
• Straumur fer þar sem viðnámið er minnst 

og „leitar” því í sinafestar



FIG. 5. Arteriogram immediately postshock. Note complete absence of vascularity in the distal half
of injured limb (arrow). Opposite limb was the control. Hunt et al, 1976



Vöðvar, sinar og beinagrind skaðast við:
•Vöðvasamdrætti

–Tognun, slit og beinbrot?
•Fall, beinbrot
•Hraða hitaaukningu
•Meiri hætta á skaða vegna langvarandi 
vinnuálags, mótstaða minnkar?

–Blóðtappa?
–Frumuhimnuskaða?

Samantekt
- Vöðvar og beinagrind

Liðamót/sinafestur eru viðkvæm
Svæði nærri straumleið eru viðkvæm
Vöðvar nærri vef með háu viðnámi eru viðkvæmir



Stutt um bráðaskaða
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Dæmi: Slysatilfelli 1
Rafmagnsbruni eftir 220 V, tímalengd snertingar óþekkt.
34 ára karlmaður.

Achauer 1994

Sneiðmynd eftir 2 vikur

Presenter
Presentation Notes
Forbrenning ved strømgjennomgang, arbeidsmann på 34 år utsatt for 220 V av ukjent varighet. Hadde to første uker feber og økte leukocytter, hvorfor det ble gjort Tech-99 pyrophosphate scan (scintigrafi) og man fant uttalt nekrose av flex dig profund sener og alvorlig skade på medianus. Reopereret og god rekonvalesens. (Achauer B, Applebaum R, Vander kam VM, Electrical burn injury to the upper extremity. Br J Plastic Surgery, 1994, 47, 331-340)



Vefir og taugar skemmdust mikið

Achauer 1994



Bráðaskaðar vegna 
rafmagnsslysa

• Brunaskaðar
• Öndunarerfiðleikar
• Hjartastopp
• Meðvitundarleysi, krampar
• Annað (t.d. fall, taugaskemmdir, 

æðaskemmdir)
• „Meðalbráðaskaðar”

– Vöðvaskemmdir
– Nýrnaskemmdir

Presenter
Presentation Notes
Når henviser man til sykehus? Og med varierende effekter både akutt…..



479-1 ⓒ IEC:1994         -47-

Note – As regards ventricular fibrillation, this figure relates to the effects of current which flows in the path left 
hand to both feet. For other current paths, see 3.6 and table 5. The threshold values for durations of current 
flow below 0.2 s apply only to current flowing during the vulnerable period of the cardiac cycle.

Figure 14 – Time/current zones of effects of a.c. currents 15 Hz to 100 Hz 
(For explanations, see table 4)



Hættusvæði við rafstuð, 
sérstaklega fyrir hjartað:
(sjá mynd 14 frá 479-1, IEC: 1994)

AC-1 Engin líkamleg áhrif
AC-2 Mjög lítil áhrif
AC-3 Almennt ekki skaði á líffærum, 

vöðvakrampar og hjartsláttartruflanir
AC-4 Hjartsláttartruflanir, öndunarstopp, 

bruni og hjartastopp annars eins og AC-3

AC-4.1 hjartsláttartruflanir < 5% líkur
AC-4.2 -//- < 50% líkur

AC-4.3 -//- > 50% líkur



Mögulegir langtímaskaðar
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Frétt úr Aftenposten frá 25. 
okt. 2002, um 
knattspyrnumann sem lést 
eftir að hafa orðið fyrir 
eldingu á æfingu.



Dæmi um bruna: Frá armi til höfuðs/fóta
(Einkennum sjúklings lýst af yfirlækni og taugafræðingi Endre Sundal, 

Helse Bergen, fyrirlestur á STAMI 30 mars 2004)

• Karlmaður, aldur 42 ár

• Tímasetning slyss: Oktober 2001
• 22 kV inn í hægri handarkrika, út í gegnum hnakka 

og vinstra hné.
• Brann „fastur” með hnakkann í stálplötu í 

spennubreyti
• Fékk krampa í vöðva og kjálkaliður læstist
• Missti meðvitund, en komst fljótlega aftur til 

meðvitundar
• Upplifði minnisleysi hluta vikunnar á eftir

Dæmi: Slys 2 (1)



Dæmi: Slys 2 (2)

Einkenni eftir ½ ár:
• Stöðugur höfuðverkur
• Verkur milli herðablaða, sérstaklega á nóttinni
• Verkur, stífleiki og doði í hægri handarkrika 
• „Púðatilfinning” undir báðum fótum, doði í fótleggjum
• Óstöðugur gangur, missir gjarnan jafnvægi
• Dagleg svimaköst og suð fyrir eyrum (tinnitus)
• Uppstökkari en áður
• Gleymir nöfnum og fleiru, þarf að skrifa allt niður til 

að gleyma ekki



Taugaskoðun eftir ½ ár:
• Minni tilfinning í andliti, hálsi og hnakka, ásamt 

vinstri fót og fótlegg 
• Minni skynjun titrings í vinstri fæti og hægri 

handlegg 
• Vægur krampi í hægri handlegg  
• Hægari hreyfingar í vinstri fæti
• Aukið viðbragð (reflex) á vinstri fæti 3+(+)

Dæmi: Slys 2 (3)



Einkenni eftir 1 ár:
• Eru orðin verri:
• Meiri höfuðverkur bakvið augu 
• Aukin verkur milli herðablaða 
• Doði meira áberandi í höndum og fótum
• Upplifir dofin svæði og skjálfta í vinstri hlið 

líkamans
• Stirðnar í handleggjum við vinnu
• Uppstökkari en áður
• Aukið einbeitingaleysi
• Örlítið betri stjórn á fótum

Dæmi: Slys 2 (4)



Taugaskoðun eftir 1 ár
(Breytingar frá fyrstu skoðun):

• Hægra sjáaldur stærra en það vinstra
• Meira óöryggi í „fingur á nefbroddinn prófi” 

hægra megin (vísifingur á nefbrodd með lokuð 
augu)

• Aukin viðbrögð í báðum fótum 
• Vinstra hælviðbragð framkallar vöðvakippi (eins 

konar krampaviðbrögð)
• Krampar í hægri handlegg og fæti

Dæmi: Slys 2 (5)



Skaðar til lengri tíma litið eftir 
rafmagnsslys eru mögulegir á:

• Taugum
• Hreyfihæfni
• Heyrn
• Geði (PTSD)
• Annað (Gláka)

Presenter
Presentation Notes
…..og som mulige senfølger.



Rafmagnsslys og 
taugaskaðar (mæna)

• Bráðaskaði
– Vegna slyss, skánar innan 24 tíma
– Getur orsakast vegna hita, skemmdir taugavefir
– Einkenni eru t.d. geðræn, öndunarstopp og oft 

vöðvalömun
• Einkenni sem koma fram dögum, vikum eða 

mánuðum eftir slysið
– Geta valdið blóðtappa/skaða í smáæðum o.fl.
– Alger eða að hluta til lömun frá óstarfhæfni smátauga til 

lömunar í efri og neðri útlimum báðu megin (ferlömun). 
– Ágerist oft með tímanum.

Efter: Varghese 1984 og Ko 2004



Mögulegir taugaskaðar 
eftir einkennalausan tíma

• Af 182 sjúklingum eftir rafmagnsslys greindust 17 
með skaða í úttaugakerfi, 13 af þeim hlutu 
varanlegan skaða (Butler & Gant, 1977). 

• Eftir 22 lágspennuslys og 64 háspennuslys fundust 
18 svæðisbundnir skaðar í úttaugakerfum 11 
sjúklinga. Hjá helmingi þeirra var skaðinn enn til 
staðar við skoðun 5-9 árum seinna (Grube et al, 
1990).



Tilkynnt tilfelli skertrar   
hreyfigetu meðal 57 rafvirkja (%)

Einhvern tíma Síðasta ár síðasta vika læknis heimsókn
Hnakki 61,4 42,1 22,8 21,1
Axlir   50,9 38,6 21,1
Olnbogi 12,3 3,5  
Hendur 8,8 3,5  
Efri hluti hryggjar 17,5 12,3  
Mjóhryggur 45,6 17,5  
Mjöðm 10,5 0,0   
Hné   28,1 8,8   
Fætur 14,0 3,5 

Presenter
Presentation Notes
Derfor undersøkte vi en gruppe friske yrkesaktive elektrikere, først og fremst med hensyn på muskelplager og hørsel:Dette bildet viser forekomsten av rapporterte plager i hele gruppen, og….



Rafmagnsslys og  
skerðing á hreyfigetu

„Rafmagnsslys sem ekki valda þrálátum 
heilsuvandamálum, að því er virðist, geta 
samt sem áður fjölgað skráðum tilfellum 
kvartana um vöðvaverki annars heilbrigðra 
rafvirkja.” 

Presenter
Presentation Notes
Dersom vi sammenligner de som hadde rapportert tidligere ulykker med de som ikke hadde det, gjorde vi følgende observasjon: “……..” Tallene dette baserte seg på så slik ut:



Hreyfihamlandi vandamál undanfarin ár 
meðal 57 starfandi rafiðnaðarmanna (%)

:42,1%

Rafm.slys:

10,4%

1960-85: 
44,4%

1990-96:   
75,0%

36,7%Ekki rafm.slys:
Hnakki

Axlir

Hryggsúla

Upphandleggur

Lendar

Hendur



:38,6%

Rafm.slys: 1990-96:   
75,0%

32,7%Ekki rafm.slys:

Hreyfihamlandi vandamál undanfarin ár 
meðal 57 starfandi rafiðnaðarmanna (%)

Hnakki

Axlir

Hryggsúla

Upphandleggur

Lendar

Hendur



Hreyfihamlandi vandamál
síðustu 12 mán.

Sársauki í Allir Rafm.verk
-fræðingar

Rafveitu-
virkjar

Rafvirkjar

Fjöldi = 482
Svara ekki = 3

Já
(% af 479)

Já
(% af 112)

Já
(% af 199)

Já
(% af 52)

Hnakki 37,2 46,4 32,7 48,1
Hægri öxl 26,1 21,4 31,2 25,0
Vinstri öxl 23,6 16,1 30,2 25,0
Hægri olnbogi 21,7 5,4 17,1 13,5
Vinstri olnbogi 10,0 4,5 14,1 15,4
H. handleggur 15,0 11,6 16,1 23,1
V. handleggur 11,9 7,1 16,1 15,4
Mjóhryggur 43,4 45,5 44,7 42,3
Hné 27,8 23,2 29,6 46,2

Gegnum-
gangur

Já
(% af 19)

52,6
31,6
31,6
10,5
5,3

26,3
15,8
47,4
31,6



• Rafiðnaðarmenn og starfsfólk sjúkrahúsa verður, í 
bráðaumönnun, að taka mið af sérstöðu 
rafmagnsslysa :
– sérstaklega langvarandi hjarta- og lungnaskaða
– ytri brunasár, geta þýtt innvortis bruna
– fyrirbyggja nýrnaskaða (vegna vökvataps)

• Sjúkraskrár sýna að taugaskaði getur komið fram 
eða jafnvel versnað löngu eftir að slys á sér stað

• Hreyfihömlun/verkir eru ekki óalgengir hjá 
rafmagsmönnum, en hafi þeir lent í straum-
gegnumgangsslysi, tilkynna þeir mun oftar um 
vanlíðan

Samantekt
Bráðaskaðar og hreyfihamlandi 

áhrif / taugaskaðar



Heyrn og straumgegnumgangur
Veiersted, Goffeng & Tynes (1997)

• Fjöldi þátttakenda (N=3)
• Aldur: 28, 52, 61 ára.
• Orsök slyss:

– Straumur handlegg-handlegg
– 220 eða 380V straumóhöpp
– Viðvarandi í 1-3 sek.

• Tíðnisvið: Allt að 8KHz.
• Niðurstaða: Handlegg í 

handlegg straumslys geta 
haft áhrif á tíðnir yfir 3kHz

Presenter
Presentation Notes
Kasuistikkeksempel Vi har sett følgende hos enkeltpersoner henvist pga vedvarende plager etter strømgjennomgang. I en kasusbeskrivelse undersøkte vi stadig henviste pasienter, men vektla å forbedre eksponerings-karakteriseringen, og måle høreterskel opp til 8 kHz. Alle hadde vært utsatt for lavspentulykker med strømvei fra arm til arm, og gjennomgangen varte 1-3 sekunder.Alder ved undersøkelse var hhv. 28, 52 og 61 år, og tid siden ulykken var 6 år , 8 måneder og 10 år.  All pasientene vistehørselssvekkelse for de høyere frekvensene ved rentoneaudiometri. Svekkelsen var større enn vi ville vente som funksjon av alder alene. I tillegg var hørselskurvene bemerkelsesverdig like, og ikke helt typiske for et støyindusert hørselstap, ettersom reduksjonen økte også ved 6 og 8 kHz.   (Det fantes holdepunkter også på gruppenivå for at strømgjennomgang kunne påvirke hørsel, men denne hadde åpenbare metodemessige begrensninger (Grossman & al.): Eksponeringsbeskrivelsen var mangelfull, og hørsel var ikke sjekket for de lyseste tonene.I vår undersøkelse av enkeltpersoner var antallet lavt, og vi manglet en referansegruppe å sammenligne med.Begge undersøkelsene baserte seg på henviste pasienter. heller enn på hvilken eksponering de hadde hatt.) Men hva med de som hadde lignende ulykker uten å få plager?Hvor går grensen for når vi kan vente senfølger?1. Friske yrkesaktive. 



Tíðnisvið vinstra eyra (N=17) 1

Aðhvarfsstuðull                                  R2 Líkan 
Slys aldur Rafmagns- p-gildi

Já (dB) Nei (dB)  Stöðugt   við prófun slys    Reykingar                    .
H   250 13,8 8,9 12,9**           - - -5,9*   ,26 ,037
H   500 16,9 12,2 14,4**             - - - ,00 -
H 1000 15,0 7,8 11,2**             - - - ,00 -
H 1500 16,9 8,9 12,6**             - - - ,00 -
H 2000 18,1 10,6 10,6**             - 7,6 - ,17 ,098
H 3000 41,3* 16,1 16,1*              - 25,1* - ,29 ,025
H 4000 46,3* 16,7 7,8 - 36,0** 20,0* ,58 ,002
H 6000 39,4 21,1 21,1** - 18,3* - ,31 ,021
H 8000 26,9 22,2 24,4**             - - - ,00 -
1 Afturvirk línuleg aðhvarfsgreining. Alvarleg rafmagnsslys gerst, aldur við prófun, sett í 
líkanið hvort aðili reykir eða ekki.  
2 B-Stuðull sýndur fyrir breytur sem hafa skýringargildi í módeli, öðrum breytum sleppt 
p>=0,100 * p<0.05 ** p<0.01
•Meðalaldur: Slys Já (N=8) 45,6 ár, Slys Nei (N=9) 45,8 ár 



Sálræn áhrif
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Sálræn áhrif
• Mikil hræðsla, ofsareiði, léttir, sljóleiki
• Hræðsla við að vinna við rafmagn aftur

• Aukin virðing fyrir rafmagni, aukin aðgætni
• Snýr sér undan við að opna greinaskápa
• Kemur sér undan vissum verkum, skiptir um vinnu

• Fylgikvillar í einkalífinu
• Þreyta / svefnvandamál, orkuleysi
• Depurð / þunglyndi
• Líkamleg einkenni: Höfuðverkir, magaverkir
• Erfiðleikar með að takast á við hversdagslífið
• Erfiðleikar með ákvarðanatökur

Presenter
Presentation Notes
Arbeidskamerater (dårlig samvittighet, ++)



Kelley et al, 1999

TAFLA 1. Samband milli þess að tilkynna krampaupplifun (get ekki sleppt) og 
þróunar á áfallaröskun (PTSDa) 
__________________________________________________________________

Hafa ekki upplifað
Upplifað „get ekki sleppt”   Marktækni

„get ekki sleppt”(N = 32)         (N = 28) (p gildi)

Greindir með áfallaröskun (N/%) 17 (53%) 7 (25%) 0.025
a Þrettán sjúklingar vissu ekki hvort þeir upplifðu krampaástand yfirleitt vegna 

minnisleysis um slysið.



Upplifun af slysi*

Gegnumgangur 
án krampa   

(N=21)

Gegnumgangur 
með krampa 

(N=35)
Ljósbogi
(N=34)

Slysið var 
skelfilegt 

3,8 (2,0)1 4,6 (1,7) 5,0 (1,1)1

Hugsar um 
slysið eftir á

3,4 (1,6) 4,1 (1,5) 4,3 (1,6)

1 t-próf tveggja óháðra úrtaka: p=.016 

* Meðalt. eink. frá 0-6 0=Ekkert, 6=Mikið



Afleiðingar af rafm.slysi: 
Sjáum við eitthvað mynstur? 

• Upplifun slyssins?
– Viðbrigðni
– Hræðsla við staði sem 

minna á slysstað

• Annað?
– Höfuðverkur 
– Handskjálfti

• Brunaskaði/ljós?

• Raflost?
– Þreyta/svefnleysi
– Depurð/þunglyndi
– Líkami spenntur
– Svimi
– Tilfinningaleysi í hluta 

líkamans 

• Minnisleysi/einbeitingaskortur 
eru algengir fylgikvillar, en fylgja 
ekki neinu mynstri 



Mat slasaðra á aðhlynningu* 
við slys og fyrstu stundir eftir

Gegnumg. án 
krampa (N=21)

Gegnumgangur 
með krampa 

(N=35)
Ljósbogi
(N=34)

Frá hjúkrunarfólki 3,7 (2,2) 3,8 (2,1)1 4,7 (1,3)1

Frá vinnufélögum 4,4 (1,9) 4,3 (1,7) 4,0 (1,7)

Frá stjórnendum 
fyrirtækja, yfirmanna

2,8 (2,2) 2,8 (1,9)2 3,7 (1,6)2

t-próf tveggja óháðra úrtaka : 1 p=.059 2 p=.062

* meðalt. af eink. 0-6.    0=Mjög lélegt, 6=mjög gott



Mat slasaðra á 
áherslum stjórnenda?
Gegnumg.   
án krampa 

(N=21)

Gegnumg. 
með krampa  

(N=35)
Ljósbogi
(N=34)

Hvernig líðanin væri 2,7 (2,0) 3,0 (2,0) 3,9 (1,7)
Upplifun starfsmans/ 
viðbrögð

2,7 (2,0) 2,3 (1,9) 3,5 (1,8)
Hversu fljótt er hægt að 
mæta til vinnu aftur

3,1 (2,1) 3,4 (1,8) 2,8 (1,9)

Eitthvað hægt að gera 
fyrir sjúklinginn?

2,3 (1,9) 2,0 (1,9) 3,2 (1,9)
Hvort reglum fyrirtækis 
var fylgt

3,6 (1,9) 3,4 (2,0) 4,3 (1,5)
Hvort reglur fyrirtækis 
væru nógu góðar

3,4 (2,0) 2,9 (2,2) 3,9 (1,8)
* Meðalt. einkun af 0-6.                 0 = Engin, 6 = Mikil



Samantekt
Varanlegir skaðar

• Taugaskaðar sem koma seint fram
– Dögum, vikum eða mánuðum eftir slysið!

• Vöðvaverkir hjá rafmagnsmönnum
– Gegnumgangs þolendur með meiri verki?

• Heyrn
– Óvíst hvort straumur gegnum líkama eða hávaði við 

skammhlaup sé meiri orsakavaldur. 
• Alvarleg slys skilja eftir sig merki

– Raflost og andleg áföll
– Hvort tveggja er mjög mikilvægt

• Betri eftirfylgni er eftir alvarlegan gegnumgang!

Presenter
Presentation Notes
Jeg vil berøre følgende emner i løpet av den tiden jeg har til rådighet:
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