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Fall – Akut sjukt barn i triageringstältet i COVID tider.  
Pojke 1 år – Ronaldo  
12månader  
 
Tidpunkt 
 
Presentations ställe   

Kl 11:00 på förmiddagen.  
 
Tält framför akuten  

Patientrapport  
 
S (situation) 

 12 månader gammal pojke som har varit slö i hemmet, har 
kräkts ett antal gånger senaste dygnet. Föräldrar ville vänta med 
att åka till sjukhus. Nu medvetandesänkt.  
 
 

B (bakgrund)  
Tidigare frisk. Normal tillväxt. Storebror haft kräksjuka i 
dagarna.   
 
 

A (aktuellt) Vid scenariots start: 
A: Fri luftväg 
B: SpO2: 94%. AF: 50 
C: P: 170. KÅ: 5 s. BT: Svårt 
att mäta 
D: RLS 4-5. Drar undan ved 
smärtstimulering. Öppnar ej 
ögonen. Pupiller: UA. Tonus: 
Nedsatt.  
E:  T: 36,0°C. Perifert kall. 
Blek.  
   

Sämsta tänkbara: 
A: Snarkande andning 
B: Sp02: 94% AF: 60 
C: P: 50. KÅ: 7 
D: RLS 8, helt medvetslös. 
E: T: 36,0. 
 
Korrekt behandling:  
A: Efter haklyft UA 
B: SpO2:98% m O2. 
C: p: CA 140 efter bolusdos.  
D: RLS 3, mumlar ved tilltal. 
E: samma 
   
 

R (rekommenderade åtgärder) Ställningstagande till smittorisk – skyddsutrustning  
Sätta på syrgas. Ev.monitorering. 
Kalla Narkosläkare tidigt i förloppet, kalla bakjour.  
Evt. Haklyft ved snarkande andning, tolererar ej svalgtub.  
Identifiera Cirkulatoriskt problem. Sätta 1-2 PVK. 
Planera flytt av patient till adekvat rum. 
 
 Påbörja vätskebehandling, Bolus NaCl 0,9% 20ml/kg.  
Beställa Blodgas och diagnostisera DBKA fast blodgas dröjer 
lite för att man gör sig lite diff.diagnostiska tanker innan den 
anländer!  
Diskussion om möjlig Covid pga. kräkningar?  
Om man tar patientnära kap.glukos så visar mätaren: High.  
 Påbörja behandling enligt.PM. Planera för IVA vård.  
 
 

Läkemedel Planera vätskebehandling och insulindropp. Ev.kalium tillsats.   
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Manus till övningsledare Ved vätsketillförsel förbättras cirkulation något. Puls sjunker till 
140 men patienten blir inte mycket piggare under scenariot.  
Ved fördröjd handläggning av cirkulatorisk svikt kan patienten 
bli bradykard och få hotad luftväg i form av snarkande andning. 
Kan bli helt medvetslös ved för långsamt agerande. (Se sämsta 
tänkbara under Aktuellt) 
 
 

Rekvisita/spec. utrustning  
Laerdal Baby? Baby Anne?  
 

Simulatorinställningar/Scenarier  
 
 

 

Operatör, manus  
 
 

Syfte och övningsmål Huvudsyfte: Träna handläggning av ett akut sjukt barn som 
presenterar i tältet och där COVID ej kan uteslutas. 
Fokus på skyddsutrustning och rutiner i COVID tider. (se 
checklista)   
 
Sekundära träningsmål:  
Träna teamarbete ved ett Medicinlarm-barn.  CRM princip.  
Tydliga roller, ledare – följare. Kalla efter adekvat hjälp, jobba 
efter SBAR, A-E principen. Använda klinikens PM. 
 Diff. diagnostik:   
Acidos av annan genes?  

- Intoxikation?  
- Metabol sjukdom?  
- Sepsis?  
- Intrakraniell katastrof inkl. trauma?  

 
Debriefing Akut handläggning av barn i tält som kan ha COVID inkl. 

skyddsutrustning och flytt till rätt lokal.  
CRM princip med vikt på kommunikation.  
Disk. Handläggning DBKA på akuten. PM.  
 
 
 

 


