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Förord inför publicering på hemsidan ”Prehospital 
akutsjukvård för anestesiläkare” 
Det här kompendiet skrev jag ursprungligen på Sahlgrenska sjukhuset i syfte att 
förbättra förutsättningarna för yngre kollegor att åstadkomma en optimal 
handläggning av de akutmedicinska situationer vi på anestesikliniken kom i kontakt 
med via den larmberedskap anestesijouren där upprätthåller. 
Kompendiet handlar om intrahospital anestesiologisk akutsjukvård. Arbetsmiljön i de 
situationer man konfronteras med är varierande och beröringspunkterna med 
prehospital akutsjukvård kan vara många. Situationerna är också ypperliga 
träningstillfällen för prehospitala ambitioner och omvänt är prehospitala kunskaper 
och strategier absolut applicerbara inom intrahospital akutsjukvård. 
Kompendiet har efterfrågats upprepade gånger och jag väljer nu att lägga ut det på 
den här hemsidan. Innehållet beskriver situationen på Sahlgrenska sjukhuset men 
mycket av innehållet är generiskt till sin natur och sannolikt finns det en hel del nyttigt 
för yngre ST läkare. Speciellt kapitlen ”Praktiska kliniska tips” och ”CRM – Icke 
medicinska utmaningar” är till stor del allmängiltiga med en hel del användbart även i 
prehospital akutsjukvård. 
Vid en genomgång nu 2012 har texten även i övrigt uppdaterats för att bli aktuell. 
 
Göteborg juli 2012, 
Joacim Linde
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Förord 2009 
Jag tycker att akutmedicin är riktigt roligt men framförallt så anser jag att det är en 
viktig verksamhet och jag tar de akutmedicinska arbetsuppgifterna på allvar. Det 
faktum att du läser det här tyder på att du också gör det.  
Det finns enligt min erfarenhet flera goda skäl till att ta de här uppgifterna på största 
allvar: 
För de första hör de patienterna man möter odiskutabelt till sjukhusets sjukaste.  
Det är också min uppfattning att utgången för patienterna i större utsträckning beror 
av kvaliteten på vår insats än vad många tror och ger uttryck för.  
För det andra är det också min erfarenhet att strategierna för att åstadkomma 
optimala insatser i dessa situationer inte alltid är självklara. Framförallt är skillnaden 
mellan att åstadkomma en ”ok” insats och en optimal mycket stor avseende 
nödvändig kompetens och erfarenhet. 
Jag skrev det här kompendiet då jag arbetade som anestesiolog på Sahlgrenska 
sjukhuset. 
Jag upplevde att det på vår klinik fanns en betydande förbättringspotential avseende 
vår hantering av de akutmedicinska uppgifterna. Rent konkret visade sig detta på 
flera sätt, bland annat saknades det specifik undervisning inom området. Man fick 
som ST-läkare mycket liten eller ingen utbildning eller bredvidgång innan man ensam 
förväntades springa på larm där man konfronterades med sjukhusets absolut 
sjukaste patienter. Numera har förhållandena förbättrats och detta var brister som 
återfanns på många anestesikliniker. 
Sålunda inspirerad tillkom detta kompendium där jag samlade några av de 
kunskaper och insikter jag tyckte var ett minimum att ha innan man som relativt färsk 
narkosläkare självständigt handlägger akutmedicinska situationer. 
Det blev ursprungligen trettiotvå futtiga sidor men det spännande är att det bara är 
början på resan. Precis som inom övriga delar av anestesiologin är möjligheterna att 
utveckla sig i det närmaste obegränsade. Många akutmedicinska situationer kan 
dessutom vara minst sagt utmanande och avslöjande inom icke medicinska 
områden. Möjligheterna att lära sig något lite om sig själv är därför i allra högsta grad 
också närvarande. 
Jag skrev kompendiet 2005, eftersom det har efterfrågats på nytt läste jag igenom 
det nu igen 2009. Några saker har förändrats på sjukhuset sedan dess men i de 
flesta delar tror jag texten är aktuell. 
 
 
Göteborg augusti 2009, 
 
Joacim Linde
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Beskrivning av anestesiklinikens akutmedicinska uppdrag 

Bakgrund 
Att det är anestesiologin som specialitet som är bäst lämpad att hantera patienter 
med sviktande vitala funktioner råder det stor enighet om. På de allra flesta sjukhus 
är också anestesikliniken inblandad i de medicinska larmfunktionerna.  
För att kunna diskutera de uppgifter vi utför i dessa situationer så definierar vi 
Anestesiologisk akutmedicin som:  
”Det akuta omhändertagandet av svårt sjuk/skadad patient med svikt av vitala 
funktioner.” 
I bland annat Norge beskrivs akutmedicin som en anestesiologisk uppgift och 
definitionen har också implicit stöd på SFAIs hemsida 
Med bakgrund i detta har anestesikliniken ett akutmedicinskt uppdrag som omfattar 
fyra olika funktioner. 
 

1. Traumalarm 
2. Hjärtlarm 
3. Akuta sökningar från akutmottagningen 
4. Akuta sökningar från vårdavdelningar/MIG-larm 

  
Ovanstående funktioner har ett flertal karaktärsdrag gemensamma gällande både 
arbetsuppgifter och miljön dessa arbetsuppgifter skall utföras i. Det är också dessa 
som tydligast differentierar det akutmedicinska uppdraget från våra övriga uppdrag 
anestesi och intensivvård. 
De uppräknade larmfunktionerna är alla viktiga uppdrag. Hur de utförs har ofta stor 
konsekvens för den enskilde patienten. Funktionerna är också en viktig del av vår 
anestesiklinikens ansikte utåt, vi är ofta en väldigt tydlig representant för både vår 
klinik och vår specialitet i dessa situationer. 
I det här kapitlet finner du beskrivningar av de olika larm du kommer att få och några 
av de svårigheter och utmaningar du kommer att ställas inför. 
Du har dessutom alltid rätt att få ”gå bredvid” någon tills du känner dig bekväm att 
springa på larmen själv – Lycka till! 

Allmänt om anestesiologisk akutmedicin 
De flesta av de medicinska utmaningarna du kommer att stöta på i akutmedicinska 
situationer är betydligt mindre komplicerade än de du ställs inför på operations och 
IVA avdelningar. Det handlar istället ofta om att göra det enkla under svåra 
förhållanden.  
Trots detta finns det en del speciella tekniker att lära sig. Det underlättar förstås 
också om man kan den utrustning man har att tillgå. Det finns dessutom en hel del 
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speciella kliniska problemställningar som kan vara bra att tänka igenom i förväg. Du 
finner en del i det här kompendiet men framförallt är det viktigt att ta vara på de 
möjligheter att öva som ändå erbjuds under tjänstgöring på operations och IVA 
avdelningar. En hel del tekniker kan övas men framförallt bör du ta för vana att öva 
på att kliniskt bedöma vitalfunktionerna. Försök göra dig så oberoende av den 
tekniska övervakningen som patientsäkerheten tillåter. Genom att bli duktig på detta 
vinner du mycket handlingsfrihet i de reella situationerna. 
En del av svårigheterna du kommer att utsättas för är av en ”icke-medicinsk” 
karaktär. Arbetsmiljön är ofta suboptimal, personalen du samarbetar med är oftast 
ovan, utrustningen är bristfällig och ibland saknas viss utrustning helt. Du jobbar ofta 
under en betydande tidspress. 
Dessa svårigheter kan vara mycket större än de medicinska utmaningarna. Detta 
kapitel nämner endast några av de mer uppenbara svårigheterna och de vanligaste 
felen. Läs också ”CRM” – kapitlet som behandlar området mer ingående. 
Det är i akutmedicinska situationer väldigt viktigt att kunna skilja på det problem som 
skall lösas och de förutsättningar som föreligger för att lösa problemet. Det är också 
viktigt att kunna avgöra när man skall lägga tid på att förbättra förutsättningarna och 
när man istället skall lägga energin på att lösa problemet under rådande 
förutsättningar.  
Ibland kan man genom en mycket enkel insats kraftigt förbättra förutsättningarna för 
att lösa problemet, ett tydligt exempel på detta är en patient med hjärtstillestånd som 
ligger väldigt trångt till. Genom att dra ut patienten på golvet har man på mycket kort 
tid kraftigt förbättrat förutsättningarna för effektiv hjärtlungräddning. 
Ett exempel på motsatsen kan vara att slösa tid på att mäta blodtryck på en knappt 
kontaktbar, kallsvettig patient med gastrointestinal blödning där du palperar en snabb 
svag puls i femoralartären. Du vet redan att patienten har lågt blodtryck och ett 
osäkert kvantitativt värde på blodtrycket har inte bidragit till att förbättra 
förutsättningarna för att lösa det problem du har. 
Ett annat dilemma du ställs inför är att en del situationer kräver beslut där inget av 
valen verkar vara bra, acceptera detta och försök istället motivera det val du gör och 
våga sedan lita på detta. Visar det sig senare att det varit bättre att göra på ett annat 
vis kan du ändå motivera varför du gjorde som du gjorde. 
För att utvecklas är det, som alltid, viktigt att efter en insats analysera det man gjort. 
I akutmedicinska situationer är det några felaktiga tankesätt eller försvarsreaktioner 
som är speciellt vanliga och som förhindrar att man drar lärdomar av sin egen insats. 
Det första är: 
”Det jag gjorde var i varje fall bättre än att göra ingenting”.  
Uttalandet kan låta lustigt men ibland hör man detta från kollegor. Det är vanligare ju 
mer ”desperat” situationen uppfattats. Ofta kan det säkert stämma men som 
sjukhusets spetskompetens i akutmedicinska situationer skall vi självfallet inte nöja 
oss med så låga kvalitetskrav.  
Det andra vanliga tankefelet hör man ibland kollegor tröstande säga till varandra när 
man är medveten om att man gjort något ”mindre bra”:  
”Den här situationen var så svår att det inte kunde gå bra oavsett vad vi gjorde.” 



8 
 

Detta kan ju förvisso också vara sant men det är egentligen inte intressant när det är 
vår egen faktiska insats vi skall utvärdera, detta kan vi ju göra oavsett hur svår 
situationen var eller hur det gick för patienten. 
Den vanligaste reaktionen efter svåra situationer där allt inte gått enligt planerna är 
ändå att man lägger oproportionerligt mycket energi på att uppmärksamma fel som 
andra medarbetare gjort. Det är förstås viktigt att följa regelverket avseende 
avviksrapporter men det är också viktigt att vara uppmärksam på att detta kan vara 
reaktioner som förhindrar oss att utvärdera vår egen insats. 
Genom att tänka igenom en del av situationerna och svårigheterna i förväg blir det 
förhoppningsvis lättare för dig att ha en högre målsättning än att bara göra en ”ok” 
insats. Detta kompendium är tänkt att hjälpa dig i dina förberedelser. 
Nedan följer en beskrivning av de olika larmen som oftast förekommer på en 
anestesiklinik. 

Hjärtlarm 
Hjärtlarm utlöses på olika vis. Ofta slår man ett larmnummer. När telefonist svarar 
meddelar man något i stil med: ”Hjärtlarm, avd xxx”. Lägg inte på innan telefonisten 
kvitterat meddelandet. 
Vid hjärtlarm larmas nästan alltid både internmedicinare och/eller kardiologjour, och 
därtill anestesiläkare. I tillägg till dessa förekommer det att någon sjuksköterska 
larmas. Tänk på möjligheten att använda hjärtlarmsfunktionen om du står själv på en 
avdelning och snabbt vill ha hjälp av medicinska kollegor med en dålig patient! 
När du får ett hjärtlarm varierar förstås sätten man svarar på. Är du osäker på exakt 
lokal skall du inte tveka att be någon följa med och visa vägen. 
Du bör nu så snabbt som möjligt bege dig till larmadressen, känner du att du orkar 
springa kan du spara en del tid på detta. Tänk dock på att det kan vara långa 
avstånd. Det kan vara smart att ta hiss om man skall många trappor uppåt i huset, 
det kan också vara bra att lugna ned tempot lite den sista biten så att man inte är 
väldigt andfådd när man kommer fram. 
Det är ofta ganska kaotiskt vid hjärtlarm, speciellt på vårdavdelningarna. Tänk på att 
personalen inte är van vid dessa situationer. Detta ställer extra stora krav på dig att 
försöka hantera situationen med lugn och vänlighet. Acceptera att saker inte fungerar 
lika smidigt som på IVA eller akutmottagningen. 
Försök att se det som en del av förutsättningarna och en utmaning. Detta är viktigt! 
Som narkosläkare har du ansvar för luftvägshantering, du förväntas ofta också hjälpa 
till med etablerande av venös infart.  
När du kommer fram är det viktigt att snabbt skaffa sig en uppfattning om vad som 
hänt och vad som pågår. Kontrollera om något omedelbart måste åtgärdas men om 
exempelvis patienten ventileras på mask och kompressioner pågår har du tid att 
skaffa dig en överblick. 
Presentera dig med förnamn och ”narkosläkare” eller ”Narkos/IVA-jour”. Etablera 
kontakt med kardiologjour och medicinjour. 
Det är bra om du har kapacitet att hjälpa medicinarna i deras arbete, ofta har vi större 
vana vid dessa situationer. Var lugn, konstruktiv och understödjande. Det är viktigt att 
vi vet hur defibrillatorn fungerar och vad som finns i akutväskan.  
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När du vill ha något utfört så försök rikta dina önskemål direkt till någon, använd 
gärna namn och ta gärna, om möjligt, fysiskt i den du tilltalar. Ropa inte önskemål rätt 
ut i luften. 
Tänk på att både kardiologjouren och medicinjouren också kan vara ST-läkare. 
Känner du dig osäker på strategiska beslut som skall fattas så ta kontakt med din 
bakjour.  
Råder det tveksamhet om HLR skall startas så bör man förstås alltid starta, detta gör 
att man vinner tid att tänka över situationen. En del kollegor startar ibland etiska 
diskussioner om lämpligheten att starta HLR i den akuta fasen, dessa argument 
måste förstås ställas i relation till risken att inte starta HLR på en patient där man 
borde ha gjort det. Genom att initialt starta HLR ”köper” man sig sig lite tid till etiska 
diskussioner. Att avsluta HLR behandling är dessutom enkelt så fort man kommer 
fram till att den inte bör bedrivas. 
På en patient med hjärtstillestånd kan du efter lyckad resuscitering behöva 
understödja och stabilisera de vitala funktionerna. Ibland behöver patienten sederas. 
Det är vanligt att man i lättnaden av att patienten återfått cirkulationen ”glömmer bort” 
att optimera vitalfunktionerna omgående. Detta gäller speciellt ventilationen som ofta 
består i en inte helt optimal manuell ventilation med Rubens blåsa. Även 
cirkulationen kan behöva justeras båda avseende flöde, tryck, rytm och frekvens. 
Efter en lyckad resuscitering bör du också i god tid planera för transport till IVA-
avdelning. Ta kontakt med narkossköterskor eller IVA sköterskor så att en av dessa 
kan möta upp för transporten.  
Undvik att bli stående som ensam ansvarig för en transport tillsammans med 
undersköterska eller vaktmästare, får du i det läget ett nytt hjärtlarm har du stora 
problem. 

Traumalarm 
Traumalarm utlöses oftast för skadade patienter på förutbestämda kriterier inom tre 
olika kategorier: Upptäckta skador, avvikelse i fysiologiska parametrar eller 
skademekanik. 
De flesta sjukhus har sett ett ökande antal traumalarm de senaste åren 
Till traumalarm kommer typiskt traumaledare, kirurg, ortoped, Narkso/IVA-jour, 
anestesisköterska, två akutsköterskor, undersköterska och eventuellt 
röntgenpersonal.  
I normalfallet slås traumalarmet ut ca 5-10 min innan patienten kommer in. 
Innan du går in på traumarummet byter du om utanför dörrarna närmast 
ambulansintaget, ofta skall du ha en operationsrock, blyförkläde, mössa och 
handskar på dig. Inne på salen registrerar du dig hos undersköterskan som för 
journal, du tar också på dig en namnbricka märkt ”narkosläkare”.  
På whiteboarden står uppgifter om traumat, det är oftast meningslöst att fråga om 
ytterligare uppgifter, det man vet står uppskrivet. 
Presentera dig för traumaledare, kirurg, ortoped och anestesisköterska. 
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Ta för vana att kontrollera väsentlig utrustning och läkemedel varje gång, detta 
medför att du vet att den finns på plats och fungerar. Detta är också ett bra sätt att 
försätta dig på en korrekt anspänningsnivå. 
I väntan på att patienten skall komma in kan det vara klokt att diskutera med kirurgen 
om förväntade skador och planerade åtgärder. Genom att på detta vis hålla fokus på 
uppgiften kan man undvika att den kollektiva anspänningsnivån faller alltför kraftigt. 
Tecken på att detta sker är bland annat att man börjar skämta om ovidkommande 
saker, detta är inte bra och man bör således på något (smidigt!) vis försöka återföra 
fokus. 
När patienten kommer skall man låta ambulanspersonalen rapportera i lugn och ro. 
Upplever ambulanspersonalen att åtgärder måste vidtas omedelbart kan man räkna 
med att de ber om det, annars skall man låta bli patienten och lyssna på rapporten till 
denna är färdig. Lyssna noga! Ambulanspersonalen har sett skadeplatsen och 
observerat och behandlat patienten en tid, de har viktig information. Ta för vana att 
reflektera över skademekaniken och förväntade skador. 
När ambulansen rapporterat klart skall patienten flyttas över till den 
traumatransfermadrass (på denna kan patienten ligga 24 timmar) som ofta ligger 
med ett värmetäcke på traumabordet. Är patienten vaken kan det vara bra att snabbt 
hälsa på honom.  Kom överens med kirurg om eventuell vacuummadrass skall 
tömmas på vacuum. Man flyttar över patienten med två stycken svarta plastslidar. Du 
har ansvar för huvudet och räknar ned till överflyttning: ”Alla klara?”, ”På tre - ett, två, 
tre”. Se till att patienten hamnar rätt på bordet direkt.  
Du har ansvar för att patienten får syrgas. 
Nu vidtar en mängd aktiviteter: 
Kirurgen undersöker enligt ABCDE, akutsköterskorna sätter nål, tar prover, hänger 
varm vätska och kopplar upp patienten på övervakningsskärmen. 
Kirurgen kan i det här läget vara ganska stressad. Gör vad du kan för att underlätta 
för honom/henne! Kirurgen förväntas rapportera högt vad han finner enligt ABC. 
Du bör koncentrera dig på att bedöma luftväg och andning, du skall utifrån detta 
bland annat bilda dig en uppfattning om patienten behöver intuberas. 
Det finns några tydliga indikationer för intubering i fallande ”viktighetsordning” 

• Apne/livlös 
• Hotad luftväg 
• Hotad respiration 
• Skallskada (GCS<= 8) 
• Cirkulatoriskt instabil patient 
• Svårigheter att genomföra nödvändig diagnostik exempelvis på grund av 

motoriskt orolig patient 
För tankar kring intubering av traumapatient se kapitlet ”Praktiska kliniska tips”. 
Den primära undersökningsfasen pågår några minuter. Under denna undersökning 
utförs också nödvändiga stabiliserande åtgärder. Det kan exempelvis vara 
nödvändigt att intubera patienten, kirurgen kan behöva avlasta en 
tryckpneumothorax och lägga drän. Bäckenfrakturer kan behöva stabiliseras (det 
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ligger en bäckengördel färdig på traumabordet). Vätska (Ringeracetat eller kolloider) 
kopplas.  
Försök agera lugnt och målmedvetet och kommunicera tydligt med kirurg och 
traumaledare. Som avslutning undersöks patientens rygg då man logrollar över på 
sidan, du passar på huvudet och ”räknar ned” (Tänk på att du aktivt måste stabilisera 
huvudet även om patienten har halskrage) När vändningen är klar kan du stabilisera 
huvudet på patienten i färdiga kardborrelås, gör inte detta förrän patienten fästs till 
traumatransfermadrassen med remmar. 
Glöm inte bort att ge analgetika om patienten uttrycker smärta, anxiolytika kan också 
vara bra. Det är förstås svårt att föreställa sig den stress och oro patienten känner, 
lugn och vänlighet (”sunt förnuft”) är förstås också viktigt. (Ett moment då man ofta 
ser inadekvat analgesi är då patienten flyttas från ambulansbår till traumabordet. 
Patienten kan då upplevas vara ”mellan” ansvarsområden. Kontrollera gärna att 
adekvat analgesi givits nyligen.) 
När primärundersökningen är klar sätts ofta kateter (bland annat för att se efter 
hematuri), vakna patienter bör få analgetika inför detta. 
Efter primärundersökningen tas också nödvändiga röntgenbilder, de som oftast är 
aktuella är lungröntgen och bäckenröntgen. Finns tillgång på FAST/FATE görs också 
dessa ultraljudsundersökningar. De provsvar man omedelbart får upplästa är Hb och 
B-Glukos, ta för vana att lyssna efter dessa. 
Nu är det dags att bestämma hur patienten skall handläggas vidare, det finns 
huvudsakligen Fyra olika alternativ 
 

• Direkt till operation om patienten är cirkulatoriskt instabil 
• Till trauma CT undersökning om patienten bedöms som stabil 
• Omedelbar livräddande operation (laparotomi eller vanligare thorakotomi) på 

akutrummet, detta är ovanligt. 
• Traumalarmet avblåses, eventuellt kvarvarande övervakningsansvar övergår 

nu till neuroanestesijour. 
 
Du bör aktivt bidra i den här diskussionen men kom ihåg att det är traumaledaren 
som har ansvaret och beslutsrätten. 
Läs kapitlet om klinisk bedömning av blödning och cirkulatorisk chock i ”praktiska 
kliniska tips”, det finns många fällor att gå i här. 
Om patienten inte uppfattas som instabil tappar man gärna lite tempo i hanteringen 
här, tänk på att ”ligga på” lite (utan att stressa folk). Det finns ofta mycket tid att tjäna 
på att vara lite förutseende och exempelvis be folk förbereda transport i god tid. 
Något som ofta glöms bort är att skydda patienten mot hypotermi, se till att patienten 
har varma täcken och så småningom det färdiga värmetäcket över sig så fort som 
möjligt. 
Om patienten uppfattas som aktuell för omedelbar operation bör du i god tid ta 
kontakt med eventuell annan anestesijour så att akutoperationssalen är förberedd, 
du skall följa patienten till operationssalen. 
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Skall patienten till CT så har du ofta ansvaret under denna undersökning, en del 
narkossköterskor accepterar att du tar detta ansvar ”på distans” men ha förståelse för 
om sköterskan vill ha dig där även om patienten uppfattas som helt stabil. 
Beroende på röntgenfynd skall patienten härefter antingen till operation, till IVA eller 
till eventuell traumavårdsenheten eller annan intermediäravdelning. 
Traumaledaren har som sagt också möjlighet att när som helst avbryta traumalarmet. 
Du bör inte aktivt försöka påverka kirurgen till att avbryta men om du däremot tycker 
att man avbryter trots att du uppfattar patienten som dålig bör du förstås diskutera 
detta med kirurg. 

Akuta larm från akutmottagningen (AKOM/AVC) 
Du blir ofta nedringd eller sökt på vanligt vis. Det är ett stort spektrum på 
allvarlighetsgraden på de patienter vi blir nedringda för. Du finner en del vanliga 
kliniska problemställningar i ”praktiska kliniska tips”.  
Ett generellt diskussionsämne som kommer upp är hur länge patienten skall 
behandlas på AKOM innan inläggning skall ske på lämplig avdelning. Det kan vara 
klokt att driva igenom viss tid för stabiliserande behandling på plats. Hur patienten 
svarar på denna är ofta avgörande för val av vårdavdelning. 
Det kan vara varierande akutmedicinsk kompetens på kollegorna på akuten, försök 
vara konstruktiv i samarbetet. Ibland blir det diskussion om var patienten skall läggas 
in, försök i det längsta lösa detta i samförstånd, använd vid behov bakjouren. Var klar 
över vad som acceptabla alternativ. Glöm inte att dokumentera i journal då vi 
argumenterar för lägre vårdnivå än intensivvård. Glöm heller inte att be akutkollegan 
rapportera patienter som skall läggas in på IVA vidare till sin husjour. 
På AKOM finns ”det mesta” av akut utrustning. Sköterskorna är vana att hantera 
akuta situationer men tänk på att du är ensam anestesiologisk resurs. Tveka inte att 
ringa ner narkossköterska om du skall utföra mer avancerade åtgärder på plats, 
narkossköterskan är också bra för hjälp med vidare transport av patienten. 

Akuta larm från vårdavdelningar/MIG-larm 
MIG-larmen är tänkta att fånga upp många av dessa patienter men larmfunktionen 
finns inte införd på alla avdelningar och även där den finns slinker en del patienter 
igenom. 
MIG-larmen är larm till narkosläkare och IVA-sköterska utifrån fastställda kriterier, se 
separat PM.  
Det är vid larm till vårdavdelningar och patienter som inte fångats upp av MIG-larmen 
som du är som mest ”ensam” i din hantering av en dålig patient. Allvarlighetsspektrat 
är stort men innehåller ibland väldigt dåliga patienter. 
Den största utmaningen är som sagt att du är ensam och att det inte finns mycket 
utrustning att tillgå. Vid minsta tvekan om du kan hantera patienten själv bör du ringa 
på hjälp från narkossköterska, inte minst för att du faktiskt kan få larm om en ännu 
sämre patient som du måste prioritera. Tänk som sagt också på möjligheten att själv 
utlösa hjärtlarm. Detta är snabbaste sättet att få hjälp av medicinska kollegor och det 
finns inget som säger att patienten måste ha cirkulationsstillestånd för att man skall 
utnyttja detta. 
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Involvera alltid husjouren inom aktuell specialitet, det är klokt och tidseffektivt att 
snabbt få utrett ”satsningsnivå” på patienten, är inte denna avklarad måste man 
förstås agera utifrån full satsningsnivå. 
När du bedömer hur och framförallt var dessa patienter skall hanteras är det viktigt 
att förstå den minimala övervakning en vanlig vårdavdelning kan erbjuda och den 
magnifika arbetsbelastning det kan innebära för en ensam nattsköterska att 
genomföra extra kontroller. 
Var beredd på att du aktivt måste följa upp patienter som du väljer att ha kvar på 
vårdavdelningar. 
Ett vanligt problem är vätskebehandling vid infektiösa/septiska tillstånd, ofta är 
patienterna uttalat hypovolema, ibland oliguriska. Ett tips kan vara att initialt vara 
aggressiv i volymbehandling medan du är kvar på plats, utifrån svaret på denna kan 
du bedöma vidare handläggning. 
Ett annat relativt vanligt problem är respirationssvikt. Ett dilemma med de patienter 
som har uttalad respirationssvikt är om du skall intubera på plats eller transportera 
patienten till IVA med suboptimal ventilation och sedan genomföra vidare åtgärder på 
IVA. Det finns förstås inga givna svar inom detta men ha respekt för de risker det 
medför att transportera en patient utan säkrad luftväg och ventilation.  
Skall du utföra åtgärder på vårdavdelning bör du överväga att ringa efter 
narkossköterska som eventuellt kan ta med sig övervakningsutrustning men du 
kommer å andra sidan långt (och sparar en del tid) med en pulsoxymeter och din 
kliniska blick. Valet är ditt men tänk, som alltid, efter före. 
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Praktiska kliniska tips 

Inledning 
Detta kapitel innehåller praktiska kliniska tips att använda i akutmedicinska 
situationer. Det innehåller beskrivningar av olika typer av utrustning och läkemedel 
du kan stöta på. Det beskriver en del speciella tekniker som kan vara bra att kunna 
och också några olika kliniska problemställningar som kan vara bra att ha tänkt 
igenom på förhand.  
Kom ihåg att kompendiet är tänkt att underlätta för dig att optimalt hantera de 
akutmedicinska situationer du hamnar i. Det innehåller inga absoluta sanningar, en 
del av det som står har du säkert hört förut och håller du inte med om vad som står 
skall du förstås följa din egen övertygelse. Det viktiga är att vi hanterar situationerna 
så bra som möjligt. Patienterna du stöter på tillhör de sjukaste som finns på 
sjukhuset, de förtjänar vår helhjärtade insats. 

Utrustning 

Kapnograf   
Kapnograf finns oftast att tillgå både på traumarummet och i det medicinska 
akutrummet på akutmottagningar. Situationerna då du intuberar kan vara lite röriga 
och det är väldigt viktigt att du kommer ihåg att använda den för att verifiera korrekt 
tubläge. 
Kapnografen kan också användas för att verifiera central cirkulation. Akutmedicinskt 
är detta användbart framförallt vid tre olika situationer: 
För att avgöra om det föreligger pulslös elektrisk aktivitet (PEA) eller inte vid en 
AHLR situation. När man upphör med bröstkompressionerna för att utvärdera 
cirkulationen och etCO2 gradvis sjunker med varje tidalvolym ned mot noll är detta 
en stark indikation att det inte finns någon central cirkulation. 
For att avgöra om det finns central cirkulation vid uttalad hypovolemi/blödning.  
För att avgöra om en patient med allvarlig hypotermi har cirkulation eller inte. Notera 
att det vid hypotermi, även med cirkulation, föreligger en låg CO2 produktion och 
därmed också lågt etCO2. 

Övervaknings (3-avlednings) EKG 
Detta är viktigt att använda på alla patienter med hotande eller manifest 
cirkulationssvikt, på hjärtstoppspatienterna användes defibrillatorn och 
defibrillatorplattor för att övervaka rytmen. 
På hypoterma patienter kan det vara problem att få elektroderna att fästa på huden, 
ofta krävs det att man använder defibrillatorplattor för övervakning. Ibland kan det 
också vara nödvändigt att sticka subcutana nålar genom gelémassan i elektroden 
ned i subcutis för att få elektrisk kontakt. 
På lite mer stabila patienter där du bedömer att faran för arytmier inte är stor finns 
alltid möjligheten att monitorera cirkulationen med en pulsoximeter kombinerat med 
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radialispulskontroll. Man vinner en del tid på detta genom att inte behöva vänta på 
ytterligare övervakningsutrustning. 

Defibrillator 
På vårdavdelningarna finns vanligen halvautomatisk defibrillator, det finns inga ofta  
spadar utan man använder självhäftande elektroder. 
Halvautomatisk defibrillator innebär att apparaten analyserar hjärtrytmen och 
bestämmer om man har defibrillerbar rytm. Detta är en stor nackdel eftersom man 
måste göra uppehåll i kompressionerna medan apparaten analyserar hjärtrytmen.  
Det finns möjlighet att koppla över till manuell drift, lär dig hur man gör. På Laerdal 
FR 2 görs det genom att samtidigt trycka på de bägge små knapparna till höger om 
displayen och därefter konfirmera genom att trycka igen på den övre.  
På displayen finns ibland en klocka som startar när man slår på defibrillatorn, ta för 
vana att använda denna för att styra behandlingen, det är vanligt att man felbedömer 
tiden. 

”LUCAS” hjärtkomprimeringsmaskin 
Detta är numera en batteridriven maskin som utför externa hjärtkompressioner 
(tidigare modeller var pneumatiskt drivna). Den behöver ingen extern strömkälla. 
Maskinen komprimerar thorax på patienten med en kolv som trycker på bröstkorgen, 
dekompressionerna är aktiva upp till utgångspunkten. Det finns en åldergräns på 16 
år men i praktiken handlar det om att patientens thoraxmått inte får vara för litet, man 
bör således testa detta innan man utesluter yngre patienter. 
Maskinen appliceras genom att en bottenplatta placeras under patienten, bågen som 
kolven sitter på fästes sedan i bottenplattan. ”På” -vredet sitter ovanpå kolven. För att 
justera kolven i höjdläge ställer du detta vred i justeringsläge och justerar kolven tills 
den röda plattan inuti kolven är i kontakt med huden på patientens bröstkorg. När 
detta är gjort ställer du ”på”-vredet i låst läge. Patientens armar fästes utmed bågens 
sidor. På äldre modeller kopplas luftslangen till ett luftuttag, (ambulansen använder 
dykartuber med samma koppling)). För att starta kompressionerna vrider du nu ”på-
vredet” till på. Vanligtvis kommer ambulansen in med maskinen applicerad och 
gående, du behöver då bara kunna stänga av den för att analysera hjärtrytmen. 
Det är visat i djurförsök och kliniska studier att maskiner som ”LUCAS” skapar ett 
väldigt bra perfusionstryck. 
Maskinen finns ibland på akutmottagningen, den finns också i ett flertal ambulanser. 
Det har således blivit relativt vanligt att ambulanserna kommer in med LUCAS 
gående samtidigt som patienten ventileras på tranportventilator. Det är inte ovanligt 
att man tack vare det goda perfusionstrycket får någon slags egenrespiration på 
patienten, man får också ofta mätbar plethysmografkurva.  
Det verkar som man också efter lång tid med kompressioner med LUCAS har 
kvarstående ventrikelflimmer. 
Ett annat användningsområde för LUCAS är vid transport av patient med 
hjärtstillestånd till Thoraxoperation och hjärtlungmaskin eller till PCI (här finns en 
mängd fallstudier där patienter överlevt en kateterisering i cirkulationsstillestånd med 
LUCAS maskin gående). 
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För speciella hänsynstaganden vid genomförande av AHLR algoritm med LUCAS, se 
hjärtstilleståndskapitlet. 

Noninvasivt blodtryck 
Detta tar ofta onödigt lång tid att mäta, det är också påvisat att mätnigar med 
oscillometriska automatiska manschetter ofta registrerar falskt höga värden vid låga 
blodtryck. En stor fara när man läser av ett noninvasivt blodtryck på en 
övervakningsskärm är att man tar för givet att det är det aktuella trycket. Siffrorna 
som anger hur länge sedan trycket togs är ofta för små för att man skall notera 
dessa. 
Noninvasiv monitorering av blodtryck och cirkulation i akutsituationer åstadkommer 
man bättre genom att palpera pulsar - radialis, femoralis och carotis ger en grov 
uppskattning av blodtrycket - och bedöma perifer hudcirkulation. Perifera pulsar är 
också ett utmärkt sätt att kontinuerligt övervaka cirkulationen, genom att behålla 
fingrarna på radialartären noterar man lätt en ändrad kvalitet på pulsationerna och 
upptäcker på så sätt ett blodtrycksfall. En patient med bra pulsationer i radialartären 
har nästan alltid tillräckligt bra blodtryck i det initiala skedet. Notera att viktiga 
undantag för detta finns, exempel på sådana är patient med isolerad skallskada som 
behöver ett högre blodtryck. Patienter med coronarischemi kan också behöva ett 
högre perfusionstryck. Patienter med sepsis kan på grund av perifer dilatation ha ett 
lägre tryck än vad radialispulsen antyder. 

Invasivt blodtryck 
Detta är sällan aktuellt i primärsituationen utan sätts oftast istället med fördel på 
aktuell IVA eller operationsavdelning. På akuten kan det framförallt på medicinska 
patienter finnas indikation. Det är viktigt att inte fördröja handläggningen av patienten 
men situationsanpassade procedurer exempelvis avseende steriltvättning påskyndar 
förloppet avsevärt. 
Tänk på möjligheten att sätta artärnålen i brachialartären eller femoralartären vid lågt 
blodtryck och svårigheter att palpera radialartären. I femoralartären använder man på 
vuxna en grön ”SecalonT” nål. 

Rubens blåsa (Laerdals bag) 
Dessa är oftast av självexpanderande typ, detta betyder att bagen expanderar 
oberoende av om du håller fri luftväg och har tät mask eller ej. På de flesta modeller 
går dessutom merparten av överskottssyrgasen ut ur en ventil strax framför 
reservoaren och relativt lite flödar fritt ut ur masken. Tekniken att ge syrgas genom 
att hålla masken en bit ifrån ansiktet på patienten ger således lite syrgas. Bättre att 
hålla ”tät mask”. Ta för vana att vid preoxygenering istället använda en traumamask, 
detta ger dig möjlighet att utnyttja minuterna för preoxygenering till att förbereda 
annat (förstås förutsatt att  patienten håller luftväg utan käklyft) 

Syrgasmask med reservoar 
Dessa finns på akuten. För att patienten skall få närmare 100 % syrgas måste 
syrgasflödet vara så stort att reservoaren hålls fylld (ca 10-12 liter/min). Om man ger 
mindre syrgas för att patienten inte behöver 100 %, skall annan mask användas 
annars riskerar man återandning. På en del modeller kan man ta bort membranet på 
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en liten envägsventil på sidan av masken, detta minskar risken för återandning när 
lägre syrgasflöden används. 
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Läkemedel 

Adrenalin 
Standarddosen adrenalin vid cirkulationsstillestånd är 1 mg. Denna dos är nästan 
alltid alldeles för hög på ett slående hjärta, använd istället 5-20 ug i upprepade doser. 
Lämpligen späder man Adrenalin 0,1 mg 1+9 delar NaCl i en 10 ml spruta, detta ger 
10 ug/ml. 
Vid behov av improviserad inotropi under exempelvis transport till IVA kan man 
blanda 1 mg Adrenalin i 1 liter Ringeracetat eller NaCl, man får då 1ug/ml, lämplig 
startdos ca 1 ml/min (ca 1 droppe/5sek) 
Adrenalin är utmärkt att inhalera vid relativa övre luftvägshinder och ödem. Finns inte 
racemiskt adrenalin går det lika bra att inhalera vanligt adrenalin. Små barn ges 1-2 
mg adrenalin utspätt med några ml koksalt, övervaka hjärtfrekvensen, upprepas vid 
behov och så länge takykardin inte blir för besvärande. Vuxna kan ges dubbla dosen. 

Cordarone 
Ges i akutsituationen vid ett refraktärt VF. I praktiken innebär detta ett VF/VT som 
inte låter sig defibrilleras eller snabbt återfaller i ett nytt VF/VT. I denna situation kan 
man ge 300 mg cordarone iv utspätt i en 20 ml spruta. I mindre akuta fall, exempelvis 
en VT med bibehållen cirkulation kan man överväga Cordarone som en snabb 
infusion som ett alternativ till att sedera patienten för en elkonvertering. Man späder 
då lämpligen Cordarone i en 100 ml påse, notera att Cordarone skall blandas i 5% 
Glukos. Var dessutom försiktig exempelvis vid arytmier som komplikation till en 
inferior hjärtinfarkt då man ofta har en extremt långsam grundrytm. Cordarone 
administrerat oförsiktigt vid dessa tillstånd kan ge livshotande bradykardier. 

Stesolid 
Den vanliga formen av Stesolid (för iv administrering) kan vid behov också ges rektalt 
(man använder då en 1 ml spruta). Kan vara ett alternativ vid kramper på barn när 
man har problem med venväg. 

Glukos 30-50% 
Dessa är starkt vävnadsretande och man skall vara säker på att en venflon ligger 
intravasalt innan man ger dem. Alternativ på en medvetslös patient om man inte får 
in venflon och inte har Glucagon att tillgå kan vara att ge Glukos rektalt. 

Ketalar 10 mg/ml, 50 mg/ml 
Ketalar är ett utmärkt läkemedel för att smärtlindra, sedera och söva traumapatienter. 
Verkningsmekanismen är inte helt enkel men som jag förstått det ligger 
huvudeffekten på att banorna mellan Thalamus och Cortex blockeras. Detta medför i 
så fall att ”kroppen” fortfarande upplever smärta (via Thalamus) men att ”personen” 
inte förstår detta (inpulserna når inte cortex). Detta skulle också kunna förklara delar 
av den kliniska bild man ofta ser med bland annat känslofyllda ”hojtanden” på 
smärtstimuli utan tillstymmelse till avvärjningsreaktioner. Man talar om en dissociativ 
anestesi och preparatet härstammar också från drogen PCP – ”angel dust”. De 
viktigaste biverkningarna är följaktligen också hallucinationer, orostillstånd och 
salivering. 
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De största fördelarna med preparatet är annars en liten påverkan på hemodynamik 
och luftvägar/andning, samtidigt som det erbjuder en uttalad och snabbt insättande 
analgesi/anestesi (cirka 1 minut vid intravenös administrering). 
För exakta doser se Fass men som grov vägledning kan man säga att man använder 
ca 0,5 mg/kg för analgesi (ofta som komplement till redan given opioidanalgesi), ca 1 
mg/kg för analgosedation (typiskt vid snabb reponering av fraktur då man behåller 
patienten spontanventilerandes) och drygt 2 mg/kg vid anestesi. Vid alla 
indikationerna bör man komplettera med en liten dos benzodiazepiner för att minska 
risken för orosreaktioner. Speciellt hos barn bör man dessutom ge Atropin på grund 
av risken för salivering. 
Kom ihåg att det kan vara lätt att överdosera om man är ovan vid den kliniska bilden 
(detta är i och för sig inte så allvarligt men det finns trots allt förutsättningar att få 
påverkan både på luftväg, andning och hemodynamik hos påverkade patienter vid 
överdosering) 
Preparatet finns både i koncentrationen 10 mg/ml (20ml) och 50 mg/ml (10ml), var 
uppmärksam på risken att förväxla dessa beredningar. 
För underhåll av anestesi kan man blanda 500 mg Ketalar tillsammans med 10 mg 
Midazolam i 500 mg NaCl, underhållsdosen blir då ca 1 droppe per kg kroppsvikt och 
minut. Preparatet kan förstås också sättas på pump, för doseringar hänvisas till Fass. 
För övrigt kan Ketalar också sättas både intramuskulärt, nasalt och till och med 
drickas. (det sista saknar ju egentlig praktisk tillämpning men, men) 
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Speciella tekniker 

Avlasta en övertryckspneumothorax 
Dessa patienter blir ofta relativt snabbt påverkade. Tillståndet är vanligare på 
övertrycksventilerade patienter. Faktorer som talar för diagnosen är subcutant 
emfysem, avsaknad av respirationsljud vid auskultation, lågt blodtryck och höga 
luftvägstryck, låg syrgasmättning förekommer också. Trachealdeviation är inte lika 
lätt att notera men förekommer tillsammans med en tydlig thoraxassymetri i uttalade 
fall. Tillståndet förekommer mindre vanligt på spontanandandes patienter, dessa ger 
ofta uttryck för stor respiratorisk distress och har samtidigt påverkad cirkulation. 
Diagnosen är klinisk och är patienten påverkad bör man absolut inte vänta på 
lungröntgen. 
Stick med grov venflon i 2:a - 3:e intercostalrummet något lateralt om MCL (för att 
undvika a. mammaria interna). Stick i överkant av 3:e revbenet med nålen riktad lite 
kaudalt. Glöm inte att ta bort ”proppen” längst bak på venflonen och sätt gärna på en 
koksaltspruta baktill och aspirera under instickning. När du får luft, låter du först 
övertrycket pysa ut, därefter går du lite längre och backar sedan mandrängen 
samtidigt som du för in resten av venflonen. Diagnosen styrks av luftutträdet genom 
venflonen. Observera att detta bara är en temporär lösning och att patienten snarast 
behöver ett thoraxdrän eller thoracostomi. 

Sätta artärnål i brachial- eller femoralartär 
Alternativ till radialispulsen är arteria Brachialis och arteria Femoralis, bägge är 
ändartärer vilket kräver en starkare indikation för kanylering.  
Arteria Brachialis finner man i armvecket lite ulnart om mittlinjen, man använder 
vanlig teknik och vanlig artärnål.  
Arteria Femoralis finns i ljumsken, strax nedom inguinalligamentet. Använd en grön 
Secalon-T nål och punktera huden med medföljande punktionsspets. Notera att 
kanylen inte är genomskinlig, förmodligen är det lättast att lägga den med vanlig 
venflon teknik, fixera pulsen med två fingrar och stick tills du får blod tillbaka ur 
bakändan på mandrängen, för in liten bit till, kontrollera att du har gott backflöde och 
för sedan in kanylen samtidigt som du fixerar mandrängen. Lite blodsöl är nästan 
oundvikligt. 
Med en ultraljudsteknik som blir allt vanligare är det förstås fullt möjligt (speciellt då 
man har tillgång till de nyare ”finupplösta” proberna) att använda detta även då det är 
svårt att sätta artärnål. 

Venös tillgång 
Att få någon form av venös tillgång är i akutmedicinska situationer förstås viktigt. Låt 
ändå primärt sköterskorna göra det och lägg istället energin på att få en överblick 
eller hantera luftvägen. Om du tvingas göra det och det trots upprepade försök och 
alla knep du kan visar sig omöjligt finns alltid möjligheten för CVK eller en intraosseös 
nål.  
Både exempelvis Celokurin och Ketalar kan för övrigt också sättas intramuskulärt 
(förmodligen snarast av anekdotiskt intresse). 
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Finns det behov för att infundera större volymer och/eller blod är det bra att komma 
ihåg att vanliga CVKer har väldigt liten kapacitet för detta, en grå Sekalon-T har 
acceptabel kapacitet men bäst är de grövsta perifera venflonerna. Det finns också 
speciella grova nålar (Rapid infusion device/PA-introducers eller dialyskatetrar) som 
man sätter centralt med stor volymskapacitet men dessa är nästan aldrig aktuella 
förrän man kommit till operationssal eller IVA avdelning. 
 

Venflon i perifera vener 
Om det är bråttom att sätta venflon rekommenderas jugularis externa (se nedan), är 
detta inte möjligt bör armbågsvenen användas, argumentet att denna skall sparas för 
provtagning saknar relevans i dessa sammanhang. 
Sätt alltid stasbandet proximalt om armvecket, genom att låta det sitta ett tag brukar 
venerna visa sig också under svåra förhållanden, lite handsprit bidrar till att venerna 
dilaterar sig mer, det lönar sig också alltid att ”klappa” lite på huden. Om patienten är 
kall perifert kan det hjälpa att man packar in armen i varma handdukar eller varma 
ringerpåsar. Det finns också beskrivet effekt av att spraya nitrospray på huden i lokalt 
vendilaterande syfte (berätta gärna om det funkar, jag har aldrig provat). 
På patienter där det är svårt att finna perifera vener finns det ofta små vener på 
palmarsidan av handleden, man kan sätta en liten venflon här och infundera vätska 
med stasband satt proximalt på armen. Detta medför att större vener dilaterar sig, 
tänk bara på att du, när du sedan sätter nål i dessa, endast får klar vätska i utbyte i 
nålen.  

Venflon i vena jugularis externa 
Jugularis externa venen är en utmärkt ventillgång på akutmedicinska patienter. I 
vissa fall kan denna ven vara den enda möjliga. På patienter med sviktande 
hjärtfunktion och speciellt vid hjärtstillestånd bjuder sig jugularis externa venen extra 
fint. Venen visar sig också bättre om man ber någon lyfta benen på patienten, ibland 
kan man behöva be någon sätta ett finger på venen längre ned på halsen för att 
stasa. Att sätta venflonen på halsen är principiellt inte annorlunda än i andra perifera 
vener, huden är dock ofta seg och fordrar en bestämd penetration, börja högt upp på 
halsen. Använd grova venfloner bland annat därför att dessa är lite längre, det kan 
också vara lättare om man böjer venflonen lite. Det kan dröja lite innan man får 
backflow i venflonen, ta det lugnt så att du inte penetrerar bakväggen. Säker 
indikation på att venflonen är intravasalt är att det blöder ur venflonen eller backar 
upp blod i infusionsslangen när man sänker infusionspåsen, ofta får man dra lite i 
venflonen. Att det droppar in vätska är i sig inte ett säkert tecken då vävnaden är så 
pass lucker att det lätt ryms en halvliter vätska subkutant. 

Intraosseös nål 
Detta är ett utmärkt och dessvärre ofta förbisett alternativ för att få venös tillgång. 
Numera är det helt okontroversiellt att sätta intraosseös nål. 
På barn är det en vedertagen teknik som skall användas redan efter få misslyckade 
försök på vanlig venös tillgång.  
Även på vuxna patienter exempelvis i grav cirkulatorisk chock eller hypotermi där det 
är stora problem att få venös tillgång kan intraosseös nål vara ett alternativ. 
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På vakna patienter är det bra med lite lokalanestetika i huden innan man sätter IO-
nålen, det har dessutom beskrivits smärta i samband med infusion eller injektion av 
läkemedel, en del förordar att man inleder med att injicera några ml Xylocain 
(observera sedvanliga riktlinjer kring Xylocain) 
Läkemedel ges på vanligt vis, vätska måste infunderas med stort övertryck, nålen 
sätts vanligen strax medialt om ”tuberositas tibiae” (lateralt i humerus och proximalt 
om mediala malleolen är alternativ). Man skall inte sätta IO-nål om det finns 
proximala frakturer. Tekniken att sätta intraosseös nål tränar du lämpligen på 
”kadaverträning” 
Intraosseösa nålar finns på akuten, för tillfället finns det i form av en ”EZ-IO”, det kan 
vara väl investerad tid att ha tittat på denna i förväg, akutpersonalen skall vara väl 
övad i proceduren. På små barn går det också att använda en uppdragsnål. 

Intranasal administrering 
Flera läkemedel kan ges nasalt, användbara exempel är Morfin, Fentanyl, Ultiva, 
Midazolam och Ketalar. Bäst använder man en ”MAD” ”atomizer” en liten adapter 
man sätter på en vanlig spruta. Mycket användbart på små barn som är svåra att 
sätta nål på och som man samtidigt upplever är för vakna för enkel IO nålsättning. 
Min egen lilla erfarenhet av detta begränsar sig till Ketamin och framförallt Fentanyl. 
Fentanyl finns lättillgängligt bara i en styrka 50ug/ml och med denna upplever jag att 
det på små barn är lätt att ge för stora volymer, patienten sväljer då (detta ser man) 
den omedelbara effekten blir då mycket mindre än förväntat och man får istället en 
fördröjd effekt via peroralt upptag som kan vara mycket farlig om patienten då inte är 
övervakad! Ge hellre små doser (0,1-0,3 ml beroende på ålder) och upprepa detta 
med några minuters mellanrum tills du administrera den dos du tänkt dig. 
För doser Googla på ”Intranasal”. 
CVK 
Det är i princip endast Sekalon-T nålar som är aktuella att sätta i akuta situationer, 
dessa finns i akutväskan.  
Oftast är det enklast att komma åt subklavia venen, men jugularis interna är förstås 
också ett alternativ. På patienter med uttalade koagulationsdefekter eller med 
hindrande skador i bröst och halsregion är femoralisvenen ytterligare ett alternativ. 
Väljer du jugularis interna så tänk på att en Sekalon nål är väldigt lång, det kan vara 
klokt att först lokalisera venen med en blå eller svart nål som du låter sitta kvar 
medans du sticker ”bredvid” med Sekalon-nålen. Låt om möjligt någon lyfta benen på 
patienten när du kanylerar jugularis interna. Glöm heller inte bort att penetrera huden 
med den lilla extranål som är med i förpackningen. 
Med ultraljudstekniken har ju detta blivit mycket enklare, ett enkelt och snabbt sätt att 
få transducern steril är att använda en Tegaderm 10X30 cm som viks dubbel över 
transducern. 

Femoralisblockad 
Detta är en bedövning som är utmärkt för att smärtstilla femurskaft frakturer, den 
fungerar också delvis för att smärtlindra colli femoris frakturer. 
Tekniken är enkel och handlar som namnet antyder om att bedöva Femoralnerven, 
då man önskar smärtlindring av en colli femoris fraktur hoppas man att 
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lokalanestetikan sprider sig proximalt för att bedöva de ytterligare två nerver som 
bidrar till innerveringen av ledkapseln. 
Man använder lättast en vanlig venflon, blå för barn, grön för smala vuxna och vit för 
större vuxna. Man palperar femoralartären och sticker strax nedanför 
inguinalligamentet ca 1-2 cm lateralt om artären i ca 45 graders riktning uppåt, man 
sticker in ca 75% av venflonens längd. Knepet för en framgångsrik blockad är att det 
skall vara väldigt lätt att injicera lokalanestetikan, ungefär som att tömma sprutan ”ut i 
luften”. Är det inte så lätt brukar det släppa om man drar ut venflonen lite.  
Dosen för en colli femoris fraktur på vuxen är ca 40 ml lokalanestetika, för en 
femurskaftfraktur på en vuxen använder man ca 20 ml och till ett barn ca 10 ml. 
Självfallet skall man beakta maxdoser med hänsyn till vikt. Man använder lämpligen 
Xylocain eller Carbocain 10 mg/ml. 
Även detta moment har ju blivit mycket enklare med ultraljud. 
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Kliniska problemställningar 

Hjärtstillestånd 
De absolut vanligaste skälen till hjärtstillestånd hos vuxna är hjärtinfarkt, primär 
arytmi och lungemboli, dessa behandlas enligt AHLR-algoritmen.  
Hos barn är hypoxi det vanligaste skälet till hjärtstillestånd. Hypoxi som orsak till 
hjärtstillestånd förekommer också hos vuxna och är då oftast orsakat av drunkning, 
hängning, rökskada, övre luftvägshinder, intoxikation eller försämring av en 
underliggande respirationssjukdom, till exempel KOL eller lungfibros.  
Då hjärtstoppet orsakas av hypoxi måste förstås luftvägar och ventilation ha ökad 
prioritet. 

Kommentarer till AHLR-algoritmen  
AHLR-algoritmen är viktig. Gå en kurs om du inte gjort det på ett tag (testa dig själv, 
kan du verkligen alla stegen?). Det finns instruktörer och möjlighet för övning på 
sjukhuset. 
Kontinuiteten av kompressionerna är viktig. Detta innebär att man bör eftersträva att 
intubera under pågående kompressioner, behöver man ett avbrott skall detta vara så 
kort som möjligt. Detta gäller också nålsättning på halsen som om möjligt bör göras 
utan avbrott i kompressioner. Det är också viktigt att man komprimerar helt fram till 
en eventuell defibrillering, man skall således fortsätta komprimera under 
uppladdningen av defibrillatorn. Det är bara vid användning av halv/helautomatiska 
defibrillatorer man behöver göra ett uppehåll. Alla, på sjukhuset förekommande, 
defibrillatorer kan ställas om till manuell modus. 
Kvaliteten på hjärtkompressionerna är viktig. Finns kapnograf kan man använda 
endtidalt CO2 som ett indirekt mått på kvaliteten på kompressionerna, ju högre 
etCO2 ju bättre kompressioner.  
Ventilationen är av relativt sett mindre betydelse under pågående HLR. Detta betyder 
i praktiken att man vid ett ickehypoxiskt hjärtstopp bör låta arbetet med 
kompressioner och eventuell defibrillering ha prioritet, under denna tid kan man 
istället exempelvis ventilera på mask och intubera så fort tillfälle bjuds (detta bör 
också göras utan uppehåll i kompressionerna). 
Det finns ringa evidens för att buffert har effekt vid resuscitering men det kan likväl 
övervägas vid lång resusciteringstid och/eller pulslös elektrisk aktivitet (PEA). 
Att avgöra om det föreligger PEA eller inte leder ofta till frenetiska försök att känna 
efter puls. Har man tillgång till kapnograf är denna utmärkt också för att avgöra om 
det finns cirkulation genom lungorna eller inte (om etCO2 långsamt avtar med varje 
tidalvolym när man gör ett uppehåll i kompressionerna talar detta för PEA.) Man kan 
också använda 5-20 ug Adrenalin iv under uppehållet, ett slående hjärta svarar på 
denna dos med stigande etCO2 och eventuell återkomst av pulsar. Tänk förstås 
också på möjligheten att använda ultraljud om detta finns och du behärskar 
FAST/FATE. 
Var uppmärksam på möjligheten att patienten utvecklar en (övertrycks) 
pneumothorax efter (långvariga) bröstkompressioner. Stigande luftvägstryck (tungt 
att ventilera), subkutant emfysem och auskultationsfynd talar för detta. Misstänker du 
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det är det lätt att avlasta med en grov venflon i 2-3 intercostalrummet lateralt om 
MCL. 

 

Hjärtstillestånd och Lucas-maskin 
Det är numera vanligt att hjärtstoppspatienter kommer in med ”LUCAS” maskin 
gående, dessa patienter har ofta defibrillerbar rytm trots lång HLR tid, det är vanligt 
att antiarytmika skall ges.  
För att kunna defibrillera dessa patienter på bästa sätt bör man använda 
defibrilleringsplattor klistrade på huden (det är svårt att komma åt med spadarna). 
Det bästa kan vara att använda ambulansens defibrillator annars måste man byta 
plattor eftersom det ofta inte är samma kontakt som till defibrillatorn på akuten (Ibland 
finns en konnektor som eliminerar detta problem).  
Kör LUCAS maskinen medan defibrillatorn laddar upp och stanna den bara för att 
kort analysera rytmen innan defibrillering. Det kan också prövas att defibrillera under 
pågående kompressioner. Det har beskrivits en del skador i samband med LUCAS, 
var speciellt observant på möjligheten av övertryckspneumothorax. 

Hjärtstillestånd och trauma 
Traumapatienter kan komma in med hjärtstillestånd, det är viktigt att minnas att 
dessa orsakas framförallt av hypovolemi, ventilpneumothorax, hjärttamponad, stor 
skallskada eller hypoxi. Behandling blir förstås att infundera vätska, utesluta eller 
behandla en eventuell ventilpneumothorax eller hjärttamponad och säkerställa 
ventilation. Man bör vara speciellt noggrann med att verifiera tubpositionen på 
intuberade patienter.  
En del kirurger vill försöka vänstersidig nödthorakotomi på pulslösa patienter, nyttan 
av detta är omdiskuterad. Prognosen för oselekterade traumapatienter med 
hjärtstillestånd är faktiskt minst lika bra som vid medicinskt hjärtstillestånd men 
undergruppen med hypovolemt hjärtstillestånd har mycket dålig prognos. 
Hjärtstillestånd vid penetrerande trauma som har varat mindre än 5-10 minuter 
behandlas numera prehospitalt med clamshellthoracotomi. Detta är absolut en 
möjlighet även på ett akutrum då thoraxkirurg saknas.  

Astma 
Det är ovanligt att se patienter med status asthmaticus men det förekommer ändå. Vi 
blir oftast inkallade då tillståndet gått relativt långt och patienten är utmattad och 
acidotisk. Kontrollera att traditionell behandling getts, notera att Bricanyl kan ges iv 
om man späder en ampull med 10 ml koksalt. Notera också att Aminophyllin kan vara 
värt att prova i uttalade situationer, detta trots att medlet är ”på väg ut” ur 
astmabehandling. Ha respekt för att det skall ges långsamt, annars finns risk för 
kramper. 
Man kan självfallet pröva med noninvasiv ventilation (”mask på respirator”). Om man 
tvingas intubera är det oftast bäst att göra detta utan muskelrelaxering. En del äldre 
kollegor intuberar galant nasalt, detta kräver en del övning och bör inte försökas på 
egen hand första gången. Har man tid är det bra att spraya xylocain i svalget och 
över larynxöppningen. Man kan inleda med att göra detta blint och sedan med hjälp 
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av laryngoskopet spraya över larynxöppningen. Försiktig sedering med propofol eller 
midazolam och någon form av opioid. Försök behålla spontanrespiration och intubera 
med inspirationen då larynx öppnar sig. 
Vid svåra astmatiska tillstånd kan man få en uttalad reaktivitet och bronkospasm efter 
intubering. Om det inte hjälper med fördjupad sedering kan det vara ett alternativ att 
lägga till en Ketalar infusion. Det är också ett alternativ att sedera patienten initialt 
med Ketalar som är bronkdilaterande. 
Vid desperata situationer kan man använda små doser adrenalin (5-10 ug) som 
också verkar bronkdilaterande. 

KOL 
Det är endast på svåra tillstånd som vi blir tillkallade. Hos en del KOL patienter 
dominerar obstruktiviteten och reaktiva luftvägar, dessa handläggs på samma vis 
som astma patienter. Det är dock vanligare att man möter en utmattad patient med 
uttalad respiratorisk svikt med varierande hypoxisk eller ventilatorisk dominans. 
En vanlig problemställning är huruvida KOL-patienter ”tål syrgas”. Detta är ett reellt 
problem och många patienter reagerar negativt avseende ventilation vid allt för 
kraftig syrgasbehandling. Lungläkare är duktiga på att titrera små nivåer syrgas för 
att behålla patientens spontanventilation. 
Strategin att begränsa syrgasdistributionen för att behålla patienten 
spontanventilerandes kan bli mycket farlig vid uttalad hypoxi och är endast i 
undantagsfall aktuell vid de patientfall då vi blir tillkallade. Vid handläggning av 
patienter med uttalad respirationssvikt bör man istället på vanligt vis separera 
problemområdena syresättning och ventilation. En hypoxisk patient skall förstås alltid 
ges syrgas. Skulle patienten dessutom behöva hjälp med ventilationen skall denna 
också understödjas. Ibland kan det räcka att understödja ventilationen på mask och 
med Rubens blåsa, vanligare är dock att patienten behöver en tid i respirator, 
antingen med mask eller med tub. 
En inte ovanlig situation är patienter som blir transporterade i ambulans till sjukhus 
och som fått inhalationsbehandling under transporten. Ambulanserna har oftast inte 
komprimerad luft för behandling utan tvingas nebulisera patienten med ren syrgas. 
Detta kan kompromettera ventilationen enligt resonemanget ovan. Om man då på 
akutmottagningen startar CPAP behandling med en liten syrgasfraktion kan man fort 
få mycket uttalade respiratoriska svikttillstånd med både hypoxisk och ventilatorisk 
komponent. 

Övre luftvägshinder 
Detta är oftast urakuta tillstånd med stor stressfaktor. Försök få hjälp av ÖNH-läkare 
men om hjälpen dröjer måste man ibland agera på egen hand. 
Till gruppen hör både tillstånd med främmande kropp, olika 
inflammatoriska/infektiösa processer med ödem och också inhalationsbrännskador.  
Ett genomgående allvarligt symptom är inspiratorisk stridor, kvarvarande luftväg är 
då marginell. Patienten vill ofta sitta upp. 
Lär dig hur koniotomi utrustningen fungerar. Då anatomin är någorlunda opåverkad 
är det förvånansvärt enkelt. Även om det är oerhört sällan det behövs så är det på 
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sätt och vis synd att vi har en överdriven respekt för ingreppet. Knepet är att inte 
vänta för länge med att försöka detta. 

Främmande kropp 
I första hand försöker man förstås fiska upp hindret med ett finger eller magills tång, 
måste man titta ned med laryngoscoop är det att föredra att sedera med smådoser 
Ketalar. 
Hos småbarn förkommer det att plastpärlor och liknande glatta föremål hamnar 
nedanför larynxöppningen. Blir barnet riktigt dåligt (cyanos, medvetslöshet, 
bradykardi) och behandling anligt algoritm (bröstkompressioner) inte fungerar är 
situationen desperat. Klarar man inte då att fiska upp hindret måsta man bestämma 
sig för om man vill försöka koniotomera eller att med hjälp av en tub trycka ned 
hindret i den ena bronken. Dessa åtgärder skall självfallet endast användas i 
desperata situationer. 

Ödem 
Ödem kan vara primär orsak till luftvägshinder som exempelvis vid allergiska 
reaktioner, inhalationsbrännskador eller angioneurotiska ödem och också sekundärt 
bidra till problem vid alla andra luftvägshinder 
Man kan vid misstanke om ödem vinna en hel del tid på att låta patienten inhalera 
adrenalin, finns inte racemiskt går det lika bra att inhalera vanligt adrenalin, små barn 
ges 1-2 mg utspätt med några ml koksalt, övervaka hjärtfrekvensen. Cortison har 
ingen omedelbar effekt men skall förstås ges för senare effekt. 

Epiglottit 
Ett ovanligt tillstånd som dock förekommer då och då. Försök i det längsta undgå 
intubation på plats, försök istället transportera patienten till IVA eller operation och 
förbered för fiberintubation. Finns inte sådan tillgänglig anses inhalationssövning 
halvsittandes vara en gångbar strategi. Använd Ej muskelrelaxantia på dessa 
patienter, tonussänkningen förstör ofta den lilla luftväg som finns.  

Medvetslösa patienter 
Medvetslöshet är ett tillstånd som ibland orsakar stor oro på vårdavdelningarna. Håll 
primärt fokus på A,B,C. Det är alltid bra att gå igenom minnesramsan ”HUSK 
MIDAS”. Ta för vana att på medvetslösa patienter alltid efterfråga B-glukos. Kom ihåg 
status EP och sepsis vid ”konstiga bilder”. ”Psykogen genes” är en 
uteslutningsdiagnos som man bör vara försiktig att alltför snabbt ta till sig. 
Metabola orsaker karakteriseras oftare av fluktuerande nivå på medvetslösheten och 
en ”ojämn” sänkning av vitala funktioner. Att se en patient som är GCS 3 och 
samtidigt håller fria luftvägar i ryggläge bör väcka misstänksamhet. Intracerebrala 
expansiva processer med stigande ICP kännetecknas istället av en gradvis stadig 
förvärring av medvetslösheten, ofta får man dessutom en ”jämnare” förvärrning av 
vitalfunktioner. 
På akuten är det vanligt med intoxer (se separat punkt). Vid bedömning av 
medvetandegrad på dessa lönar det sig ofta att ”ta i” ordentligt när man 
smärtstimulerar, sternum eller käkvinkel är bra ställen. Det är ofta bra att förklara för 
annan personal att patienten inte har mer ont än vad han/hon ger uttryck för. Ofta 
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kan man väcka upp patienter som bedömts som RLS 8 med adekvat 
smärtstimulering. Om dessa patienter är stabila i övrigt och inte har intoxikerat sig 
med något komplicerande är ofta en MAVA plats eventuellt med extra vak tillfyllest. 
Vid eventuell ventrikelsköljning av medvetslösa intoxpatienter frågas det ibland om 
intubation. För att bedöma behovet kan det vara bra att laryngoskopera utan 
sedering för att testa svalgreflexerna. En del menar att det bara är aktuellt att 
intubera om man kan göra detta utan (större) sedering. 
Vid misstanke om stroke på yngre patienter är det viktigt att påminna personalen om 
möjligheten för trombolys/”trombfiskning” Rutinerna kring detta är lite ”skakiga”. 
På äldre medvetslösa patienter med misstanke om stroke där patienten håller 
luftvägarna bra och du bedömer ventilationen som adekvat kan det vara en god ide 
att försöka genomföra en CT utan att intubera patienten, det är möjligt att genomföra 
CT i sidoläge. Dessa patienter skall sällan läggas på respirator (nya rekomendationer 
har dock kommit sista tiden, det förefaller som att en del av motiveringen till dessa är 
att öka frekvensen organdonationer).  

Hypotermi 
Kraftigt hypoterma patienter är också något som sprider stor oro bland vårdpersonal. 
Dessvärre riktar man ofta sin oro och sina insatser mot fel saker. Det är inte ovanligt 
att man upplever den låga temperaturen i sig som det farligaste och önskar då att så 
snabbt som möjligt värma upp patienten. Det är förvisso inte nyttigt att vara i ett 
hypotermt tillstånd men det är, de facto, så att den hypoterma patienten ligger i en 
slags ”stabil metabol isbox” med, för temperaturen och metabol aktivitet, ofta 
någorlunda adekvat respiration och cirkulation. 
Det är istället tre andra saker som är det största hotet för en uttalat hypoterm patient, 
dessvärre står ofta vårdpersonal för två av dem. 
 

• kollapsande luftväg 
• yttre störningar 
• felaktigt utförd uppvärmning 

Kollapsande luftväg kommer förstås av medvetslösheten men yttre störningar och 
felaktigt utförd uppvärmning är något som således ibland påförs patienten av 
hjälpande personal. Båda dessa kan medföra arytmier som kan vara mycket svåra 
att konvertera. 
Enligt detta resonemang bör vi således fokusera på att så smidigt som möjligt säkra 
vitalfunktionerna och därefter på ett kontrollerat vis värma upp patienten. 
I praktiken kan det vara mycket svårt att avgöra huruvida en patient andas eller ej, är 
man osäker på om patienten har en adekvat luftväg och tillräcklig egenandning är det 
påvisat att intubation ej medför större risk för arytmier. Tänk dock på att 
anestetika/anelgetika kan ha kraftigt förstärkt effekt! En fördel med intubation är att 
kapnografen nu lätt kan användas för att verifiera både ventilation och central 
cirkulation. 
Utan detta hjälpmedel kan det vara ytterst svårt att bedöma cirkulation. Det föreligger 
vid allvarlig hypotermi få tecken på perifer cirkulation (pulsar), ofta finner man också 
en breddökad långsam elektrisk rytm. Problemet blir då att avgöra om denna rytm 
ger en bärande cirkulation eller ej (EMD/PEA). Är man osäker och börjar 
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hjärtkomprimera på ett slående hjärta är det risk att man inducerar ett 
ventrikelflimmer som är mycket svårt eller omöjligt att defibrillera vid aktuell 
temperatur. Situationen för patienten har då kraftigt försämrats då enda möjligheten 
till uppvärmning nu är på hjärtlungmaskin.(notera att ERCs riktlinjer anger att man 
skall komprimera då man inte är säker på att man känner pulsar, detta beskriver dock 
situationer då etCO2 eller UCG inte finns tillgängliga) 
Är man osäker på cirkulationen vid en breddökad långsam rytm är det således 
mycket bättre att kontrollera cirkulationen med en kapnograf (Nb låga nivåer på CO2) 
Självfallet kan man också verifiera hjärtaktivitet med ultraljud om sådan utrustning 
finns tillgänglig. 
Vad gäller uppvärmning så kan mild hypotermi uppvärmas med yttre extern metod 
(värmetäcke/”Bairhugger”) helst bara på bålen. Tänk på att dessa patienter ofta får 
ett kraftigt blodtrycksfall då den perifera vasokonstriktionen släpper. 
Allvarlig hypotermi eller medvetslösa patienter bör uppvärmas på IVA internt via en 
dialys CVK och prisma. 
Patienter med cirkulationsstillestånd måste förstås värmas på hjärtlungmaskin. 
Notera att hypoterma patienter tål lång tids hjärtlungräddning (den metabola 
aktiviteten sänks med ca 10%/gradC) 
En praktisk grov indelning av hypotermigrader utifrån grov klinisk bild med val av 
lämplig uppvärmningsstrategi är. 

• Grad 1 - Vaken patient som huttrar 
 Aktiv yttre uppvärmning, eventuellt varm dryck 

• Grad 2 - Slö patient utan huttring. 
 Försiktig extern eller intern uppvärmning på IVA-avdelning 

• Grad 3 - Medvetslös patient med/utan andning 
 Säkrande av luftväg, intern uppvärmning på IVA-avdelning 

• Grad 4 - Livlös patient utan tecken till cirkulation.  
 HLR och uppvärmning på hjärt/lungmaskin 

 

Intubationsstrategier och svårigheter 
Patienter man träffar på i akutmedicinska situationer kan förstås vara svåra att 
intubera i ”habitualtillståndet”. I tillägg till detta finns det komplicerande faktorer som 
kan göra intubation svår. Algoritmen för svår luftväg gäller också i akutmedicinska 
situationer. Glöm inte larynxmasken som en första hjälp vid ventilations och 
intubationssvårigheter. Två mycket bra hjälpmedel för intubation när det är bråttom 
och svårt är intubationslarynxmasken och framförallt de olika typer av 
videolaryngoscop som numera finns på de flesta kliniker. För att ha reell nytta av 
dessa är det förstås av största betydelse att i förväg ha tränat med hjälpmedlen. 
Detta gäller förstås också utrustningen för nödkoniotomi (som rätt utfört i rätt tid ju 
faktiskt är ett effektivt hjälpmedel att rädda omöjliga situationer) 
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Intubationsstrategi vid Hjärtstillestånd 
Dessa patienter ligger ofta suboptimalt till. Tänk på möjligheten att (snabbt) flytta på 
dem, detta kan kraftigt förbättra förutsättningarna. Det är sällan man behöver ta 
hänsyn till nacken. Man kan ha stor hjälp av att någon håller en hand under nacken 
och lyfter huvudet till ”sniffing position”. Ligger patienten på golvet får du oftast bäst 
insyn om du själv lägger dig ned på mage. Ofta har dessa patienter dessutom 
kräkts/regurgiterat kraftigt. Att börja suga tar onödigt lång tid, det är också vanligt att 
sug inte finns att tillgå omedelbart.. Det räcker ofta att lyfta ordentligt med 
laryngoskopet, larynxöppningen lyfts då ur ”kräksjön” på bakre svalgväggen. Större 
mängder får oftast ”scoopas” ut manuellt.  
Tänk på möjligheten att maskventilera, det viktiga i denna fas är kompressionerna 
(nu också otvetydigt fastslaget i ERCs riktlinjer). I dessa står också att intubation skall 
kunna utföras med endast ett mycket kort avbrott i kompressionerna. I praktiken bör 
vi kunna utföra det under pågående kompressioner. 
Glöm heller inte risken för felintubation, saknas kapnograf bör exempelvis utebliven 
effekt av behandlingen få dig att verifiera placering genom att ”titta ned” igen. 
Auskultation i dessa situationer bekräftar inte tubläge säkert!  

Intubationsstrategi vid Trauma 
Dessa patienter har nästan undantagslöst halskrage (vilket är bra, incidensen 
nackskador på svårare skadade och framförallt medvetslösa patienter är stor) Vid 
intubation är det oftast lättast att öppna halskragen och låta en medarbetare manuellt 
stabilisera nacken (kallas MILS – manuell inlinestabilisering och är helt enkelt ett 
stadigt immobiliserande tag om huvudet med en hand på varje sida). Syftet med 
detta är att förhindra rörelser i nacken under intubationen. Detta kan göra 
intubationen betydligt svårare, ha respekt för detta och kalla på hjälp om du är 
osäker. 
Traumapatienter kan dessutom ha skador i övre och nedre luftvägar som gör att 
blod, slem och ödem ytterligare försvårar intubation. Får man stora problem att 
visualisera larynxöppningen kan man be någon komprimera externt på thorax för att 
se efter luftbubblor som leder en mot larynxöppningen.  
Finns det stora skador i ansikte och luftvägar och man samtidigt inte har problem 
med syresättning/ventilation kan det ibland vara bättre att invänta möjligheter att 
intubera fiberskopiskt. Tänk dock på att dessa skador snabbt kan svullna upp och att 
mycket blod ofta gör det svårt att använda fiberscoop och videolaryngoscop. 
Ketalarsedering med behållande av spontanrespiration eventuellt i sidoläge gör att 
man kan ”sondera terrängen” och hitta larynxöppningen även vid mycket stora 
skador. (Risken för nackskador får vid sådana tillfällen förstås underordnad prioritet). 
Möjligheten att nödkoniotomera finns också. 
Inhalationsbrandskador kan orsaka intubationssvårigheter. Ödem i luftvägarna tilltar 
relativt snabbt och en redan svår intubation kan bli omöjlig, som vägledning kan 
sägas att det är bråttom att intubera vid tecken på påverkad respiration (takypne eller 
stridor) Finns inte detta har man oftast tid att optimera förutsättningarna för 
intubationen (erfaren kollega, fiberscoop och liknande) 
Aktuella rekomendationer förordar försiktighet med användande av långverkande 
muskelrelaxantia efter att luftvägen är säkrad på grund av risken for awareness, 
denna risk måste förstås vägas mot andra fördelar som kan uppnås med relaxering. 
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Intubera en patient med isolerad skallskada 
Det är påvisat att patienter med traumatisk skallskada och en medvetandenivå av 
GCS 8 eller lägre klarar sig bättre om de intuberas så snart som möjligt efter traumat, 
ibland görs detta direkt på skadeplatsen. Kommer patienten ointuberad till sjukhuset 
är det förstås en fördel om neurokirurgen får möjlighet att bedöma patienten före 
intubering i så vaket tillstånd som möjligt. 
Det är också visat att prognosen för skallskadade patienter försämras av 
blodtrycksfall och desaturationer, För att undvika hypoxi är det viktigt att inte slarva 
med preoxygenering. Dessa patienter behöver längre tid för adekvat preoxygenering 
och desaturerar snabbar än elektiva operationspatienter. Lättast preoxygenerar man 
med en traumamask då du behåller bägge händerna fria och kan göra annat under 
tiden. Blodtrycksfall måste till varje pris undvikas. Samtidigt är det inte heller bra om 
man får alltför kraftiga blodtrycksstegringar eller att patienten hostar vid intubation, 
dosera således försiktigt med Pentothal eller Propofol och hellre lite mer Fentanyl. 
Komplettera eventuellt med iv Xylocain ca 0,5 mg/kg som motverkar att patienten 
hostar på tuben. Vid minsta misstanke om påverkad cirkulation bör man överväga 
Ketalar. Många förordar att man enbart använder Ketalar också på isolerade 
skallskador, tidigare farhågor om ökad cerebral metabolism har visat sig sakna stöd. 
Man får möjligen en kortvarig ICP stegring vid användande av Celocurin och om man 
är säker på att kunna hantera luftvägen kan Esmeron i högdos vara ett alternativ 
(numer finns ju också Bridion att tillgå). Detta till trots är det mycket vanligt att man 
använder Celokurin. 
När man intuberat är det oerhört viktigt att omgående starta kontrollerad ventilation, 
använd ventilator så snart som möjligt. Glöm heller inte att starta en 
sederingsinfusion och komplettera eventuellt muskelrelaxeringen om du använt 
Celocurin. Tål patienten det hemodynamiskt bör man också försöka höja 
huvudändan 15-30 grader. Undvik att knyta tuben med alltför åtsnörande 
bomullsband och se till att halskragen heller inte stasar runt halsen. 
Har man inte fått blodtrycksfall under intubationen kommer det gärna ett 3-5 minuter 
efteråt. Var med och ta täta blodtrycksmätningar eller (hellre) gå med fingrarna på 
patientens radialispuls. Ha Efedrin eller Fenylefrin uppdraget och klart. 

Intubera en patient med cirkulatorisk svikt 
Det är viktigt att anpassa läkemedelsdoserna vid anestesiinduktion, eventuellt välja 
alternativa medikamenter. Patienten är ofta så påverkad att det krävs väldigt små 
doser för att erhålla tillräcklig sedering för intubation, spruta långsamt och låt kliniken 
styra. 
Exempel på lämpliga medikamenter: 
Morfin och Stesolid/Dormicum. Fentanyl och Stesolid/Dormicum. Ketalar och 
Stesolid/ Dormicum. Självfallet kan man också använda Propofol eller Pentotal men 
ofta i kraftigt reducerade doser. Vid uttalad cirkulatorisk påverkan är det oftast klokt 
att enbart använda Ketamin. 
Det är en god ide att ha någon form av vätska gående på hög infusionsfart under 
själva intubationen och omedelbart därefter för att i någon mån motverka alltför stor 
cirkulatorisk påverkan. 
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På en hypovolem patient bör man vara väldigt försiktig med övertrycksventilation, 
undvik alltför kraftiga tidalvolymer. Risken för cirkulationskollaps och till och med 
asystoli är i allra högsta grad reell. 

Klinisk bedömning av blödning och cirkulatorisk chock 
Detta kapitel är framförallt skrivet med tanke på den kliniska bedömningen av om en 
traumapatient blöder men den generella problemställningen är aktuell också vid 
bland annat gastrointestinala blödningar, spruckna aortaaneurysm och också vid en 
del gynekologiska tillstånd, bland annat extrauterin graviditet. 
Att kliniskt bedöma omfattningen av inre blödningar är svårt och hos traumatiserade 
patienter finns det förutom blödning flera viktiga differentialdiagnoser hos en patient i 
cirkulatorisk chock: 

• Övertryckspneumothorax: Typiska auskultationsfynd och subcutant emfysem 
talar för pneumothorax, man skall också tänka på möjligheten för en 
övertryckspneumothorax vid trubbigt eller spetsigt våld mot thorax (eller övre 
buken). Kliniken hos en vaken patient med spontanandning är extrem 
takypne, respiratorisk distress, patienten ger uttryck för att han eller hon ” inte 
får luft”. Detta ofta i kombination med cirkulatorisk chock. Hos en 
övertrycksventilerad patient visar det sig framförallt som höga luftvägstryck 
trots att patienten är relaxerad i kombination med cirkulatorisk chock och 
eventuellt svårigheter med syresättning 

• Perikardtamponad: Bör misstänkas framförallt på skademekanik med trubbigt 
våld mot främre thorax eller spetsigt våld mot thorax (eller övre buken).  
Kliniken kan innehålla en paradox: Dilaterade halsvener i kombination med 
cirkulatorisk chock 

• Tvärsnittslesion: Att tänka vid misstanke på nack/rygg skada, eventuellt 
uppvisar patient andra tecken på tvärsnittslesion. Kliniken är ibland påfallande: 
Lågt blodtryck utan tecken på cirkulatorisk chock, varm och torr, normal eller 
långsam hjärtrytm. Ibland palperar man en acceptabel radialispuls samtidigt 
som noninvasiv blodtrycksmätning visar mycket låga värden. 

Icke traumatiska blödningar har istället ofta medicinska tillstånd som viktig 
differentialdiagnos, ett exempel är de svårigheter det ibland kan vara att skilja ett 
abdominalt aortaaneurysm från en hjärtinfarkt vid lågt sittande bröstsmärtor. 
En generell svårighet vid bedömning av misstänkt inre blödning hos unga patienter är 
att dessa regelmässigt uppvisar få eller inga förändringar i puls och blodtryck förrän 
de har blött stora volymer. Du kan inte fria en ung patient från blödning på avsaknad 
av takykardi! Det första Hb värdet du får uppläst speglar vanligtvis heller inte 
patientens sanna normovolema Hb. 
Viktigt hos dessa patienter är istället den ”magkänsla” man får - är patienten mer 
orolig än vad som är förväntat, mer slö, perifert kall eller blek, kallsvettig. Huttrar 
patienten trots att han/hon inte borde vara kall. Dessa är tidiga tecken på nedsatt 
perifer organdysfunktion. Glöm inte att de två organ som uppvisar defekt perfusion 
först är ”hud och huvud”. Huden för att det är det första organ kroppen ”offrar” vid 
hotad cirkulation och huvud för att det är det organ som ”tål” hypoperfusion sämst 
utan dysfunktion.  
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Ett annat mindre specifikt tecken men som ändå kan hjälpa till i bedömningen är om 
det finns tecken på ”referred pain” upp mot skuldrorna trots avsaknad av direkt klinik 
(detta kan vara tecken på fri vätska i övre delen av buken). 
Diffusa tecken är regelmässigt de enda reaktioner unga patienter uppvisar på stor 
blödning. 
Gamla patienter kan vara betablockerade och därmed uppvisa mindre takykardi. 
Gamla människor är dessutom ofta påfallande mer mentalt ”tåliga”, de ger ofta 
uttryck för lite smärta trots stora skador. 
Glöm inte bort smärta och oro som skäl till takykardi - behandla och bedöm på nytt. 
Det är viktigt att inte bara bedöma om patienten blöder utan också hur tillståndet 
svarar på volymbehandling. Allt är inte ”massiva blödningar”. Patienter som kommer 
in med kliniska tecken på blödning förbättras ofta på 1-2 liter RingarAcetat (eller 0,5-1 
liter kolloid). Det finns alltså skäl att ha lite ”is i magen” medan denna första vätska 
går in. Det finns inom ATLS några uttryck som beskriver hur blödande patienter 
svarar på volymbehandling. 
”Responders, Transient responders och Non responders” 
Patienter som faller inom kategorin ”Responders” svarar bra på volymbehandling. 
Cirkulationen förbättras och förblir stabil.  
”Transient responders” svarar på behandling men uppvisar relativt snabbt på nytt 
tecken på blödningschock.  
”Nonresponders” svarar som namnet antyder dåligt eller inte alls på behandling. 
Det är viktigt att undvika att ta en ”Transient responder” till CT-undersökning. Det 
andra blodtrycksfall dessa patienter uppvisar skall vara ett startskott för transport till 
operationssal men glöm heller inte de ”icke-blödningsskäl” till ett lågt blodtryck som 
är beskrivna ovan. 

Behandling av massiv blödning 
Detta är oftast en utmaning pa operationssalen och faller egentligen utanför ramen 
för denna text. Undantagsvis kan man dock behöva genomföra operationer på 
akutrummet. 
Strategier för behandling av stora blödningar finns också beskrivna på annan plats 
(se exempelvis kompendiet ”massiv blödning”).  
Notera att moderna behandlingsrekommendationer beskriver betydelsen av tidig 
transfusion. 
På många ställen utnyttjar man exempelvis nu färdiga ”paket” vid massiva blödningar 
(>1 SAG/10 kg och timma och hemodynamisk instabilitet. Många förordar dock att 
man startar detta omgående då man har skäl att misstänka att massiv blödning 
föreligger) från blodbanken med exempelvis 5 påsar erytrocytkoncentrat, 5 påsar 
färskfrusen plasma och 2 påsar trombocytkoncentrat. 4/4/1 förekommer också och i 
utländska skrifter står ofta 1/1/1 (detta beror på att man har mindre antal trombocyter 
i påsarna) 
Koagulativa läkemedel har blivit vanligare att använda. Efter ”Crash 2” studien är det 
okomplicerat att ge 1-2 g Cyklokapron vid traumatiska blödningar. Det är också 
accepterat att vara liberal med Fibrinogen som ofta ges i samma dos, 1-2 g. Glöm 
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heller inte möjligheten att använda rFVIIa preparatet ”Novo-seven” även om detta 
blivit mindre vanligt senaste åren efter rapport om tromboemboliska biverkningar. 
Inom de kirurgiska specialiteterna har man alltmer insett att patienter sällan ”blöder 
ihjäl” på operationsbordet (i betydelsen får ett hjärtstillestånd på grund av 
hypovolemi). Med tillräckliga infarter och moderna transfusionsaggregat hinner man 
nästan alltid ”med” även vid stora blödningar. Man kan dessutom vid desperata 
situationer be kirurgen direkt komprimera aorta efter att buk eller thorax är öppnad. 
Det som istället orsakar dödsfall på operationsbordet är en alltför utdragen kirurgi 
med utvecklande av hypotermi, hypokoagulation och acidos. 
Detta har lett fram till en acceptans av begreppet ”Damage control surgery – DCS” 
Det handlar om en kirurgisk akutteknik på patienter med massiva blödningar. 
Damage control surgery består av: 

• Tillfällig kirurgisk kontroll med blödningskontroll/packning, 
kontaminationskontroll och anläggande av vaskulära shuntar 

• Normalisera fysiologin på IVA avdelning (24-48timmar) 
• (Definitiv) sekundär kirurgi 

Avslutningsvis har synen på behandling av yttre blödningar ändrats de senaste åren. 
Militär epidemiologi visar att detta är en av de största förbyggbara dödsorsakerna. 
Även om skadepanoramat är annorlunda i en civil miljö bör vi förstås reflektera över 
detta:  
Exempelvis så anses Temporärt anlagda avsnörande förband, ”Tourniqeter”, numera 
inte bara acceptabla utan tillskrivs livräddande effekt vid rätt indikation.  
Det har vidare kommit en rad olika prokoagulativa läkemedel för externa blödningar 
även på den civila marknaden ”Quickclot” i pulver och bandageform är bara ett 
exempel. Dessa produkter skall appliceras i sårhålan och fungerar via en exoterm 
process genom att koncentrera tillgängliga blodkroppar och koagulationsfaktorer. 
Produkterna används vanligast vid så kallade ”junctional bleeding” det vill säga 
blödningar i ljumske, axill och halsområdet, där det förstås är svårt att använda 
avsnörande förband. Vid dessa tillstånd är det för övrigt mycket viktigt att lära sig rätt 
kompressionsteknik. Sårhålan skall packas noga tillsammans med någon form av 
prokoagulativt läkemedel och stort tryck (typ knä) skall sedan hållas minst 10 minuter 
(det tar tid för ett primärt koagel att bildas och stabiliseras). Att stoppa sådana 
blödningar är en utmaning. God träning på hantering av dessa och andra svåra 
skadetyper kan fås via försvarsmakten. 
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CRM – Icke medicinska utmaningar 

Generellt 
Akutmedicinska situationer upplevs ibland som påfrestande. Arbetsmiljön är ofta 
suboptimal på många vis. Det finns ett betydande inslag av tidspress, lokalerna är 
okända, utrustning kan saknas eller fungera otillfredsställande. Man samarbetar 
dessutom ofta med personal som är ovan vid situationerna. 
I vår medicinska skolning är vi vana vid att det finns ett direkt samband mellan 
medicinska kunskaper och färdigheter och det resultat vi uppnår. Ju bättre kunskaper 
eller färdigheter vi har, ju bättre resultat uppnår vi.  
I akutmedicinska situationer blir det ofta tydligt att resultatet också påverkas av 
faktorer som har mycket litet med våra medicinska kunskaper att göra. Exempel på 
dessa faktorer är:  
Hur agerar vi under stress? Hur bra kommunicerar vi med vår omgivning? Hur 
korrekt uppfattar vi situationen vi står i? Upptäcker vi fel som vi eller vår omgivning 
gör? 
Lyckligtvis finns det goda möjligheter att öva upp dessa förmågor. En utbildning som 
tar upp detta kallas CRM. Förkortningen står för ”crew resource management” och är 
en metod eller ett synsätt som, fritt tolkat, syftar till att optimera grupprestationer i 
utsatta situationer.  
Metodiken utvecklades inom flygindustrin i ett försök att underlätta samarbetet inom 
flygbesättningar och minimera ”mänskliga fel”. Utbildningen har nu anammats inom 
flera andra branscher däribland sjukvården. 
För personal inom flygindustrin hålls det regelbundna obligatoriska kurser i detta 
ämne. Kurserna består av några dagars teoriutbildning med mycket 
gruppdiskussioner och en del övningar. Vid ett separat utbildningstillfälle övar man 
sedan praktiska tillämpningar i simulator. 
Ämnen som man tar upp på en CRM-kurs är bland andra kommunikation, 
situationsuppfattning, stresshantering, felhantering och teambuilding. 
Traditionellt inom sjukvården och speciellt inom läkarskrået har man inte fäst mycket 
vikt vid dessa ämnen men det finns tecken på att detta synsätt förändras, det blir 
bland annat allt vanligare med simulatorövningar, mycket av utbytet av sådana 
övningar får man inom typiska ”CRM” områden. 
Nedan följer en kort sammanfattning av budskapet som framförs på en CRM kurs. 
Sammanfattningen gör på inga vis anspråk på att vara fullständig och tolkningen av 
hur man kan implementera detta i den akutmedicinska situationen blir i allra högsta 
grad subjektiv. Man kan dessutom säkert uppleva många av budskapen som 
självklarheter. Det är då viktigt att relatera till egna reella praktiska erfarenheter. 
”Hur agerar jag egentligen i den reella situationen och finns det några av dessa 
teoretiska självklarheter som jag ändå kan ta till mig i mitt sätt att praktiskt hantera 
akutmedicinska situationer” 
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Kommunikation 
Att kommunicera effektivt och felsäkert i en stressad situation är oerhört svårt. Visst 
har vi upplevt att få en rapport uppläst för oss, svarat ”ja” och sedan inte kommit ihåg 
hälften av det som sagts. Det har säkert också hänt att man i en stressad situation 
ropat ut i rummet ”ring på kirurgen” och 15 minuter senare har det fortfarande inte 
kommit någon kirurg, helt enkelt för att alla trodde att någon annan ringde kirurgen. 
Man kommer långt genom att vara medveten om att kommunikation i en 
akutmedicinsk situation är svårt och att kommunikationen i sig måste vara en 
medveten och aktiv process.  
Några praktiska knep att ta till sig är att söka ögonkontakt eller till och med lägga en 
hand på den man pratar med, tilltala folk med namn och dessutom försäkra sig om 
att den man talat till har uppfattat det man säger. Det säkraste sättet att försäkra sig 
om detta är att budskapet upprepas av den man tilltalar, detta kallas på fint språk för 
”closed loop communication”. I praktiken blir detta svårt att förvänta sig av ovan 
personal men någon form av bekräftelse på att personen har uppfattat det man sagt 
bör eftersträvas.  
Vi har lärt oss att man inte skall ropa i akuta situationer och ibland feltolkar vi detta 
budskap som att ”det är bättre ju mindre vi säger” och att detta ”ingjuter lugn” i 
omgivningen. Detta är delvis fel, man skall förvisso försöka tala med en lugn röst 
men att vara helt tyst ingjuter absolut inte lugn hos omgivningen i en stressad 
situation. Man bör tvärtom ”prata mycket”. Med jämna mellanrum skall man, med 
lugn röst, sammanfatta hur man uppfattar situationen, vad man gör för bedömning 
och vad man har för plan. Detta gör att alla i rummet har samma uppfattning om hur 
patientens tillstånd är och vad man skall göra (en gemensam situationsuppfattning). 
Alla jobbar mot ”samma mål”. 
Genom att kontinuerligt meddela dina tankar, bedömningar och beslut får du 
dessutom möjligheten att omgivningen (och du själv!) kontrollerar rimligheten i dina 
antaganden och om du (Gud förbjude..) tänkt fel, hjälper förhoppningsvis 
omgivningen till genom att påpeka detta. 

Situationsuppfattning 
Detta är kanske något som vi inte tänker intuitivt på men det är förstås väldigt viktigt 
att alla i en akut situation har en gemensam situationsuppfattning. Att alla har samma 
uppfattning om vad problemet är och vilken lösning vi arbetar mot, att alla ”drar åt 
samma håll”. 
För att uppnå detta inser vi att det är absolut nödvändigt att vi fortlöpande berättar 
om våra observationer, bedömningar, beslut och åtgärder. Det är viktigt att notera att 
det inte bara är avvikelser man bör meddela resten av teamet utan att man 
regelbundet avrapporterar också normala fynd. Detta ger en lugn stämning i 
akutsituationen och medför att alla får en gemensam situationsuppfattning. 

Stresshantering 
Stress är ett ämne som de flesta har någon form av förhållande till.  
Det är en vanlig missuppfattning bland yngre kollegor att det är ett misslyckande att 
bli stressad och ofta medför paradoxalt den oron att man blir ännu mer stressad. 
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Det är fullt naturligt att bli stressad i akuta situationer. Det är dessutom så att en viss 
stressnivå gagnar prestationen.  
Man kan ersätta ordet stress med ordet anspänningsnivå som är ett mer neutralt 
uttryck.  
Att fungera optimalt i situationer som förändras snabbt handlar till stor del om att 
kontrollera och justera sin anspänningsnivå om den ligger för högt eller lågt. I ett väl 
fungerande team är det dessutom naturligt att kontrollera varandras 
anspänningsnivåer. 
I motsats till den gängse uppfattningen är det förmodligen lika illa att hamna på en för 
låg anspänningsnivå som på en för hög. 
Det är således viktigt att aktivt övervaka anspänningsnivån på sig själv och andra.  
Ett exempel på för låg anspänningsnivå är när man i traumarummet under väntan på 
en patient börjar skämta om ovidkommande saker. Detta är inte bra. Om situationen i 
detta läge snabbt försvåras, exempelvis genom att det kommer in en sämre patient 
än förväntat löper man betydligt större risk att inte kunna bemästra situationen. Man 
startar i ”det mentala baksätet”.  
Upptäcker man att man själv eller resten av teamet är på en för låg anspänningsnivå 
bör man (på ett smidigt sätt!) försöka återföra fokus till det aktuella problemet. 
Exempel på för hög stressnivå kan vi nog alla lätt minnas. Det är ofta förknippat med 
ett kroppsligt obehag, man tappar överblicken, detta beskrivs som att man drabbas 
av ”tunnelseende”. Tanken ”rusar iväg” eller ”står still”. Man får svårt att uppfatta 
budskap, man får också svårt att tänka på alternativa lösningar och i extremfall 
drabbas man av ”handlingsförlamning”.  
Att hamna i ett sådant extremtillstånd är förstås obehagligt och är ofta svårt att 
komma över efteråt.  
Det kan vara svårt att övervaka sin egen anspänningsnivå i stressade situationer. 
Det är dock viktigt att också upptäcka en för hög anspänningsnivå och då omedelbart 
försöka reducera den, detta görs bäst genom att avlasta sig själv. 
Man gör detta lättast genom att delegera uppgifter och genom att skaffa hjälp. Detta 
är både viktigt och svårt. Man skall inte se det som ett misslyckande att be en kollega 
eller sköterska ta över någon av ens uppgifter, detta ger en tid och framförallt 
kapacitet att få kontroll över situationen.  
Skulle man upptäcka att en kollega visar tecken på att ligga på en för hög 
anspänningsnivå är det viktigt att stödja den personen, detta bör man göra så smidigt 
som möjligt. Här blir kommunikationen en utmaning, många reagerar aggressivt när 
de är på en för hög anspänningsnivå. Det är oerhört viktigt att vara smidig, tydlig och 
konstruktiv i dessa situationer. 

Felhantering 
Detta handlar förstås om att minimera de fel man gör och framförallt att upptäcka och 
korrigera redan gjorda fel. Ett sätt att underlätta upptäckten av felaktiga 
observationer och tankar är att regelbundet högt sammanfatta sina observationer och 
hur man uppfattar situationen. Detta gör dels, som vi sett, att hela teamet har en 
gemensam situationsuppfattning och att övriga deltagare har en möjlighet att 
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korrigera eventuella fel som du gjort. Det är dessutom ofta man själv upptäcker sitt 
egna felaktiga tänkande när man uttrycker detta högt. 
En känd svårighet som lett till flera haverier inom flygindustrin är att som 
underordnad korrigera fel man upptäcker hos en senior och auktoritär kollega. Detta 
är en utmaning men man måste i dessa situationer våga påpeka det man uppfattar 
som ett fel, på fint språk kallas detta för ”assertiveness”. Det kan vara extra svårt om 
den äldre kollegan befinner sig på en för hög anspänningsnivå. 

Teambuilding 
Teambuilding handlar om att man före den akuta situationen lär känna de andra 
deltagarna i teamet. Det kan för oss vara svårt eftersom vi inte umgås så mycket 
med våra samarbetspartners utanför de akutmedicinska situationerna. Det bjuds 
dock ofta tillfällen efter den akuta situationen att kort prata igenom det som hänt, 
detta tjänar förstås också som en viktig och saklig debrief av det inträffade.  
Det är påfallande hur mycket lättare det är att samarbeta om man åtminstone vet 
varandras namn. 
Efter en akut situation är det oerhört viktigt att ge positiv feedback till oerfaren 
personal man samarbetat med. Även om man själv är frustrerad över att det mesta 
fungerat otillfredsställande finns det alltid något som fungerat bra. Man bör fokusera 
på det som gått bra. Det är viktigt att komma ihåg att många av de vi jobbar 
tillsammans med har förhållandevis liten erfarenhet av akuta situationer. Det betyder 
oerhört mycket för deras självförtroende att få beröm för det de gjort bra. 

Debrief 
Ibland blir vi ombedda att vara med på debriefing samlingar som organiseras för 
personal som varit med i en akutmedicinsk situation. Ibland kan vi själva känna 
behov av att det hålls en sådan samling. Det är då viktigt att komma ihåg att en 
debrief tjänar som en möjlighet att reflektera över sina egna upplevelser, man har 
dessutom möjlighet att be om andras uppfattning om ens egen insats.  
Man bör vara klar över att en debrief i första hand inte är ett forum för att oombedd 
ge synpunkter och bedöma andras insatser. 
Det är vanligt att man i kronologisk ordning går igenom situationen. Alla ges då 
möjlighet att återge vad man upplevt och vad man känt inför det som inträffat.  
Man skall vara förberedd på att starka känslor kan dyka upp hos personal som varit 
med om en akut och stressande situation. 

Hållning och attityd 
Den hållning och attityd vi har i akutmedicinska situationer är väldigt viktig. Det är 
också väldigt lätt att ”hamna fel” avseende detta i en stressad situation. 
Med bra hållning menar vi i det här sammanhanget förmågan att vara målinriktad, 
saklig, konstruktiv och dynamisk gentemot omgivningen - att vara medveten om sitt 
förhållningssätt mot andra.  
Man måste också aktivt kunna förändra sitt interagerande med andra. I vissa 
situationer måste man ha förmågan att lyssna noga på den ”allmänna uppfattningen” 
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och i andra situationer är det lika viktigt att våga ”driva igenom” det man tror är rätt. 
Omgivningen förväntar sig att vi är tydliga i vårt medicinska ledarskap, vi får aldrig 
skygga ifrån det. 
Ett problem som ibland kan hända när vi känner oss utsatta och inte är aktivt 
medvetna om vårt förhållningssätt mot omgivningen är att vi tar till omedvetna 
försvarsreaktioner. Det är speciellt lätt när vi upplever stress att vi tar till olika sådana 
försvarsstrategier. Praktiska exempel på sådant försvar är att man distanserar sig 
från situationen och lägger ansvaret för det kaotiska på omgivningen (exempelvis 
avdelningspersonal) 
”-Jag vägrar jobba under sådana här omständigheter”  
Hör man ibland (ofta äldre) kollegor utropa. Det enda man åstadkommer är förstås att 
man belastar en redan ansträngd omgivning ännu mer. 
Ett annat vanligt försvar är att vi reagerar med aggressivitet. Ibland riktas detta mot 
avdelningspersonal och ibland mot kollegor som bett oss om hjälp. Vi kanske frestas 
till att börja diskutera parametrar som snarare hör till förutsättningarna än till det 
aktuella problemet. Ett exempel på detta kan vara att börja kritisera en 
avdelningsläkare för tidigare insatt (eller inte insatt) behandling. Vi kan förstås också 
lika gärna råka ut för samma sak när vi blir angripna av en stressad kollega. Även då 
är det viktigt att försöka behålla lugnet och fokus på det medicinska problemet. Man 
kommer långt med att konstatera: 
– ”Jag förstår att du är upprörd men nu måste vi fokusera på det det aktuella problem 
vi har” (ordet ”vi” är för övrigt ofta ett bra ord att använda liberalt vid diskussioner med 
frustrerade kollegor.) 
Mycket av detta kan låta som ”självklarheter” men återigen kommer man långt genom 
att tänka igenom sina reaktioner i förväg, vara målinriktad och lära sig att skilja på 
förutsättningar och problem. 
Den stora utmaningen är istället att ”få till det” i verkligheten. 
Lycka till! 
 
 
 
 
 


