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Allergi/anafylaxi
Andnöd – Astma, KOL
CBS - Hjärtinfarkt
Allvarliga infektioner – Sepsis
Generella kramper
Hypoglykemi
Buksmärta
Aortaaneurysm
Stroke
Trauma

L-ABCDE
L – Livsfarligt läge
A – Airway – Fri Luftväg, stabilisera halsrygg v.b.
B – Breathing – Andning (ja/nej, tillräcklig)
C – Circulation – Cirkulation (puls) – åtgärda ev blödning
D – Disability – Medvetande, neurologiskt status
E – Exposure – Helkroppsundersökning, skydd mot omgivning

Vitalparametrar
 Andning – frekvens, djup, ljud, auskultation (10-12)
 Saturation – kall extremitet, nagellack (>94)
 Puls – frekvens, jämn/ojämn, fyllighet
 Blodtryck – bägge armarna (>90 syst)
 Medvetandegrad – RLS-85, pupillreaktion
 Temp – rektal/oral/axill/öra

MIDAS - Vid oklar medvetandepåverkan
M – Meningit / Sepsis
I – Intoxikation
D – Diabetes
A – Andningsinsufficiens
S – Subarach- / Subduralblödning

Öka den medicinska säkerheten
Minska interindividuell variabilitet
Starta akutprocessen direkt
Göra färdigt tidigt i processen
Av pedagogiska skäl
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Vitalparametrarna: ABCDE
ESS: sökorsak, symtom o tecken
Sjuksköterskan/läkarens medicinska kompetens och erfarenhet
Det som faller ut högst ger den slutgiltiga prioriteringen
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RÖD

Livshot, omedelbar läkarkontakt

ORANGE

Akut, läkarkontakt snarast

GUL

Observation

GRÖN

Standard

BLÅ

Ej i behov av triage
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Varför olika delar?
Alla delarna är viktiga, handlar om att skilja
ut de ”sjukaste, sjuka och de mindre sjuka”
• Vitalparametrarna viktigast för att hitta de ”sjukaste”
• ESS algoritmen ”hittar de sjuka” trots icke avvikande
vitalparametrar
• RETTS tar aldrig ifrån någon ansvaret att själv göra en bedömning
av patientens tillstånd och hitta de som ”faller igenom”
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Vitalparametrar
A = Luftväg
B = Andning
C = Cirkulation
D = CNS
E = Temp.
Vilken/vilka parametrar som faller ut och signalerar
vilket/vilka organsystem som sviktar ?
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A = Luftvägar
Vid luftvägshinder alt. stridor
faller patienten alltid ut som
Röd = omedelbar läkarkontakt
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B = Andning
AF > 30 alt <8 = Röd
AF > 25 = Orange
Felkällor kan vara att AF räknas under för kort tid alt. att patienten vet om att AF
räknas
SpO2 < 90% med extra O2 = Röd
SpO2 < 90% utan extra O2 = Orange
SpO2 90 – 95% utan extra O2 = Gul
Var observant på felkällor
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AF starka prediktiva värde beror på
alveolär ventilation
AF /min
Tidal volym ml
Dead space
Alveolär ventilation

10
600
150
4500

20
400
150
5000

30
200
150
1500

För varje andetag <10/min sjunker den alveolära ventilationen
med ca: 450ml/min
Patient med AF <8 eller >30 är alltid prio RÖD i RETTS oavsett
kontaktorsak
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C = Cirkulation
Puls RR > 130 el. OR > 150 = Röd

CO

Puls > 120 el. < 40 = Orange
Puls > 110 el. < 50 = Gul
HF x SV = CO l/min
Slagvolymen är beroende på den diastoliska tiden = fyllnadstiden.
Kortare fyllnadstid ger lägre VK fyllnad som ger lägre CO
Palpera pulsen! Känn efter om den stämmer med pulsoximetern
SBT < 90 mmHg = Röd
Var observant på felkällor
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Prechock

Chock

D = CNS
RLS 1-8

2016-04-27

1

alert

2

slö, oklar, konfusion

3

mkt slö och oklar, kraftiga tillrop krävs

4

medvetslös men lokaliserar smärta

5

medvetslös undandragande rörelser vid smärta

6

medvetslös med stereotypa böjrörelser

7

medvetslös med stereotypa sträckrörelser

8

medvetslös utan reaktion

E = Exponering
Temp > 41 el < 35 = Orange
Temp > 38,5 = Gul
Fråga och dokumentera intag av febernedsättande läkemedel
Var observant på felkällor
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ESS
Emergency Symptoms and Signs
Uppgraderar patienter med riskfaktorer
Nergraderar patienter utan alarmsymtom
Ger ett beslutsstöd
Prioriteringen blir lika oberoende av vem som gör den
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Exempel på ESS

5. RETTS
•

Bröstsmärta/Bröstkorgsmärta UNS R07.4

• Nytillkommet vänstergrenblock
• ST-höjning
• Utbredd thorakal plötsligt smärta med vegetativa symtom och/eller
anamnes på tidigare medvetandeförlust/er
•
•
•
•
•

Bröstsmärta som kommer i vila och/eller ringa ansträngning
Bröstsmärta/bröstkorgssmärta med samtidig andnöd/dyspné
Bröstsmärta med medvetandeförlust/er i anamnesen
Med ischemitecken på EKG samt pågående bröstsmärta
Nyligen/pågående bröstsmärta med vegetativa symtom

• Icke nytillkommen bröstsmärta med normalt EKG
• Måttlig/lätt bröstsmärta men med normalt EKG
• Riskfaktorer
• Inget av ovanstående

Bröstsmärta är den vanligaste orsaken till kontakt med
akutsjukvården. Ofta beskrivs bröstsmärtan som diffus och med
oklar lokalisation.
När började bröstsmärtan, var den andningskorrelerad, kom den
vid ansträngning, kyla? Har tidigare bröstsmärta akut ändrat
karaktär?
Har bröstsmärtan varit associerad med vegetativa symtom? ex. v.
blek, kallsvettig, kladdig hud samt illamående patient.
Finns det riskfaktorer för ischemisk hjärtsjukdom som tidigare
kardiovaskulär sjukdom (även Claudicatio intermittens, stroke,
TIA), hypertoni, rökning, diabetes, hyperlipidemi, ärftlighet?
Förekomst av en eller flera riskfaktorer ökar sannolikheten för att
akut koronart syndrom kan föreligga och stärker indikationen för
utredning vid akut bröstsmärta.
Ett normalt EKG utesluter inte akut koronart syndrom. Ett
patologiskt EKG bekräftar inte akut koronart syndrom.
Kontrollera patologiskt EKG.

SSK kompetens/erfarenhet
Följ din magkänsla
Se till hela patienten och situationen
Var generös mot palliativa, ”äldreäldre” och barn
Låt även omvårdnadsbehovet styra din bedömning
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ANAMNES

S (Signs and symptoms) Huvudsakligt besvär?
För traumapatient beskrivs skadehändelse/skademekanism.
O
P
Q
R
S
T

(Onset) Debut - när, var, hur?
(Provocation/palliation) Vad förvärrar? Vad lindrar?
(Quality) Hur beskriver patienten besvärets karaktär?
(Radiation/Region) Lokalisation/utstrålning?
(Severity) Svårighetsgrad? VAS?
(Time) Tid/varaktighet

A (Allergies) Allergier mot läkemedel eller födoämnen?
M (Medication) Medicinering, har läkemedlen tagits?
P (Past medical history) Tidigare sjukdomar? Blodsmitta?
L (Last oral intake) Ätit, druckit? Vad och när? Elimination?
E (Events preceding) Vad föregick insjuknandet?

Allergiska reaktioner / Anafylaxi
1 Orsak
- Läkemedel (ASA/NSAID, PcV)
- Naturgummilatex
- Röntgenkontrastmedel

- Ormbett
- Födoämnen
- Opioider

2 Initial bedömning
- ABCDE

3 Riktad anamnes
S Utslag, klåda, andningsbesvär, svullnad i halsen/ansiktet, illamående, kräkning, diarré, yrsel. Fler symtom nedan.
O
P
Q
R
S
T

När, hur?

A
M
P
L
E

Tidigare känd allergi.
Medicinering.
Tidigare astma
Åt/drack senast, vad/när.
Vad föregick insjuknandet, utlösande orsak.

Lokalisation, utbredning, generell reaktion?
Svårighetsgrad: allergisk reaktion utan anafylaxi eller anafylaxi?
Snabb symtomutveckling - större risk för svår allergi.

4 Undersökning Vitalparametrar /-status
Basal (AF, auskultation, saturation, PF, rytm, pulskvalitet, BT, vakenhet, temp)
• EKG-övervakning
Riktad undersökning
Utbredd urtikaria, svullnad mun o svalg, ödem, auskultation-obstruktivitet, buk-/bröstsmärtor, hypotoni, cyanos,
hypoxi.

Allergisk reaktion utan anafylaxi (lokal)
- Hud: Klåda, flush, lindrig urtikaria.
- Ögon och näsa: Ögonrodnad med klåda. Rinit med klåda, nästäppa, nysningar.
Anafylaxi är en akut, svår, oftast snabbt insättande systemisk överkänslighetsreaktion från flera
organsystem och är potentiellt livshotande om symtom från mer än ett organsystem.
- Hud:
Klåda, flush, urtikaria, angioödem.
- Mun/svalg: Klåda, svullnad, sväljningsbesvär.
- Mage/tarm: Buksmärta, kräkningar, diarré. Urin- och/eller faecesavgång.
- Luftvägar: Heshet, skällhosta, obstruktivitet. Hypoxi, cyanos, andningsstopp.
- Hjärta-kärl: Hypotoni, bradykardi, takykardi, arytmi, hjärtstopp.
- Allmänna symtom: Trötthet, rastlöshet, oro, svimningskänsla, katastrofkänsla, förvirring, medvetslöshet.
– Initialstadiet. Inom ett par minuter till en timme efter kontakt med utlösande agens. Kan börja med klåda i
handflator och fotsulor, klåda i svalget med hosta, stramhetskänsla i hårbotten, känsla av oro och obehagskänsla
eller tryck över bröstet. Var uppmärksam på dessa symtom!
– Progresstadiet. Mer generella symtom med urticaria, angioödem, andningssvårigheter, tachycardi, oro,
gastrointestinala smärtor. Utvecklas varierande tid efter initialstadiet.
– Chockstadiet. Medvetandeförlust, hypotoni och cirkulationskollaps.

• Adrenalin är det viktigaste läkemedlet. Ges im (i lårets främre övre kvadrant, m. vastus lateralis).

Behandling
Allergisk reaktion utan anafylaxi
• Desloratadin t 2,5 mg, 2 st.
• Betametason t 0,5 mg, 10 tabl, löses i vatten.
Anafylaxi
• Adrenalin inj 1 mg/ml, 0,3–0,5 ml im. Kan upprepas efter 5–10 min.
• Ringer- acetat inf, 500 ml bolus iv/io. Kan upprepas 4 ggr.
Betametason inj 4 mg/ml, 2 ml iv.
Desloratadin t 2,5 mg, 4 st.(när patienten kan medverka)
Vid bronkobstruktivitet:
• Salbutamol inh 2 mg/ml, 5 ml. Kan upprepas efter 10 min.
Vid utebliven effekt eller progress
• Adrenalin inj 0,1 mg/ml, 1-3 ml iv. Ges långsamt (1 ml/min) med EKG-övervakning! Kan upprepas efter 2-5 min.
• Ringer-acetat inf 500 ml bolus iv/io. Kan upprepas 4 ggr.
Övervakning
- Basal (ABCD, vitalparametrar/-status).
- EKG-övervakning!
OBS!
- Hastig uppresning av patient med anafylaxi kan leda till livshotande blodtrycksfall.
- Alla patienten med anafylaxi SKALL transporteras till sjukhus för observation 4-24 timmar. Detta gäller även
patienter som erhållit adrenalin före ambulansens ankomst.

Andnöd – Astma / KOL
1 Orsak
- Spontan försämring av grundsjukdom
- Underbehandling/”medicinslarv”
- Inhalation av skadliga ämnen, inkl. luftförorening
- Luftvägsinfektion
- Allergi/Anafylaxi

2 Initial bedömning
- ABCDE

3 Riktad anamnes
S – Dyspné, samtalsdyspné, patienten vill sitta, ökad hosta o upphostningar, förlängt expirium, pipande/väsande
andning, försvagade andningsljud.
O
P
Q
R
S
T

Plötslig debut, successiv försämring av grundsjukdom?
Sittande ställning, utandning mot delvis slutna läppar?
Lufthunger?
Lindriga/svåra/livshotande besvär?
Hur länge (timmar/dagar)?

A Känd överkänslighet/allergi?
M Aktuella mediciner, tagit mediciner, effekt, syrgas i hemmet?
P Känd astma/KOL?
L
E Pågående infektion, duration?
4 Undersökning
Basal (AF, auskultation, saturation, PF, rytm, pulskvalitet, BT, vakenhet, temp)
Försök bedöma allvarlighetsgraden, t ex används accessoriska andningsmuskler.

Lungemoboli
•
•
•
•
•

Akut dyspné
Takypné
Pleuritsmärta
Hosta
Takykardi

Spontanpneumothorax
•
•
•

Akut/subakut smärta
Dyspné
Dämpade andningsljud

Behandling
• Oxygen 1-2 liter på grimma vid KOL. Vid otillräcklig saturation kan oxygendosen ökas.
• Ipratropium/Salbutamol inh 0,5 mg/2,5 mg, 2,5 ml (0,5 mg/2,5 mg) (endosbehållare). Kan upprepas en gång
efter 15 minuter.
• Salbutamol inh 2 mg/ml, 2,5 ml (5 mg) ges vid otillräcklig effekt. Kan upprepas var 15:e minut.
• Betametason t 0,5 mg, 16 tabl (8 mg) lösta i vatten, po.
alt.
• Betametason inj 4 mg/ml, 2 ml (8 mg) iv.
Vid terapisvikt kan CPAP-behandling övervägas enligt riktlinje.
Om patienten har svårt att inhalera:
• Terbutalin inj 0,5 mg/ml, 0,5-1 ml (0,25 - 0,5 mg) sc.
Vid livshotande tillstånd:
• Adrenalin inj 1 mg/ml, 0,3 ml (0,3 mg) im. Kan upprepas.
Vid otillräcklig effekt:
• Adrenalin inj 0,1 mg/ml, 0,3-0,5 ml (0,03-0,05 mg) iv/io. Kan upprepas varje minut till totalt 2,5 ml (0,25 mg).
Ges långsamt under EKG-övervakning!
Undvik sederande läkemedel!
Mål för behandling
- Astma: SpO2 94-98%.
- KOL: Acceptera SpO2 88-92%, observera risken för medvetandesänkning (CO2-retention).

CBS - Hjärtinfarkt
1 Orsak
- Akut koronart syndrom
- Aortaaneurysm/-dissektion
- Pleuritsmärta (pleurit, lungemboli) - Peri-/myokardit
- Muskuloskeletal smärta
- Hög buksmärta (esofagit, gastrit, perforation, cholecystit, pankreatit)

2 Initial bedömning
- ABCDE

3 Riktad anamnes
S Oro, blek, kallsvett, illamående, smärtlokalisation
O
P
Q
R
S
T

Akut
Ansträngning förvärrar, effekt av nitroglycerin.
Brännande/tryckande, rivande/slitande, andningskorrelerad.
Armar, hals, käke, buk, rygg.
>20 min

A
M Hjärt-, blodtrycks-, antikoagulantia-, potensläkemedel.
P Mag-, tarm-, hjärt-, lungsjukdom.
L
E
4 Undersökning Vitalparametrar
/-status
Basal (AF, auskultation, saturation, PF, rytm, pulskvalitet, BT, vakenhet, temp)
Riktad undersökning
- EKG (sänd) för alla patienter som har eller har haft bröstsmärta eller andnöd de senaste 12 timmarna.
- Kontrollera pulsar och BT i båda armarna.
- Fyll i checklista, för dialog med HIA-sköterska för beslut om vart patienten skall transporteras.

Behandling
• Oxygen vb om SpO2 <90%.
• Nitroglycerin spray 0,4 mg/dos, om syst BT ≥90, ge 1 dos (0,4 mg) under eller på tungan. Kan upprepas vid utebliven
effekt efter 5-10 min (efter blodtrycks-kontroll). Kontraindikation: intag av potenshöjande läkemedel senaste dygnet.
• ASA t 75 mg, 4 st (300 mg) po. Ges vid misstänkt akut koronart syndrom. Ges ej vid ASA-överkänslighet eller om
patienten redan behandlas med ASA, Waran®/Marcumar®/NOAK1.
- Venös infart i vänster arm.
• Morfin inj 10 mg/ml, 0,25 ml (2,5 mg) iv vid smärta VAS ≥4 och syst BT ≥90), upprepas till smärtfrihet, max 2 ml (20
mg).
• Ondansetron inj 2 mg/ml, ge 2 ml (4 mg) iv vid illamående.
• Atropin inj 0,5 mg/ml, 1 ml (0,5 mg) iv ges vid symtomgivande bradykardi (puls ≤45 i kombination med syst BT ≤85
eller medvetandepåverkan).
• Metoprolol inj 1 mg/ml, 5 ml (5 mg) iv 1-2 ml/min vid fortsatt smärta (VAS ≥4). Max 15 ml. Ges endast om patienten
har syst BT ≥100, puls ≥60. Försiktighet vid astma och inferior infarkt (ST-höjning i aVF, II, III).
• Ringer-acetat inf 250 ml vid syst BT <90: försiktig vätskesubstitution, ge bolusdoser och utvärdera.
- Hjärtläge vid syst BT ≥90.
Vid beslut om PCI:
• Ticagrelor t (Brilique®) 90 mg, 2 st (180 mg).
• Heparin inj 5000E/ml, 1 ml (5000E) iv.
Om patienten behandlas med Waran®/Marcumar®/NOAK1 eller lågmolekylärt heparin (ex. Innohep®) skall hjärtjouren,
HIA Ryhov, kontaktas innan ev. ASA/Ticagrelor ges. Dessa patienter skall inte ges Heparin.
- Ytterligare en venös infart i vänster arm. En av infarterna skall vara av stl 18G (grön pvk).

OBS! Direkt PCI

Allvarliga infektioner – Sepsis
1 Orsak
- Infektion med systempåverkan.

2 Initial bedömning
- ABCDE
- Sepsis kan initialt ha diskreta symtom som snabbt kan förvärras.

3 Riktad anamnes
S Förvirring, andningspåverkan, feber/undertemp, svängande feber, frusen/frossa, utslag, diarré/kräkningar, låg
urinproduktion, värk, buksmärta, ”hittad på golvet”
O Infektionsinsjuknande – långsamt, snabbt eller urakut.
P
Q
R
S
T
A
M
P
L
E

Antibiotika
Antibiotika, cortison, immunosuppression, cancerbehandling.
Diabetes, cancer, tidigare infektioner, nyligen opererad, sår/bett, KAD, sjukhusvistelse.
Annan lindrig infektion (ÖLI, UVI), infektioner hos närstående, utlandsvistelse.

4 Undersökning Vitalparametrar/-status
Basal (AF, auskultation, saturation, PF, rytm, puls- kvalitet, BT, vakenhet, temp)
• Tänk på 90-30-90 regeln (BAS)
• P-glukos om mental påverkan
Riktad undersökning
• Grovneurologi, nackstelhet.
• EKG (sänd vid misstanke om hjärtpåverkan).
• Helkroppsundersökning: petekier, erysipelas, infektionsfokus (katetrar, sår, abscesser).
• Varm/kall perifert.

Behandling
Specifik
• Oxygen >10 l/min på traumamask.
Sätt två grova PVK.
• Ringer-acetat inf., 1000 ml iv, maxflöde. Kan upprepas.
7 Övervakning
- Basal (ABCD, vitalparametrar/-status).
- EKG-övervakning.
8 Mål för behandling
- Basala behandlingsmål enl ”Prehospital undersökning och behandling”.
- Snabb bedömning och avtransport.
- Rapportera/förvarna misstanke om sepsis.

BAS 90-30-90
B – Systoliskt blodtryck <90 mmHg
A – Andningsfrekvens >30/min
S – Saturation <90 %

Generella kramper
1 Orsak
- Epilepsi (känd)
- Intoxikation se M04
- Tumör
- Psykiatriska symtom

- Stroke se M06
- Alkoholmissbruk
- Infektion
- Hypoxi

- Skalltrauma se T12
- Hypoglykemi se M03
- Eklampsi

2 Initial bedömning
- ABCDE
Obs! Livshotande om
långvariga/upprepade kramper
(>30 min).

O Hur och när.
P
Q Urin-/faecesavgång, tungbett, feber, slöhet, oro, agitation.
R
S
T Duration?
A
M Epilepsi, diabetes, antikoagulantia (ex Waran, NOAK).
P Trauma, alkohol/droger, diabetes, epilepsi, tidigare kramper.
L
E Vad föregick (aura, trauma, infektion/feber).
4 Undersökning Vitalparametrar/-status
Basal (AF, auskultation, saturation, PF, rytm, pulskvalitet, BT, vakenhet, temp)
• P-glukos
Riktad undersökning
Med ledning av anamnesen. Grovneurologi, hudkostym, sepsis (90-30-90)? Nackstyvhet?
Kan ej kommunicera/medvetslös = helkroppsundersökning
Trauma = immobilisering

Behandling
Specifik
- Förhindra ytterligare skador till följd av kramperna.
- Beakta och behandla andra bakomliggande orsaker till kramper.
• Diazepam inj 5 mg/ml, 2 ml (10 mg) iv. Kan upprepas vid utebliven effekt efter 5 min. Max dos 30 mg.
alt. vid misslyckad venväg:
• Midazolam 5 mg/ml, 2 ml (10 mg) intranasalt. Ges med spraymunstycke och fördelas i båda näsborrarna.
Kan upprepas efter 15 min.
Vid terapisvikt efter max dos:
- Kontakta läkare samt begär ut assistans av narkosläkare.

Hypoglykemi
1 Orsak
- Oftast lågt intag av föda i förhållande till insulindos
- Insulinom (ovanligt)

2 Initial bedömning
- ABCDE
- OBS! Livshotande om medvetandesänkning/kramper.

3 Riktad anamnes
S Blek hud, kallsvettig. Hungerkänslor. Förvirring, oro, aggressivitet, medvetandesänkning, kramper.
O Plötslig insjuknande.
P
Q
R
S
T
A
M
P
L
E

Insulin, -dos, perorala antidiabetika.
Diabetes, alkohol, tidigare hyper-/hypoglykemi.
Födointag.
Vad föregick insjuknandet, fysisk ansträngning.

4 Undersökning Vitalparametrar/-status
Basal (AF, auskultation, saturation, PF, rytm, pulskvalitet, BT, vakenhet, temp).
• P-glukos (i regel <3 mmol/l)
Riktad undersökning
Insulinpump?

Behandling
Specifik
Vaken patient:
• Dextrosol t. Ge 5-10 tabletter tillsammans med mjölk/saft/juice etc.
Medvetslös/ej samarbetsvillig patient:
• Glukos inf 100 mg/ml, ges iv/io tills patienten vaknar. Riktvärde, mängd: 3 ml/kg.
alt.
• Glukos inj 300 mg/ml iv. Ges i 10 ml doser iv tills patienten vaknar. Max 100 ml.
- Om patienten ej vaknar som förväntat överväg annan orsak till medvetandesänkningen.
- Kan/vill patienten ej äta, låt infusionen fortsätta långsamt under transporten.
- Efter io-infusion, spola ordentligt med NaCl.
Om venväg ej kunnat etableras:
• Glukagon inj 1 mg/ml, 1 ml im eller sc.
7 Övervakning
- Basal (ABCD, vitalparametrar/-status) minst var 5:e min.
- Upprepa P-glukosmätning.
- Överväg 12-avl EKG.
8 Mål för behandling
- Basala behandlingsmål enl ”Prehospital undersökning och behandling”.
- Patienten ska kunna äta och dricka samt P-glukos >5 mmol/l.

Buksmärta
1 Orsak
- Appendicit
- Porfyri
- Urinretention
- Gynekologiska besvär
- Hjärtinfarkt

- Cholecystit
- Ileus
- Pankreatit
- Njursten
- Trauma
- Pneumoni
- Extrauterin graviditet - Graviditetskomplik.
- Aortaaneurysm/-dissektion se riktlinje

2 Initial bedömning
- ABCDE.
- Vid påverkade vitalparametrar snabb
avtransport, behandla under färd.

3 Riktad anamnes
S Illamående, kräkning, diarré, förstoppning, avföring – blod (röd, svart) avfärgad, urin (färg), lokalisation.
O
P
Q
R
S
T

Plötsligt, smygande.
Rörelse, kroppsläge, böjda ben, matintag etc.
Kontinuerlig, Intervall, smärtkaraktär.
Utstrålning.
VAS. Smärtvandring.
Hur länge, liknande symtom tidigare.

A
M
P
L
E

NSAID
Förändrad medicinering, naturläkemedel.
Känd stensjukdom, graviditet.
Intag föda, dryck, elimination.
Specifik föda, måltidsrelaterat.

4 Undersökning Vitalparametrar/-status
Basal (AF, auskultation, saturation, PF, rytm, pulskvalitet, BT, vakenhet, temp) • P-glukos
Riktad undersökning
Generell eller lokaliserad smärta, dunkömhet över ländrygg, pulserande resistens i buken, femoralispulsar, bråck,
urinretention, testikelsvullnad, sår, blåsbildning, missfärgning, blekhet, EKG på vid indikation.

Behandling
Specifik
Vid hypotension och påverkad patient:
• Ringer-acetat inf 500 ml iv. Kan upprepas. Max 2000 ml.
Vid smärta:
• Paracetamol inf 10 mg/ml, 100 ml (1 g) iv. Ges under 15
min.
• Morfin inj 10 mg/ml, 0,25 ml (2,5 mg) iv intermittent
behandling tills patienten har VAS ≤3. Max 2 ml (20 mg).
Vid illamående:
• Ondansetron inj 2 mg/ml, 2 ml (4 mg) iv.
Vid känd stensjukdom:
• Diklofenak inj 25 mg/ml, 3 ml (75 mg) im (inj i glutealregionens övre laterala kvadrant djupt intramuskulärt).
Tänk på kontraindikationer – se preparathandbok!
Obs! Diklofenak ges endast då patienten ej tagit NSAID innan ambulansens ankomst!
Vid otillräcklig effekt av Diklofenak:
• Atropin inj 0,5 mg/ml, 0,5 ml (0,25 mg) iv.
• Morfin inj 10 mg/ml, 0,25 ml (2,5 mg) iv. Kan upprepas 1 gång.

Aortaaneurysm
1 Orsak
- Rökning
- Högt kolesterol
- Hypertoni
- Bukfetma
3 Symtom
Icke-rupturerat AAA
Obehagskänsla, smärta
Upplevelse av pulsationer
Symtom från tryck på omgivande organ (uretärer, duodenum)
Mikroembolism
Trombotisk ocklusion
De flesta AAA är dock asymtomatiska innan ruptur.

2 Initial bedömning
- ABCDE.
- Vid påverkade vitalparametrar snabb avtransport,
behandla under färd.

Rupturerat AAA
Klassisk triad
1. Kraftig buksmärta med utstrålning mot ryggen
med akut insjuknande
2. Blodtrycksfall, takykardi eller anamnes på
svimning
3. Pulserande resistens i buken (ofta svårpalpabel
pga bukfetma)
Illamående, kräkningar

Akuta dissektioner (vanligare än ruptur. Män oftare än kvinnor.)
Skarp smärta i bröstet, ofta med utstrålning mellan skulderbladen.
Inga ischemitecken på EKG.
Allmänpåverkan.
Blodtrycksskillnad mellan armarna.
Tecken på fokal ischemi (exempelvis extremitetsischemi, buksmärtor,
symtom på slaganfall, paraplegi).

OBS! ”Direktspår” ”Misstanke Aortaaneurysm”

Stroke
1 Orsak
- Infarkt eller blödning orsakat av hjärt-/kärlsjukdom
(ex. hypertoni, förmaksflimmer, aneurysm, karotisstenos).

2 Initial bedömning
- ABCDE

3 Riktad anamnes
S Känselbortfall/domning, förlamning ofta ensidig (ansikte, arm och/eller ben), tal-, syn- o/e sväljsvårigheter,
balansstörning, onormala ögonrörelser, medvetandepåverkan.
Om huvudvärk/illamående tänk på subarachnoidalblödning.
O Akut påkomna neurologiska bortfall. Urakut svår huvudvärk.
P
Q
R
S Obetydliga till uttalade symtom, eventuellt total regress (TIA).
T Exakt tid för symtomdebut, när var patienten senast symtomfri?
A
M Antihypertensiva, antikoagulantia (ex. Waran, NOAK), antidiabetika.
P Hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, välinställd antikoagulans, funktionsförmåga före insjuknande
L
E Kramper, förmaksflimmer.
4 Undersökning Vitalparametrar/-status
Basal (AF, auskultation, saturation, PF, rytm, pulskvalitet, BT, vakenhet, temp)
• P-glukos
Riktad undersökning
Med ledning av anamnesen. Fördjupad neurologisk undersökning. AKUT-test (Ansikte, Kroppsdel, Uttal, Tid).

Behandling
Specifik
Vid kramper:
• Diazepam inj 5 mg/ml, 2 ml (10 mg) iv. Kan upprepas vid utebliven effekt efter 5 min. Max dos 30 mg.
alt. vid misslyckad venväg:
• Midazolam 5 mg/ml, 2 ml (10 mg) ges intranasalt. Ges med spray- munstycke och fördelas i båda näsborrarna.
Kan upprepas efter 15 minuter.
Vid terapisvikt efter max dos:
- Begär ut assistans av narkosläkare.
Vid illamående:
• Ondansetron inj 2 mg/ml, 2 ml (4 mg) iv.
7 Övervakning
- Basal (ABCD, vitalparametrar/-status).
- EKG-övervakning.
8 Mål för behandling
- Syst BT ≥100.

OBS! Direktspår ”Rädda Hjärnan”

Trauma
1 Inledning
Obs! Multitraumapatient betraktas som kritiskt skadad.
- L-ABCDE - Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.
- Svårighetsgraden bedöms utifrån påverkan på vitalparametrar, samt traumamekanism (högenergivåld).
- Begär vb ut narkosläkare!
Om kritiskt skadad (medvetandepåverkad, otillräcklig luftväg, chock) - avtransport inom 10 minuter till närmaste
sjukhus, behandla under färd.

Primär bedömning Livshotande tillstånd
A- Luftväg (Airway)
Ofri/otillräcklig:
- snarkande biljud
- gurglande
- stridor
Blockerad:
- främmande kropp
B – Andning (Breathing)
- Ingen andning eller AF<8/min
- Ytlig otillräcklig ventilation
- Cyanos
- Ensidigt nedsatt andningsljud med begynnande
halsvenstas, cirkulationskollaps
C - Cirkulation (Cirkulation)
Tecken på allvarlig chock:
- snabb (PF>110) tunn puls,
- kall kontraherad perifert och/eller syst BT<80
D – Neurologi (Disability)
Medvetandesänkning

E – Exponera/skydda (Exposure/environment)
Översiktlig helkroppsundersökning

Omedelbara åtgärder vb
- Stabilisera halsrygg
- Säkerställ fri luftväg
▪ Käklyft
▪ svalgtub/näskantarell
▪ rensugning
- Åtgärder främmande kropp - Heimlisch

- Assistera andningen vb
- Oxygen 10-15 l/min
- Överväg larynxmask om upphävda svalgreflexer
- Ev. nåldekompression av övertryckspneumothorax

- Oxygen 10-15 l/min
- Stoppa yttre blödningar
- Påbörja vätsketerapi med Ringer-acetat

- Oxygen 10-15 l/min
- Säkerställ normoventilation
- Behandla cirkulationssvikt

- Undvik nedkylning

Sekundär bedömning
Först då livshotande tillstånd identifierats och stabiliserats.
Helkroppsundersökning
Undersökning från huvud till tå enligt PHTLS.
Riktad undersökning
Se respektive riktlinje för behandling av enskild skada
Vitalparametrar/status
Basal (AF, auskultation, saturation, PF, rytm, pulskvalitet, BT, vakenhet, temp)
• P-glukos
Riktad anamnes
S Beskriv skadehändelse noggrant. Bilbälte, krockudde utlöst, medvetslös-hur länge?
A
M Särskilt β-blockare, antikoagulantia (ex Waran, NOAK).
P
L
E Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen.

Behandling
Specifik
- Se respektive PBT! (Prehospitalt Bedömt Tillstånd)
Vid hypotension:
• Ringer-acetat inf 500 ml iv som infusion, kan upprepas 4 ggr.
Vid illamående:
• Ondansetron inj 2 mg/ml, 2 ml (4 mg) iv. Ges långsamt!
Vid smärta: (smärtbehandling får endast ges till kontaktbar patient!)
• Paracetamol inf 10mg/ml, 100 ml (1 g) iv. Ges under 15 min.
alt.
• Paracetamol tabl 1 g, po.
• Morfin inj 10 mg/ml, 0,1 - 0,25 ml (1,0 - 2,5 mg) iv intermittent, relaterat till patientens ålder, vikt och AT tills patienten
har VAS ≤3. Avbryt tidigare vid tecken på överdosering (slöhet, förvirring, andningsfrekvens <10). Ges långsamt för att
minimera risken för biverkningar. Vid behov av doser över 20 mg kontaktas läkare på mottagande enhet.
alt.
• Fentanyl 50 μg/ml, 1-2 ml (50-100 μg) intranasalt. Ge halva dosen initialt och vid behov efter 5 min resterande dos.
Volymen fördelas jämnt i näsborrarna. Ytterligare 0,5-1 ml (25-50 μg) kan ges efter 15 min. Till äldre (>70 år) eller sköra
patienter titreras i doser om 0,5 ml (25 μg).
Observera! 100 μg Fentanyl motsvarar 10 mg Morfin!
Vid procedursmärta (ex reponering eller förflyttning) eller som komplement till ovanstående behandling:
• Diazepam inj 5 mg/ml, 0,5 ml (2,5 mg) kan ges i samband med
• Ketamin inj 10 mg/ml, 0,025 ml/kg (0,25 mg/kg) iv. Kan upprepas om patienten är kontaktbar.

347837 invånare
10 ambulansstationer

21 ambulanser

43000 uppdrag/år

3 sjukhus i regionen
+
US Linköping

Utomlänstransporter
Uppsala - Danmark

47 Vårdcentraler

13 Kommuner

Prio 1 – larm när patienten har livshotande symtom eller vid svåra olycksfall.
Prio 2 – larm när patienten inte har livshotande symtom men är akut sjuk.
Prio 3 – ambulansuppdrag där rimlig väntetid inte påverkar patientens tillstånd.
Transport utan vårdbehov – 020-646566
Sittande eller liggande (samma bår som i ambulans).

Akuta patienter - fördelning primärvård/specialiserad vård
Till primärvården
Internmedicin
Allergisk reaktion som utvecklats under timmar/dagar utan cardiopulmonell påverkan.
Andnöd/andfåddhet, lindrig.
Astma, lindrig1.
Bröstsmärta, rörelsekorrelerad, utan andningsbesvär.
Bröstsmärta mer än tre dagar både med och utan misstanke på kardiell genes.
Svimning med rimlig, godartad förklaring.
Diabetes, utan svåra akuta komplikationer.
Yrsel utan svår allmänpåverkan.
Huvudvärk utan svår allmänpåverkan och med normal neurologi.
Ben, svullet utan komplicerande faktorer.
Feber utan svår allmänpåverkan.
Ledbesvär, akuta1.
Kirurgi
Sårskada, okomplicerad1.
Lätt skada efter våld mot kroppsdel.
Urinstämma okomplicerad1.
Brännskador, epidermala och ytligt dermala skador.
Buksmärta, lindrig utan allmänpåverkan.
Ändtarmsbesvär utan allmänpåverkan.
Ortopedi
Smärta, lindrig/måttlig från rörelseapparaten, med eller utan föregående trauma, utan svår rörelse-/belastningssmärta dvs. ingen uppenbar
frakturmisstanke.
Ryggsmärta, lindrig utan neurologisk störning eller vattenkastningsbesvär.
Tå- eller fingerskada, lindrig med lätt smärta, svullnad eller hematom.
ÖNH
Näsblödning utan allmänpåverkan.
Psykiatri
Depression lätt/medelsvår.
Ångest och paniktillstånd lätt/medelsvår.
Alkohol/drogpåverkan, måttlig.
Suicidriskbedömning.
Vårdintygsbedömning.
Behöver åtgärd inom en eller ett par timmar.

Tack för trevliga utbildningsdagar!

Har du några frågor eller funderingar kan du kontakta oss via mail. pia.gylletorn@rjl.se eller mikael.fansson@rjl.se

