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Introduktionsträning	  akuten	  Kungälv	  
I	  tillägg	  till	  den	  administrativa	  delen	  av	  introduktionen	  följer	  här	  denna	  kliniska	  medicinska	  
introduktion	  som	  ger	  en	  viss	  basal	  kunskap	  om	  några	  vanliga	  tillstånd	  på	  akuten.	  Du	  bär	  själv	  
ansvaret	  för	  att	  checka	  av	  detta	  lilla	  hjälphäfte,	  men	  AKMÖL	  är	  behjälplig.	  
Det	  innehåller	  några	  vanliga	  sökorsaker:	  de	  viktigaste	  farliga	  tillstånd	  man	  skall	  ha	  övervägt	  
(inte	  uteslutit),	  en	  kort	  beskrivning	  av	  symtom,	  handläggning	  här	  på	  Kungälv,	  samt	  resurser	  för	  
vidare	  kunskap	  samt	  några	  uppgifter	  att	  lösa.	  
	  
Innehåll,	  klickbara	  sidhänvisningar!:	  	  
RETTS,	  ELVIS	  och	  ”röda”	  prover	  ..................................................................................................................................	  2	  
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RETTS,	  ELVIS	  och	  ”röda”	  prover	  
RETTS-‐‑online	  är	  det	  triagesystem	  som	  används.	  
På	  akutens	  hemsida	  ligger	  ett	  interaktivt	  dokument	  om	  RETTS	  –	  där	  ser	  man	  de	  	  algoritmer	  som	  
ssk	  jobbar	  efter.	  Vitala	  parametrar	  styr	  om	  pat	  blir	  röd/orange/gul/grön.	  
ESS	  –emergency	  symtoms	  &	  signs	  kan	  liknas	  vid	  ”red	  flags”	  	  och	  kan	  ge	  högre	  triagefärg.	  
Det	  är	  ett	  mycket	  bra	  PM	  system:	  länkar	  till	  läsa	  mer	  och	  förklaringar	  finns:	  använd!	  
Länk	  till	  RETTS	  on	  line	  med	  Kungälvs	  inlog	  

Provtagning:	  	  
Röda	  prover	  

•   Hb,	  LPK,	  TRP,	  b-‐‑glukos,	  Na,	  K,	  Krea,	  CRP,	  PK,	  APTT,	  ASAT,	  ALAT,	  bilirubin	  
Orange	  prover	  

•   Hb,	  LPK,	  TPK,	  b-‐‑glukos,	  Na,	  K,	  Krea,	  CRP	  
Gröna	  prover	  

•   	  
Blodgas:	  
Räcker	  oftast	  med	  venös	  som	  screening,	  	  ”AKMblodgas”	  ger	  också	  Hb,	  laktat	  ,	  clorider	  mm.	  
Arteriall	  blodgas	  tas	  om	  patient	  i	  chock,	  hyperkapni	  eller	  COintox.	  	  

o   Uppgift	  
Gå	  in	  i	  RETTS	  länken	  eller	  se	  på	  ett	  akutblad:	  
Var	  går	  gränser	  för	  orange,	  övre	  och	  nedre	  gräns	  för	  vitala	  parametrar:	  
A	  
B	  
C	  
D	  
E	  
Läs	  på	  bröstsmärta	  i	  RETTS	  	  och	  ESS:	  vad	  gör	  att	  patienter	  blir	  	  röda?	  Saknar	  du	  någon	  
anamnestisk	  uppgift	  som	  borde	  göra	  patienten	  röd?	  
(det	  gör	  författarna	  av	  detta	  kompendium;	  fråga	  oss	  om	  du	  inte	  kommer	  på	  !)	  
Vilka	  prover	  ingår	  för	  bröstsmärta?	  

ELVIS	  
Rutan	  där	  allt	  står.	  Rum,	  åtgärd	  mm.	  Läs!	  
Läkare	  drar	  sig	  själva	  när	  de	  tar	  en	  patient	  (till	  mappen	  ”läkare”).	  OBS:	  vid	  tex	  
triagebedömning	  så	  kan	  man	  dra	  till	  MEDJOUR,	  inte	  sitt	  eget	  namn.	  Annan	  Elvis	  
registrering	  är	  teamansvar.	  Fånigt	  viktigt.	  
P*	  och	  rtg*	  betyder	  prover	  tagna,	  röntgen	  klar.	  
P-‐‑	  och	  rtg	  –	  betyder	  negativa	  fynd	  (OBS	  CRP	  kan	  ibland	  vara	  upp	  till	  40	  ändå!)	  
Vps	  betyder	  väntar	  provsvar.	  
Läs	  mer:	  
https://www.saltwater.se/akutks/UploadFiles/PM/visa_pdf.asp?PKID=229	  
	  

o   Uppgift	  
	  
Hur	  kan	  du	  skriva	  i	  ELVIS	  rutan	  för	  att	  markera	  att	  du	  skickat	  en	  rtg	  remiss	  och	  pat	  skall	  till	  
röntgen	  efter	  att	  ha	  fått	  en	  kateter?	  
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1	  -‐	  Översikt	  ABCDE	  
För	  kritiskt	  sjuka	  patienter	  är	  en	  strukturerad	  handläggning	  i	  ett	  bra	  teamarbete	  viktig.	  
Använd	  ABCDE,	  prata	  högt	  och	  tänk	  högt:	  gärna	  i	  bokstäver	  ABCDE.	  
Efter	  en	  första	  vitalfunktionsgenomgång:	  SAMMANFATTA	  för	  att	  få	  med	  hela	  teamet,	  men	  även	  
få	  en	  chans	  att	  få	  annan	  invinkling.	  

o   Uppgift	  
Nästa	  larm:	  se	  till	  att	  få	  feedback	  på	  vad	  du	  gör,	  gärna	  enligt	  SWESEMS	  ABCDE	  mall:	  
http://swesem.org/assets/userfiles/files/Initialt_omhändertagande_medsittning.pdf	  
Datum	  &	  take	  home	  
	  
	  
	  
Datum	  &	  take	  home	  
	  
	  
	  
	  

o   Uppgift	  
Läs	  internetmedicin:	  intialt	  omhändertagande	  enligt	  ABCDE,	  eller	  kolla	  upp	  appendix	  ABCDE.	  
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5855	  
	  
Vilka	  omedelbara	  livshot	  letar	  vi	  efter	  i	  första	  vitalfunktionsgenomgången?	  
A	  
B:	  
C:	  
D:	  
E	  
	  
Hos	  en	  patient	  med	  sviktande	  vitala	  funktioner,	  så	  söker	  vi	  inte	  efter	  vad	  patienten	  har,	  dvs	  
diagnos,	  utan	  efter	  vad	  patienten	  behöver.	  Vad	  kan	  patienten	  behöva	  få	  urakut?	  
A	  
B	  
C	  
D	  
E	  
	  

Resurser:	  	  

Lyssna	  på	  suverän	  kanadensare,	  Chris	  Hicks	  om	  hur	  man	  kan	  tänka	  kring	  team:	  
http://www.smacc.net.au/2016/03/making-‐‑teams-‐‑work-‐‑chris-‐‑hicks/	  
	  
Cliff	  Reid	  om	  patienter	  i	  chock:	  http://resus.me/the-‐‑real-‐‑shocked-‐‑patient/	  
	  
Ta	  appendixets	  	  ABCDE	  snabbversion	  i	  fickan	  om	  du	  vill	  -‐‑	  eller	  sätt	  den	  på	  toa	  
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2	  -‐	  Hjärtstopp	  

Avbrytandet	  av	  HLR	  görs	  av	  medicinläkare	  efter	  samråd	  med	  ansvarig	  narkosläkare.	  
Ålder,	  HLR	  tid,	  misstänkt	  orsak	  till	  hjärtstoppet,	  hjärt	  och	  njursvikt,	  samsjuklighet	  hjälper	  
beslutet.	  Undantagsvis	  kan	  HLR	  pågå	  i	  flera	  timmar	  som	  vid	  läkemedelsintox	  (tex	  sotalol)	  och	  
svår	  hypotermi.	  	  	  

PEA:	  Sök	  reversibla	  orsaker	  
Tänk:	  PEA	  är	  ett	  extremfall	  av	  chock.	  

	  
Reversibla	  orsaker:	  	  (minnersregel	  5	  H:n	  och	  	  5	  T:n)	  	  
o   Hypovolemi,	  hypoxi,	  hydrogen	  ions	  (acidos),	  hyper/hypokalemi,	  hypotermi	  
o   Tabletter/toxiner,	  tamponad,	  tensionspneumothorax,	  trombosis	  (hjärtinfarkt),	  

tromboembolism	  (lungemboli),	  trauma.	  
Alternativt	  	  Swesems	  modell	  för	  reversibla	  orsaker:	  ABC-‐blodgas-‐Ultraljud	  -‐E:	  
o   A	  (hypoxi)	  	  
o   B	  (hypoxi,	  ventilpneumothorax,	  flail	  chest,	  hemo/hydrothorax)	  
o   C	  (tamponad,	  PE,	  hjärtinfarkt,	  arytmi,	  hypovolemi,	  lungödem)	  
o   BLODGAS:	  acidos?	  Hypoxi?	  Hyperkapni?,	  intoxmisstanke	  (anjongap	  mm)	  

elektrolytrubbningar?	  CO	  /cyanid?	  
o   E	  Hypotermi,	  trauma,	  DVT	  misstanke	  för	  PE.	  	  
	  
AKUT	  ULTRALJUD	  ger	  svar	  på	  många	  akuta	  frågor.	  

FÖR	  aHLR:	  
• Hjärtlarma	  	  
• Följ	  aHLR	  
• Max	  10	  sek	  avbrott	  i	  kompressioner	  
• Teamsamarbete:	  Closed	  loop.	  Delegera.	  	  
• Överblicka:	  Tidpunkt?	  Vad	  hände?	  Ålder?	  Patient	  bakgrund?	  	  Vårdnivå	  /	  begränsningar?	  
• Överväg	  Lukas	  (akutrummet	  på	  akuten)	  
• Överväg	  akut	  ultraljud	  
• Överväg	  intox/elektrolytrubbning	  och	  se	  nedan	  om	  PEA	  
• Kontakt	  m	  anhöriga	  
• Debrief	  

ÖVERVÄG	  FÖLJANDE	  REVERSIBLA	  TILLSTÅND	  FÖRUTOM	  HJÄRTINFARKT:��	  
• SMALA	  KOMPLEX	  MED	  HYPERDYNAMISKA	  KONTRAKTIONER	  PÅ	  ULTRALJUD:	  
• Hypovolemi?	  
• Övertryckspneumothorax/övertryck	  av	  respirator?	  
• Lungemboli?	  
• Tamponad?	  
• BREDA	  KOMPLEX	  MED	  HYPODYMAMISK	  ELLER	  INGEN	  RÖRELSE	  PÅ	  ULTRALJUD:	  
• Intoxikation:	  Överväg	  Natriumbikarbonat	  eller	  Calcium	  
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o   Uppgift	  
GÅ	  HLR	  utbildning:	  material	  och	  anmälan	  hos	  Malin	  Linden.	  

o   Uppgifter	  
�   Var	  på	  akuten	  och	  avdelningarna	  finns	  akutvagnen	  med	  defibrillatorer	  &	  läkemedel?	  
�   Gör	  en	  kort	  lista	  på	  vad	  du	  kan	  göra	  åt	  de	  olika	  reversibla	  PEA	  orsakerna.	  
�   Vad	  innebär	  3+3	  regeln	  vid	  PEA?	  (desbien)	  
�   Varför	  icke	  synkat	  vid	  hjärtstopp?	  Varför	  synk	  vid	  elkonvertering?	  	  
�   Hur	  väljer	  du	  synk/icke	  synk	  på	  akutens	  def?	  
�   Titta	  igenom	  A-‐‑HLR	  schemat	  snabbt	  innan	  varje	  jourpass	  i	  början	  tills	  den	  sitter!	  

	  Resurser:	  	  

HLR	  algoritmen:	  
Artikel	  om	  PEA	  och	  3+3:	  Eller	  sök	  på	  ”Desbien	  och	  Simplifying	  the	  diagnosis	  and	  management	  of	  
pulseless	  electric	  activity	  in	  adults….”	  
En	  fin	  översiktsartikel	  om	  olika	  PEA	  approacher:	  
http://adelaideemergencyphysicians.com/2014/08/a-‐‑new-‐‑pea-‐‑diagnostic-‐‑algorithm-‐‑ecg-‐‑and-‐‑
ultrasound/	  
Ett	  blogginlägg	  från	  STEmlyns	  om	  när	  man	  skall	  sluta	  med	  HLR:	  	  
http://stemlynsblog.org/when-‐‑to-‐‑stop-‐‑resuscitation-‐‑in-‐‑the-‐‑ed-‐‑st-‐‑emlyns/	  
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3	  -‐	  MIG,	  NEWS	  
Mobil	  intensivvårdsgrupp	  (MIG)	  med	  narkosläkare	  och	  IVA	  ssk	  finns	  tillgänglig	  dygnet	  runt	  för	  
att	  identifiera,	  bedöma	  och	  behandla	  kritiskt	  sjuka	  patienter.	  	  
Patienten	  värderas	  på	  avdelningar	  med	  hjälp	  av	  en	  algoritm	  (NEWS)	  enligt	  bild	  nedan.	  	  Vid	  5	  
poäng	  eller	  mer	  MIG-‐‑larmar	  ansvarig	  sjuksköterska	  om	  inte	  annat	  är	  dokumenterat	  (tex	  
avstå	  HLR	  mm)	  	  

 

o   Uppgift	  	  
Skriv	  in	  MIG	  telefonnumret	  i	  din	  telefon.	  
Vid	  vilka	  poäng	  larmar	  ssk	  på	  avd	  MIG?	  Vad	  gör	  du	  om	  du	  har	  en	  patient	  som	  har	  6	  p	  när	  de	  går	  
till	  avdelning?	  
Kan	  du	  utifrån	  tabellen	  ovan	  undvika	  ”onödiga”	  MIG	  på	  våra	  KOL	  patienter?	  	  
	  

o   Uppgift:	  
78-‐‑årig	  man	  som	  kommer	  in	  "sängbunden"	  med	  mild	  konfusion.	  I	  normala	  fall	  lite	  stapplig	  gång,	  
ingen	  känd	  demens.	  Klinik:	  Förkortad	  MMT	  6/10	  p,	  mild	  ömhet	  suprapubis,	  temp	  38.2,	  sat	  95	  %	  
på	  luft,	  Hb	  134,	  Vita	  13,	  TPK	  243,	  AF	  22,	  HR	  98,	  BT	  110/50.	  Ustick	  2	  +	  leukocyter	  +	  2	  nitrit.	  	  	  
Beräkna	  NEWS.	  	  
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4	  –	  Bröstsmärta	  
Vanlig	  sökorsak.	  Anamnes	  och	  kliniskt	  status	  ger	  god	  vägledning:	  	  

Smärtanamnes:	  (OPQRSTA)	  debut,	  förvärrande	  /lindrande	  faktorer,	  läge,	  karaktär,	  duration,	  
utstrålning,	  VAS,	  tidsaspekt,	  associerade	  symtom,	  bakomliggande	  trauma,	  förkylning.	  	  
Initial	  bedömning	  innefattar	  ABCDE,	  och	  auskultation	  av	  hjärta	  och	  lungor	  (perkutera)	  samt	  
palpation	  av	  buk	  och	  thorax,	  och	  i	  regel	  EKG,	  ev	  prover	  med	  TNT	  tex	  -‐	  vi	  har	  högkänsligt	  troponin.	  
EKG	  
Ambulansen	  sänder	  in	  EKG:	  de	  skall	  i	  regel	  tolkas	  av	  husjour.	  	  
STlyftsinfarkter	  omdirigeras	  direkt	  till	  SU/S:	  man	  ringer	  sen	  PCI	  jouren	  0706-‐026197	  och	  berätta	  att	  
de	  är	  på	  väg	  (se	  Akut	  koronart	  syndrom)	  
TNT	  och	  ddimer:	  
Högkänslliga	  Troponiner	  reagerar	  även	  vid	  infektioner,	  aortadissektion,	  större	  lungembolier	  mm.	  
PDdimer	  är	  i	  regel	  förhöjd	  även	  vid	  aortadissektion.	  (ADDscore)	  
Differentialdiagnostik:	  
Av	  dem	  som	  söker	  på	  en	  akut	  mottagning	  med	  bröstsmärta	  kan	  man	  finna	  många	  diagnoser:	  
o   15-‐‑20%	  har	  AKS	  =	  akut	  koronart	  syndrom	  
o   20	  %	  har	  muskuloskeletala	  symtom,	  15	  %	  har	  gastrointestinala	  symtom	  
o   <1%	  har	  lungemboli	  eller	  aortadissektion	  
o   Men:	  av	  dem	  över	  80	  år	  har	  >70%	  AKS	  

o   Uppgift:	  läs	  
https://akutentips.info/brostsmarta-‐‑och-‐‑differentialdiagnostik/	  
http://rebelem.com/does-‐‑my-‐‑patient-‐‑with-‐‑chest-‐‑pain-‐‑have-‐‑acute-‐‑coronary-‐‑syndrome/	  

o   Uppgift	  Aorta	  dissektion	  
Läs	  detta	  bloginlägg!	  http://www.foamem.com/2015/08/03/could-‐‑my-‐‑patient-‐‑have-‐‑an-‐‑
aortic-‐‑dissection/	  

o   Uppgift	  
Sant	  eller	  falskt:	  
Vid	  hjärtinfarkt	  finns	  det	  alltid	  en	  abnormalitet	  i	  EKG.	  
Upp	  till	  15	  %	  av	  patienter	  med	  hjärtinfarkt	  kommer	  ha	  ömhet	  vid	  palpation	  i	  bröstkorgen.	  
Ett	  negativt	  TNT	  innebär	  att	  patienten	  kan	  skickas	  hem	  från	  akuten.	  
Patienter	  som	  skickats	  hem	  från	  akuten	  och	  sen	  dör	  av	  hjärtinfarkt	  är	  ofta	  unga	  med	  atypisk	  
bröstsmärta.	  
Om	  smärtan	  svarar	  på	  nitroglycerin	  så	  är	  den	  mycket	  sannolikt	  	  kardiell	  än	  esophageal.	  

ÖVERVÄG	  FÖLJANDE	  FARLIGA	  TILLSTÅND:��	  
• Akut	  koronart	  syndrom	  	  
• Pneumoni	  (feber	  och	  hosta)	  
• Lungemboli	  (dyspné,	  ev	  cirkulationspåverkan,	  DVT,	  tachykardi)	  
• Peri/myokardit	  (ev	  andnings-‐	  och	  lägeskorrelerat,	  ÖLI)	  
• Pneumothorax	  (andningskorrelerat,	  perkussion,	  KOL)	  
• Aortadissektion	  (kraftig	  skärande,	  migrerande	  smärta,	  BT/puls	  skillnad,	  ev	  neurologi.	  
• Esofagusruptur/mediastinit	  (kräkning	  mot	  stängd	  epiglottis)	  
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5	  -‐	  STlyfts	  infarkt:	  STEMI	  
	  
Vid	  ST-‐höjnings	  infarkt	  (även	  symtom	  +	  nytillkommet	  vänstergrenblock)	  skall	  ambulans	  omdirigeras	  
till	  SU.	  PCI-‐jour	  0706	  026197	  förvarnas,	  vplkoordinator	  måste	  skaffa	  bakavdelning,	  oftast	  avd	  7.	  	  
STEMI	  på	  Kungälv:	  kort	  ABCDE,	  anamnes,	  ring	  PCI-‐jour	  0706	  026197.	  SU	  kan	  se	  våra	  EKG.	  	  

Definition	  ST-‐höjning:	  	  
•   Ny	  ST-‐höjning	  i	  J-‐punkten	  (övergångspunkten	  mellan	  QRS	  och	  T-‐våg)	  i	  2	  kontinuerliga	  

ledningar	  med	  ≥	  1mm	  (=0.1	  mV	  )	  i	  alla	  ledningar	  utom	  V2-‐V3	  	  
•   V2-‐V3	  gäller	  gäller	  ≥	  2	  mm	  (=0.2	  mV)	  	  för	  män	  ≥	  40	  år	  och	  ≥	  2,	  5	  mm	  (=0.25	  mV	  )	  för	  män	  <	  40	  

år,	  eller	  1,5	  mm	  (=0.15	  mV)	  hos	  kvinnor.	  	  

NSTEMI	  och	  brsm	  patienter	  
Patienter	  med	  stark	  misstanke	  om	  akut	  koronart	  syndrom	  (	  ≥2	  av	  typiska	  symtom	  +	  EKG	  förändringar	  
eller	  TNI-‐stegring)	  inlägges	  för	  utredning	  på	  avdelning	  7	  med	  ST-‐övervakning,	  TNT	  serie	  och	  AKS	  
behandling	  ges.	  Upprepa	  EKG	  vid	  symtomförändring	  +	  på	  AKOM	  gärna	  upprepa	  e	  30	  min	  för	  följa	  
dynamik	  som	  talar	  för	  AKS.	  SE	  PM	  hemsidan.	  Komplettera	  med	  lipidstatus.	  

Riskvärdering	  
Värdering	  av	  kardiovaskulär	  risk	  (tidigare	  kardiovaskulär	  sjuklighet,	  ålder,	  diabetes,	  rökning,	  
hereditet,	  hypertoni	  och	  hyperlipidemi)	  är	  centralt.	  Om	  patienten	  är	  palpationsöm,	  ta	  reda	  på	  om	  
den	  provocerade	  smärtan	  verkligen	  är	  densamma	  som	  den	  patienten	  söker	  för,	  låg	  tröskel	  för	  att	  ta	  
TNT.	  TNT	  stegring	  betyder	  inte	  koronarsjukdom.	  Vid	  frånvaro	  av	  typiska	  symtom,	  tänk	  på	  andra	  
orsaker:	  KOL,	  hjärtsvikt,	  njursvikt	  ger	  ofta	  lätt	  stegrade	  TNT	  hs.	  	  	  
Kom	  ihåg:	  	  
Patienter	  med	  ischemisk	  hjärtsjukdom	  läggs	  i	  första	  hand	  på	  avd	  7	  med	  ST	  övervakning.	  Avd	  7	  har	  
möjlighet	  till	  CPAP/BiPAP	  (BiPAP	  utprovas	  på	  IVA!).	  Ambulans	  EKG	  bedöms	  tillsvidare	  av	  husjour	  i	  
första	  hand.	  	  

o   Uppgift:	  	  
Ta	  fram	  klinikens	  senaste	  kardiolog	  PM:	  när	  räcker	  en	  trombyl?	  Dosering	  av	  Arixtra?	  Dosering	  av	  
Atorvastatin	  till	  äldre?	  TNT	  <5	  hos	  brsmpat	  –	  räcker	  det	  för	  att	  skicka	  hem?	  
Läs	  artikeln	  och	  fundera	  över	  de	  viktigaste	  symtom	  som	  talar	  för	  AKS?	  
Akut	  koronart	  syndrom,	  LÄkartidningen:	  
http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/1608/LKT0528s2073_2077.pdf	  

o   Uppgift:	  
Läs	  denna	  artikel,	  se	  faktaruta	  om	  statistisk	  risk	  för	  kvinna	  85	  år	  gammal	  med	  atypiska	  symtom	  för	  
angina	  -‐	  hur	  stor	  risk	  är	  det	  att	  hon	  har	  ett	  koronart	  syndrom?	  
Riktlinjer	  för	  diagnostik	  och	  behandling	  av	  stabil	  angina,	  LT	  	  
http://www.lakartidningen.se/Klinik-‐‑och-‐‑vetenskap/Rapport/2014/03/Nya-‐‑riktlinjer-‐‑for-‐‑
diagnostik-‐‑och-‐‑behandling-‐‑av-‐‑stabil-‐‑angina-‐‑pectoris/.................	  
Hitta	  under	  behandling	  på	  janusinfo.se	  akut	  internmedicin	  2015	  och	  läs	  under	  rubriken	  
hjärtinfarkt	  om	  TNT	  stegring.	  	  
Sgarbossa	  kriterier	  för	  vänstergrenblock	  och	  ischemitolkning	  	  
Eller	  sök	  på	  LiTFL	  och	  modified	  sgarbossa.	  
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6	  -‐	  Dyspné	  
	  	  
	  
Andfåddhet	  är	  ett	  subjektivt	  symtom,	  
som	  står	  för	  en	  mängd	  olika	  
diagnoser.	  
	  
	  
Ångest	  är	  en	  uteslutningsdiagnos.	  
Många	  tragiska	  missade	  fall	  med	  
PE/hjärtsvikt.	  
	  
	  
	  

Initial	  bedömning	  med	  ABCDE.	  	  
Noggrann	  anamnes,	  EKG,	  auskultation	  av	  hjärta	  och	  lungor	  (perkutera)	  samt	  palpation	  av	  buk.	  	  
A:	  adrenalin?	  
B:	  bronkvidgande?	  Kortison?	  Andningsstöd?	  Blodgas.	  
C:	  är	  det	  sviktinslag?	  Nitro?	  Furo?	  Sepsis?	  
D:	  metabolt:	  pH?glukos?	  

SYRGAS	  
Hypoxi	  behandlas	  med	  syrgas,	  hypoventilation	  med	  att	  man	  stödventilerar:	  mask-‐‑blåsa	  
eller	  narkos	  hjälp.	  
POX	  målvärde:	  94-‐‑98%	  lungfrisk,	  88-‐‑92%	  lungsjuk,	  och	  SKITSJUKA	  skall	  ha	  10-‐‑15	  ll	  på	  
mask!	  Syrgasbehov	  =	  inläggningsbehov.	  

NARKOSHJÄLP:	  	  
Vid	  respiratorisk	  acidos	  eller	  tilltagande	  koldioxidretention,	  svikt	  av	  vitala	  funktioner	  tala	  med	  
narkosjour.	  	  
Hög	  risk	  enligt	  CRB-‐‑65	  tex	  kan	  ev	  IVA	  vårdas.	  	  

LAB:	  
Blodgas	  ger	  värdefull	  information:	  räcker	  oftast	  med	  venös	  som	  screening,	  	  
Arteriall	  blodgas	  tas	  om	  patient	  i	  chock,	  hyperkapni	  eller	  COintox.	  	  
”AKMblodgas”	  ger	  också	  Hb,	  laktat	  ,	  clorider	  mm.	  	  
Blodstatus,	  elstatus,	  ev	  CRP.	  Övriga	  prover	  utifrån	  riktad	  misstanke.	  
PdDImer	  enbart	  vid	  LÅG	  misstanke	  för	  att	  hjälpa	  till	  att	  utesluta.	  (se	  PERCscore,	  Wells	  score)	  
NTproBNPO	  är	  ett	  bra	  prov	  för	  att	  screena	  för	  svikt,	  tas	  också	  på	  kända	  sviktare.	  
Lungröntgen	  möjligen	  för	  pneumothorax	  om	  man	  ej	  har	  akutultraljud,	  eller	  vid	  pneumoni?	  	  

Lokal	  rutin:	  
Lungpatienter	  på	  avd	  7,	  men	  CIVA	  ställer	  in	  ev	  NIV	  först.	  	  
Tänk	  på	  möjlighet	  att	  justera	  sviktmediciner	  och	  snabbt	  återbersök	  till	  sviktssk.	  
	  
Länk	  till	  akutentips	  om	  dyspne	  https://akutentips.info/dyspne-‐pa-‐akuten/	   	  

ÖVERVÄG	  FÖLJANDE	  FARLIGA	  TILLSTÅND:	  
• Hjärtifarkt	  /	  hjärtsvikt	  
• Sepsis	  /pneumoni	  /	  allvarlig	  infektion	  
• Lungemboli	  
• KOL/astma	  
• Tamponad	  
• Arytmi	  
• Pneumothorax	  
• Aortadissektion	  
• Endokardit/perimyokardit/	  corda	  tendinea	  ruptur	  
• Anafylaxi	  
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Lungemboli:	  
Länk	  till	  översikt	  om	  lungemboli	  på	  akuten:	  https://akutentips.info/lungemboli-‐‑pa-‐‑akuten/	  
Länk	  till	  SU	  vårdprogram	  om	  trombemboli.	  Svaren	  finns	  där!	  
https://www2.sahlgrenska.se/upload/SU/Dokument/medinfo/vardprogram_tromb.pdf	  
	  
Vid	  hög	  misstanke	  om	  lungemboli	  ska	  utredning	  bedrivas	  inneliggande	  med	  DT	  pulmonalis	  
eller	  scintigrafi	  det	  närmaste	  dygnet.	  Behandling	  med	  LMWH/Xarelto	  ska	  påbörjas	  direkt	  vid	  hög	  
misstanke.	  Vid	  intermediär	  misstanke	  kan	  pat	  gå	  själv	  till	  rtg,	  behöver	  ej	  LMWH	  före.	  
Låg	  misstanke	  om	  lungemboli	  kan	  uteslutas	  med	  PERC	  score	  /	  Wells	  score	  /D-‐dimer	  på	  
akutmottagningen	  –	  men	  om	  pat	  skall	  läggas	  in	  ändå	  pga	  AT/annat,	  så	  bevaka	  svar	  från	  avdelning.	  	  
Trombolys?	  
Vid	  cirkulatorisk	  påverkan:	  trombolys?	  (BT<100	  uppmätt,	  men	  ev	  även	  HK	  belastning	  på	  UCG/CT,	  
höga	  NTproBNP	  /TNT)	  –	  bakjourbeslut.	  IVA,	  heparin	  hellre	  än	  LMWH.	  

Akut	  hjärtsvikt	  
Akut	  hjärtsvikt	  med	  behov	  av	  CPAP-‐behandling,	  nitrodropp	  eller	  vid	  samtidig	  hypotension	  är	  
indikation	  för	  IVA-‐vård.	  Följ	  med	  patienten	  till	  IVA	  snarast,	  dokumentation	  i	  efterhand.	  
Ta	  kontakt	  med	  bakjour	  /	  kardiologbakjour	  vid	  behov.	  
De	  flesta	  fall	  av	  försämrad	  kronisk	  hjärtsvikt	  kräver	  flera	  dagars	  intravenös	  diuretikabehandling	  och	  
läggs	  in	  för	  urvätskning.	  Tag	  NTproBNP.	  Om	  ej	  tidigare	  känd	  svikt	  eller	  drastisk	  försämring:	  UCG?	  
Misstänkt	  hjärtsvikt	  som	  inte	  tidigare	  är	  känd	  läggs	  in	  för	  utredning	  eller	  hänvisas	  för	  
utredning	  till	  VåC	  beroende	  på	  allmäntillståndet.	  
Vid	  gradvis	  försämring	  av	  känd	  hjärtsvikt	  hos	  patient	  som	  klarar	  sig	  hemma	  kan	  behandling	  
ske	  polikliniskt	  om	  uppföljning	  inom	  en	  vecka	  kan	  säkerställas	  (hjärtsviktsmottagningen,	  
boende,	  välfungerande	  VåC/medicinmottagning).	  
Fundera	  alltid	  på,	  och	  behandla	  vid	  behov,	  orsaken	  till	  hjärtsvikten.	  

Radiologi	  
Från	  akutmottagningen	  ska	  enbart	  beställas	  bilddiagnostik	  som	  påverkar	  handläggningen	  det	  
närmsta	  dygnet.	  Endast	  röntgenundersökningar	  som	  påverkar	  den	  omedelbara	  handläggningen	  görs	  
nattetid	  (efter	  02:00).	  Dessa	  innefattar	  för	  dyspné	  lungröntgen	  på	  pneumothoraxfrågeställning,	  och	  
DT	  pulmonalis	  om	  cirkulationspåverkan	  föreligger.	  
	  	  
	  

o   Uppgift:	  
Läs	  den	  här	  artikeln	  om	  lungödem	  om	  nitro-‐‑nitro-‐‑CPAP	  vid	  hypertensiva	  lungödem.	  (Glöm	  det	  
som	  står	  om	  iv	  ACEhämmare,	  tveksamt	  och	  används	  inte	  i	  Sverige.)	  
http://coreem.net/core/ape/	  
Riskvärdera,	  t.ex.	  med	  CRB-‐65	  för	  pneumoni,	  och	  gör	  en	  plan	  för	  uppföljning	  (regionala	  riktlinjer	  
pneumoni):	  	  
http://epi.vgregion.se/upload/L%c3%a4kemedel/MR/RMR%20Pneumoni_2013.pdf	   	  
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7	  -‐	  Arytmi	  
Viktiga	  arytmier:	  

•   Förmaksflimmer	  
•   Paroxysmal	  supraventrikulär	  takykardi	  
•   AV-‐blockering	  
•   Ventrikeltakykardi	  
•   Asystoli	  

Initial	  bedömning	  innefattar	  EKG,	  ABCDE	  och	  auskultation	  av	  hjärta	  och	  lungor.	  

Medvetslös?	  	  	  
HLR,	  hjärtlarm!	  

Allmän	  påverkad	  eller	  cirkulatoriskt	  påverkad?	  	  
Uppkoppling.	  Bedöm	  EKG.	  

•   Breddökad	  takykardi	  (>120	  ms,	  >100	  slag/min)	  skall	  betraktas	  som	  ventrikeltakykardi	  tills	  
motsatsen	  är	  bevisad.	  	  

•   Defibrillator	  kopplas	  om	  missänkt	  VT	  /	  pacing	  behov	  hos	  bradykard	  patient.	  	  
•   Kardiologbakjour?	  och	  vid	  behov	  narkosjour	  för	  akut	  elkonvertering.	  IVA	  pat.	  	  
•   Patient	  med	  symtomgivande	  bradyarytmi	  läggs	  in	  på	  HIVA	  /	  avd	  7	  med	  arytmiövervak.	  

Stabil	  patient	  med	  arytmi	  
•   Om	  misstänkt	  PSVT:	  ev	  esofagus-‐EKG	  innan	  behandling.	  Adenosin??	  
•   Sekundär	  arytmi?	  	  (sepsis,	  lungemboli,	  hjärtinfarkt,	  blödning	  mm)	  

Förmaksflimmer/fladder	  
•   Vid	  förmaksflimmer/-‐fladder	  (FF),	  bestäm	  först	  om	  det	  ska	  elkonverteras	  eller	  inte,	  akut	  eller	  

polikliniskt.	  Vid	  akut	  elkonvertering	  dagtid	  kontakt	  m	  IVA	  koord,	  ev	  kontakt	  m	  IVAÖL.	  	  
•   Opåverkad	  patient	  som	  ska	  elkonverteras	  kan	  återkomma	  fastande	  på	  morgonen	  	  
•   (se	  PM	  Ställningstagande	  till	  elkonvertering	  av	  förmaksflimmer	  
•   Vid	  allmänpåverkan,	  frekvensreglera	  på	  akutmottagningen	  och	  utvärdera	  effekten	  efter	  en	  

timme.	  Vid	  fortsatt	  kraftiga	  symtom,	  inläggning	  på	  avd	  32	  eller	  MAVA.	  
•   Vid	  elektiv	  elkonvertering:	  Ställningstagande	  t	  NOAK	  +	  remiss	  till	  hjärtmottagningen.	  

CHADSVASC,	  HASBLED	  hjälper	  dig	  i	  valet.	  	  
•   Nyupptäckt	  asymtomatiskt	  FF	  somremitterats	  in	  kan	  remitteras	  tillbaka	  för	  insättning	  av	  

antikoagulantia.	  

ICD	  patienter	  
Patient	  som	  söker	  för	  tillslag	  av	  ICD:	  Tala	  med	  kardiologbakjour	  dagtid	  för	  att	  ordna	  tid	  för	  
kontroll	  på	  Fys.	  Lab.	  Jourtid	  läggs	  patienten	  in	  på	  kardiologavdelning	  för	  arytmiövervak	  vid	  
flera	  tillslag	  eller	  allmänpåverkan.	  Opåverkad	  patient	  med	  enstaka	  tillslag	  kan	  gå	  hem	  med	  
uppmaning	  om	  att	  kontakta	  ICD-‐mottagningen	  snarast.	  
	  

o   Uppgift	  
Läs	  följande	  artikel	  och	  se	  på	  artikelns	  infogade	  video.	  Hur	  stor	  chans	  har	  du	  enligt	  REVERT	  trial	  
att	  konvertera	  en	  PSVT	  med	  modifierad	  valsalva?	  Tänk	  igenom	  hur	  du	  skulle	  göra!	  	  
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-‐6736(15)61485-‐4/abstract	  
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8-‐	  Sepsis	  

	  
Tidig	  identifiering	  av	  sepsis	  är	  en	  av	  de	  större	  utmaningarna	  som	  finns	  inom	  akutmedicin.	  En	  
preseptisk	  patient	  behöver	  inte	  för	  ögat	  förefalla	  så	  sjuk	  och	  kan	  lätt	  förbises	  av	  personalen.	  	  
På	  www.infektion.net	  	  finns	  bra	  vårdprogram	  från	  oktober	  2015	  om	  sepsis.	  För	  att	  underlätta	  
att	  identifiera	  svårt	  sjuka	  patienter	  används	  MEWS	  och	  MIG	  enligt	  nedan.	  	  
Svår	  sepsis	  har	  en	  hög	  mortalitet,	  som	  sjunker	  drastiskt	  med	  tidig	  vätska	  och	  behandling.	  

IVA	  vård	  
•   Av	  patienter	  som	  inte	  håller	  MAP	  med	  bara	  vätska	  (kontakt	  efter	  3	  l	  iv	  snabb	  vätska	  eller	  

så),	  utan	  behöver	  inotropt	  stöd.	  	  
•   Av	  patienter	  som	  sviktar	  i	  vitala	  funktioner	  i	  övrigt	  -‐‑	  inte	  håller	  POX,	  inte	  orkar	  andas	  

mm.	  
	  

o   Uppgifter:	  
Hitta	  STRAMA	  appen:	  vad	  rekommenderas	  för	  en	  svår	  sepsis	  med	  okänt	  fokus?	  
qSOFA	  är	  nya	  kriterier	  på	  igång.	  Vad	  står	  det	  för?	  	  
	  
	  
	  
	  
_	  
	   	  

ÖVERVÄG	  SEPSIS	  vid	  tex	  följande	  tillstånd	  
• Uppenbart	  dåliga	  patienter	  med	  infektionstecken.	  
• Cirkulatoriska	  chock	  av	  oklar	  anledning	  
• Dyspné	  /hög	  respirationsfrekvens	  av	  oklar	  anledning.	  
• Medvetandepåverkan	  eller	  förvirring	  av	  oklar	  anledning	  
• Ramlat	  i	  hemmet	  /AT	  ner	  /trötthet	  akut	  påkommet.	  
• Immunosupprimerade	  

Tänk	  ”sepsis	  six”	  
1.   Syrgas	  
2.   Vätska	  iv,	  ge	  bolus	  250	  ml	  ursnabbt,	  värdera.	  (30	  ml/kg	  är	  full	  bolus	  =	  ca	  2	  l	  för	  

vuxen.)	  Sikta	  på	  2-‐‑3	  l	  på	  1-‐‑3	  timmar.	  
3.   Blododla	  (ev	  urin,	  hals,	  sputum,	  Lp	  mm)	  
4.   Antibiotika.	  Se	  Strama	  appen	  
5.   Laktat	  mätning	  
6.   KAD	  och	  timdiures	  

Vanliga	  fallgropar	  vid	  bedömning	  av	  sepsis	  
• Feber	  inte	  obligat,	  undertemp	  inte	  ovanligt	  hos	  äldre.	  Örontemp	  opåliltlig.	  
• Diarre	  och	  kräkning	  är	  vanliga	  symtom	  vid	  sepsis,	  och	  misstolkas	  lätt	  som	  gastrit.	  
• Förvirring	  /konfusion	  misstolkas	  som	  annat.	  
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9	  -‐	  Yrsel	  

	  
Vanlig	  sökorsak,	  döljer	  patologi,	  men	  ibland	  normalt	  åldrande.	  	  
Översiktsartikel	  på	  akutentips	  https://akutentips.info/yrsel/	  
Läs	  den	  här	  artikeln	  ”ABC	  om	  yrsel	  på	  akuten”	  ur	  LT	  	  innan	  du	  ser	  din	  yrsel	  patient:	  
http://www.lakartidningen.se/Klinik-‐och-‐vetenskap/Medicinens-‐ABC/2015/02/Yrsel-‐pa-‐akuten/	  
	  
	  
Undersökningstips:	  
Anamnes:	  Sekund	  /minutsnabb	  debut,	  ålder	  >	  50	  år	  /kärlsjuk	  talar	  för	  stroke.	  	  
Yrsel	  <15	  sek	  talar	  för	  lägesyrsel.	  Mkt	  kortvarig	  yrsel	  efter	  vridning	  i	  säng	  talar	  starkt	  för	  lägesyrsel.	  
ABCDE,	  EKG,	  se	  i	  öron.	  Neurologstatus	  (noggrant	  avseende	  bakre	  cirkulationen:	  balans,	  synfält,	  
koordination,	  kranialnerver,	  OBS	  gångförmåga)	  och	  hjärtauskultation.	  	  
Neurologiska	  borfall	  talar	  för	  stroke.	  Axial	  instabilitet	  talar	  för	  stroke.	  
Nystagmus:	  riktningsväxlande,	  vertikal,	  torsionell	  talar	  för	  stroke.	  
	  
INFARCT	  minnesregel	  för	  farligt	  =	  centralt	  vestibulärt	  avbrott=	  stroke:	  

•   Impulstest	  negativt	  =	  kan	  fixera	  blicken,	  inga	  återställningsrörelser.	  (IN)	  
•   Riktningsväxlande	  nystagmus	  (Fase	  Alterning)	  
•   Positivt	  covertest	  (dvs	  refixering)	  (Cover	  Test)	  

	  
Leta	  ofarliga	  orsaker	  till	  yrseln:	  
Dix-‐Hallpike	  (benign	  lägesyrsel),	  	  
Head	  impulse	  test	  (vestibularisneurit	  om	  man	  måste	  göra	  återställningskaskader),	  	  
Ortostatiskt	  blodtryckettest.	  	  
Otoskopi	  (vaxpropp).	  
	  
Inläggning:	  
Vid	  stroke:	  akut	  CT	  om	  blödningsmisstanke.	  Annars	  fördröjd	  CT	  eller	  MR.	  	  
Vid	  vestibularit	  neurit:	  (dvs	  vestibulärt	  avbrott	  med	  återställningssackader	  vid	  HI,	  spontan	  
nystagmus):	  	  Prednisolon	  50	  gmx1	  i	  fem	  dagar,	  sjukgymnastik	  inom	  48	  h.	  Kontakta	  ev	  ÖNH.	  
Vid	  perifer	  /ospec/	  ofarlig	  yrsel:	  inläggning	  om	  pat	  inte	  klarar	  nutrition/vätska	  /ADL.	  	  
	  
Använd	  tidsfaktorn:	  om	  ej	  stroke	  eller	  vestibulärt	  avbrott:	  överväg	  poliklinisk	  uppföljning	  VC,	  åter	  vb.	  	  
OBS	  yrsel	  träning:	  	  www.yrsel.nu	  tex.	  	  

o   Se	  följande	  videoklipp	  
	  http://emcrit.org/misc/posterior-‐‑stroke-‐‑video/	  
	   	  

ÖVERVÄG	  FÖLJANDE	  FARLIGA	  eller	  botbara	  TILLSTÅND:	  
• Arytmi	  (hjärtklappning,	  synkope?)	  
• Stroke:	  (akut	  debut,	  neurologiska	  bortfall,	  HINTS)	  
• Vertebralis	  dissektion	  (de	  flesta	  har	  smärta	  hals)	  
• Ramsey-‐‑Hunts	  syndrom.	  (Herpes:	  yrsel,	  facialispares,	  herpes	  hörselgång/öra)	  
• Läkemedelsbiverkan	  	  (nyinsatt,	  försämrad	  elimination?	  Hypnotika?)	  	  
• Hjärntumör	  (progredierande,	  neurologiska	  bortfall?)	  
• Benign	  lägesyrsel	  (Dix-‐‑Hallpikes,	  Eppleys)	  
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10	  -‐	  Nedsatt	  AT	  

	  
Handläggning:	  

•   ABCDE	  	  
•   Kontrollera	  EKG	  och	  ankomstprover	  (blodstaus,	  elstatus,	  glukos,	  CRP).	  	  
•   Glöm	  inte	  bort	  att	  titta	  över	  hela	  kroppen	  och	  leta	  särskilt	  efter	  frakturer,	  trycksår	  eller	  

infektionstecken.	  Omlagda	  sår	  ska	  lindas	  av	  och	  bedömas.	  Ta	  upp	  patienten	  från	  sängen,	  
testa	  mobilitet.	  	  

•   Gå	  igenom	  läkemedelslistan;	  finns	  det	  nya	  preparat	  eller	  doser	  som	  kan	  förklara	  patientens	  
tillstånd?	  

Inläggning?	  
Bestäm	  tidigt!	  
Inläggning	  är	  nödvändig	  om	  patienten	  inte	  längre	  kan	  sköta	  sin	  ADL	  (förflyttning,	  mat	  och	  dryck	  och	  
hygien)	  med	  den	  hjälp	  som	  finns	  sedan	  tidigare.	  Vanskötta	  tånaglar	  är	  en	  prediktor	  för	  inläggning.	  
Om	  initial	  bedömning	  inte	  visar	  tecken	  till	  någon	  akut	  livshotande	  sjukdom	  ska	  ingen	  ytterligare	  
utredning	  ske	  på	  akutmottagningen.	  Eventuella	  konsulter	  och	  röntgenundersökningar	  ska	  göras	  via	  
avdelningen.	  

RIH	  –	  ramlat	  i	  hemmet	  
Patient	  som	  hittats	  på	  golvet	  behöver	  i	  ibland	  läggas	  in.	  Fundera	  över	  fallorsak.	  Leta	  aktivt	  
efter	  infektioner,	  frakturer,	  tala	  med	  ortopedjour	  vid	  tveksamhet.	  Tänk	  på	  att	  sepsis	  är	  en	  vanlig	  
orsak	  till	  muskelsvaghet	  och	  fall,	  särskilt	  hos	  äldre	  och	  patienter	  med	  tidigare	  stroke.	  Ta	  upp	  
patienten	  på	  benen,	  kontrollera	  pareser.	  Vid	  huvudtrauma,	  gör	  DT	  hjärna	  vid	  misstanke	  om	  
blödning.	  
Kontrollera	  myoglobin	  och	  CK	  om	  patienten	  blivit	  liggande	  eller	  har	  tecken	  på	  tryckskador.	  
	  
Dehydrering	  är	  en	  vanlig	  orsak	  till	  försämrat	  allmäntillstånd,	  särskilt	  hos	  äldre	  patienter	  
sommartid.	  Ge	  vätska	  och	  tänk	  på	  att	  pausa	  ACE-‐hämmare/ARB	  och	  diuretika.	  
	  	  

o   Uppgift	  
Bra	  avsnitt	  om	  AT	  ner	  och	  gamla:	  läs	  /lyssna:	  hur	  kan	  du	  värdera	  fallrisk	  enkelt?	  
	  
http://emergencymedicinecases.com/episode-‐‑34-‐‑geriatric-‐‑emergency-‐‑medicine/	  
	  

o   Uppgift,	  resurs	  
Om	  du	  läser	  på	  sjukhuset,	  eller	  har	  via	  sjukhusets	  ipadress	  laddat	  upp	  Best	  practice,så	  kan	  du	  
läsa	  mer	  här	  om	  fall	  i	  hemmet	  hos	  gamla:	  
http://bestpractice.bmj.com/best-‐‑practice/monograph/880.html	  
	  
FOAM	  cast	  om	  gamla,	  fall,	  buksmärta	  

ÖVERVÄG	  FÖLJANDE	  FARLIGA	  TILLSTÅND:	  
• Sepsis	  
• Cirkulationsorsak:	  hypovolemi/arytmi	  /hjärtinfarkt	  
• Stroke	  	  
• Annan	  infektion	  
• Metabolt:	  elektrolytrubbningar,	  tyroidea,	  glukos,	  kortison?	  
• Läkemedelsbiverkan?	  
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http://foamcast.org/2014/11/12/episode-‐‑18-‐‑falls-‐‑and-‐‑geriatrics/	  

11	  -‐	  Stroke/fokalneurologiska	  bortfall	  
Överväg	  följande	  akut	  vid	  misstänkt	  bortfall:	  

	  

o   Uppgift:	  förbered	  dig	  
�   Skriv	  upp	  tel	  nr	  till	  AKMÖL,	  IVAÖL	  Bakjour	  och	  SUs	  trombolysjour	  i	  din	  telefon/tag	  

telefonsticka	  på	  akuten	  
�   Ha	  trombolysPMet	  och	  NIHSS	  i	  din	  ficka,	  eller	  i	  telefon	  (medcalc	  pro	  tex)	  

o   Uppgift:	  Läs	  om	  strokelarm	  noggrant	  	  
	  
https://www.saltwater.se/gerks/UploadFiles/PM/visa_pdf.asp?PKID=108	  	  
och	  se	  även	  kortversionen	  
https://www.saltwater.se/gerks/UploadFiles/PM/visa_pdf.asp?PKID=170.	  	  
PM	  om	  stroke	  finns	  under	  geriatriken	  -‐	  saltwater.	  LÄS	  	  
TÄNK	  på	  att	  TIA/stroke	  rekommenderas	  inläggning	  upp	  till	  2v	  efter	  symtom.	  	  
TÄNKT	  på	  att	  be	  om	  CT	  inkl	  angio	  halskärl.	  	  

Ny	  regional	  riktlinje:	  	  
Pat	  med	  mNIHSS	  >6	  skall	  vi	  värdera	  om	  de	  skall	  åka	  direkt	  till	  SU	  för	  ev	  trombektomi,	  eventuellt	  
skall	  pat	  med	  >2	  på	  mNIHSS	  också	  sändas??	  Dvs	  ev	  omdirigera	  ambulans?	  
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/4143/Trombolys%20och
%20trombektomi%20vid%20ischemisk%20stroke.pdf?a=false&guest=true	  

Strokelarmstips:	  
1.   Ta	  emot	  strokelarm:	  	  (om	  uppenbar	  kontraindikation	  avblåses	  rädda	  hjärnan),	  be	  ssk	  ringa	  

rtg.	  
2.   Skriv	  remiss	  CT	  rädda	  hjärnan,	  se	  kort	  om	  tidigare	  sjkd	  i	  SIEview	  –	  obs	  antikoagulatia!	  
3.   Möt	  upp	  ambulanspersonalen	  på	  akuten	  
4.   Parallellt	  med	  blodprover	  och	  transport	  upp	  till	  röntgen	  tas	  rapport.	  	  
5.   Påbörja	  grovt	  neurologstatus	  under	  vägen	  när	  tid	  ges,	  tex	  i	  hiss.	  	  	  
6.   Snabbt	  in	  i	  CT,	  snabbt	  ut	  på	  brit:	  NIHSS	  av	  trombolys	  ssk	  eller	  läkare.	  	  
7.   Komplettera	  anamnes	  i	  möjligaste	  mån	  (närstående?)	  	  
8.   Trombolysindikationer	  uppfyllda?	  Kontraindikationer	  erj	  uppfyllda?	  Trombektomi?	  
9.   BESLUT:	  själv	  eller	  med	  stöd	  av	  AKMÖL,	  IVAÖL,	  bakjour	  eller	  SUs	  

trombolys/trombektomijour.	  
10.  Om	  trombolys	  förvarna	  IVA,	  gå	  till	  IVA	  skyndsamt,	  ge	  bolus	  på	  brist.	  
11.  Om	  ingen	  trombolys	  aktuell	  tas	  patienten	  till	  avd	  6	  för	  direktinläggning.	  	  

	  	  

ABCDE	  inklusive	  GLUKOS,	  Ep?	  HITTA	  Diffdx	  så	  vi	  inte	  lyserar	  sepsis!	  
Trombolyskanditat	  (<4,5	  h)?	  Trombektomikandidat	  (<6h)?	  
• Ålder,	  kön	  
• Senast	  sedd	  i	  habitualtillstånd,	  dvs	  när	  inträffade	  bortfallet?	  Wake-‐‑up	  stroke	  ev	  trombolys!	  
• Blodtunnande	  medicin?	  
• NIHSS	  poång:	  om	  >6	  värdera	  direkt	  till	  SU	  för	  trombektomi?	  
• Ta	  en	  mapp	  med	  strokelarmspapper	  från	  akutens	  nav.	  
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Perifer	  facialispares	  misstolkas	  ofta	  som	  stroke	  men	  behöver	  inte	  röntgas	  eller	  vårdas	  
inneliggande.	  Fundera	  över	  bakomliggande	  orsak,	  diskutera	  med	  öronjour	  vid	  behov.	  
Se	  även	  PM	  direktinläggning	  på	  strokeenheten:	  
https://www.saltwater.se/gerks/UploadFiles/PM/visa_pdf.asp?PKID=202	  

12	  -‐	  Huvudvärk	  
ÖVERVÄG	  FÖLJANDE	  FARLIGA	  eller	  botbara	  TILLSTÅND:	  

Tänk	  på	  att	  försöka	  lindra	  symtom,	  men	  överväg	  också	  läkemedelsorsakad	  hv.	  
Initial	  bedömning	  med	  ABCDE,	  neurologstatus,	  kognitivt	  status,	  ev	  anhörig	  anamnes.	  	  

LAB:	  
Komplettera	  med	  SR	  vid	  misstanke	  om	  temporalisarterit.	  

AKUT	  CT:	  
Urakut	  debuterande	  huvudvärk	  samt	  huvudvärk	  med	  neurologiska	  bortfall	  eller	  
medvetandepåverkan.	  Undantag	  är	  migrän	  med	  övergående	  aura.	  

SUBAKUT	  CT/standardiserat	  vårdprogram	  
Vid	  välgrundad	  malignitetsmisstanke	  	  utredning	  enligt	  standardiserat	  vårdprogram.	  (Neurologi	  inkl	  
kognition/	  ny	  huvudvärk	  progress	  under	  vrckor,	  alt	  huvudvärk	  m	  larmsymtom	  för	  högt	  IC	  tryck	  /	  
första	  gångs	  kramper).	  

LP	  
Vid	  meningit	  /	  encephalit	  misstanke,	  vid	  SAH	  misstanke	  om	  ej	  6h	  kravet	  mm	  uppfyllts.	  	  

SAH	  –	  subarrachnoidal	  blödning:	  	  
Om	  patienten	  bedömts	  av	  (med	  stöd	  av)	  erfaren	  doktor,	  normalt	  neurologstatus	  och	  normal	  DT	  
hjärna	  inom	  sex	  timmar	  från	  insjuknandet	  utesluter	  i	  praktiken	  subarachnoidalblödning	  utan	  Lp.	  Ett	  
alternativ	  vid	  >6	  h	  kan	  vara	  CTangio	  direkt,	  om	  inga	  andra	  skäl	  för	  LP	  ändå	  föreligger.	  

Tips:	  	  
Poliklinisk	  DT	  hjärna	  beställs	  endast	  från	  akuten	  om	  man	  har	  en	  planerad	  uppföljning.	  	  
Långsamt	  tilltagande	  huvudvärk	  behöver	  inte	  utredas	  akut	  om	  neurologi	  är	  normal.	  
Smärtlindra	  och	  hänvisa	  till	  rätt	  instans	  för	  uppföljning/utredning:	  

•   Spänningshuvudvärk	  till	  sjukgymnast.	  
•   Oklar	  huvudvärk/migrän	  till	  allmänläkare/neurolog.	  (frihamnsneurologen	  i	  Gbg	  tex)	  
•   Sinuit	  med	  spolningsbehov	  till	  ÖNH-‐läkare.	  
•   Horton	  till	  neurolog	  (tex	  frihamnsneurologen)	  
•   Smärtlindring	  kan	  vara	  inläggningsindikation	  

• Subarrachnoidal	  blödning	  /intracerebral	  blödning/epidural/subdural	  	  
• Meningit/	  encephalit	  
• Tumor	  cerebri	  
• Sinustrombos	  (östrogen,	  90%	  har	  neurologi)	  
• Temporalisarterit	  
• Glaukom	  
• Hypertensiv	  encephalopati	  
• CO	  intox	  
• Preeklampsi	  
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Smärtlindring:	  
o Paracetamol	  +	  NSAID	  är	  bra	  för	  det	  mesta.	  
o Liten	  dos	  bensodiazepin	  ev	  	  vid	  spänningshuvudvärk,	  men	  med	  försiktighet!	  
o Syrgas	  7-‐10	  l/min	  på	  mask	  till	  Hortons	  huvudvärk	  (hjälper	  ibland).	  
o Information	  och	  lugnande	  besked.	  Sjukgymnastik	  vid	  spänningstillstånd.	  
	  	  

13	  -‐	  DVT/lungemboli	  
Mycket	  användbart	  PM	  från	  SU/S	  gällande	  venös	  tromboembolism	  och	  vänligen	  se	  denna	  vid	  behov:	  	  
https://www2.sahlgrenska.se/upload/SU/Dokument/medinfo/vardprogram_tromb.pdf	  
Svarar	  på	  nästan	  de	  allra	  flesta	  frågorna!	  Kom	  ihåg	  att	  om	  patienten	  har	  haft	  symtom	  i	  2	  veckor	  eller	  
mer	  så	  är	  D-‐dimer	  opålitligt!	  Patienter	  som	  har	  en	  bra	  compliance	  avseende	  antikoagulation	  och	  
legat	  bra	  i	  PK	  brukar	  endast	  i	  sällsynta	  undantagsfall	  ha	  DVT/lungemboli.	  	  Lägg	  som	  regel	  in	  patienter	  
med	  nydiagnosticerad	  lungemboli.	  	  
	  

o   Uppgift:	  	  
o   Bekanta	  dig	  med	  ovanstående	  PM	  -‐	  titta	  på	  lungemboli/DVT,	  Well	  score	  för	  båda	  samt	  

malignitetscreening!	  	  
o   Hitta	  hur	  man	  utreder	  en	  gravid	  kvinna	  för	  lungemboli.	  	  
o   Hitta	  antidot	  för	  warfarin/NOAK	  i	  detta	  PM	  samt	  handläggning	  av	  högt	  PK	  vid	  

warfarinbehandling.	  Hitta	  även	  på	  internetmedicin	  antidot	  för	  warfarin/NOAK	  och	  
handläggning	  av	  högt	  PK	  vid	  warfarinbehandling.	  	  	  

Läs	  https://akutentips.info/lungemboli-‐pa-‐akuten/	  
	  
Glöm	  inte	  att	  när	  patient	  söker	  för	  misstänkt	  DVT,	  överväg	  alternativa	  orsaker	  som	  trauma,	  
blödning,	  artrit,	  Bakercysta	  eller	  infektion.	  	  	  

Tänk	  taktiskt:	  
Om	  du	  bedömer	  att	  DVT	  bör	  uteslutas	  med	  UL:	  instruera	  patienten	  för	  både	  det	  var	  DVT	  (åter	  
akuten,	  vänta	  dr),	  och	  DVT	  uteslutet	  (passera	  AKM;	  berätta	  att	  du	  går	  hem,	  följ	  dessa	  råd…).	  
Färdig	  patientinfo	  för	  denna	  handläggning	  finns	  från	  hösten17.	  

UL	  på	  jourtid	  
Hör	  med	  röntgen	  läkare	  om	  Ul	  möjlighet	  jourtid.	  	  Skriv	  remiss	  med	  telefonnummer	  där	  patienten	  
kan	  nås	  efterföljande	  dag	  och	  ge	  LMWH	  (innohep,	  fragmin,	  klexane)	  eller	  Xarelto	  15	  mg.	  Pat	  kallas	  
och	  går	  efter	  undersökningen	  ned	  till	  akuten	  för	  fortsatt	  bedömning.	  Subakut	  tid	  bokas	  via	  
sekreterarna	  på	  AKM.	  
	  
Vid	  påvisad	  DVT	  sätts	  Xarelto	  in	  i	  första	  hand.	  	  SE	  PM:	  Trombofilen	  
Ta	  ställning	  till	  preliminär	  behandlingstid.	  
Motivera	  patienten	  att	  använda	  kompressionsstrumpor.	  	  
Remittera	  till	  medicinmottagningen	  för	  återbesök	  om	  3	  månader.	  
Glöm	  inte	  malignitetsscreening	  vid	  oprovocerad	  DVT	  initieras	  på	  akuten	  och	  innefattar:	  

•   Riktad	  anamnes	  
•   Palpation	  av	  lymfkörtlar,	  buk	  och	  bröst	  (hos	  kvinnor)	  
•   Provtagning:	  blod-‐,	  el-‐,	  leverstatus,	  SR	  och	  PSA	  hos	  män	  >	  50	  år	  
•   Lungröntgen	  polikliniskt	  på	  rökare	  
•   Gyn-‐undersökning	  på	  kvinnor	  med	  proximal	  DVT	  
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	  Det	  förekommer	  att	  DVT	  är	  det	  första	  symtomen	  på	  en	  bakomliggande	  tumör	  sjukdom.	  Om	  
patienten	  är	  välmående	  så	  poängtera	  att	  hen	  hör	  av	  sig	  om	  nya	  symtom	  uppträder.	  
	  	  
Lungemboli	  och	  Trombolys?	  
Överväg	  vid	  cirkulatorisk	  påverkan:	  (BT<100	  uppmätt,	  men	  ev	  även	  HK	  belastning	  på	  UCG/CT,	  höga	  
NTproBNP	  /TNT)	  –	  bakjourbeslut.	  IVA,	  heparin	  hellre	  än	  LMWH.	  
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14	  -‐	  Medvetslöshet	  och	  intoxikation	  
Grundregeln	  vid	  medvetslöshet	  oavsett	  orsak	  är	  att	  säkerställa	  vitala	  funktioner.	  

•   Omhändertagande	  sker	  enligt	  ABCDE.	  	  
•   Ta	  kontakt	  med	  narkosjour	  tidigt	  vid	  djup	  medvetslöshet	  eller	  behov	  av	  

luftvägsunderstöd.	  	  
•   Intoxikation	  är	  den	  vanligaste	  orsaken	  tillmedvetslöshet	  på	  KSS,	  men	  tänk	  alltid	  på	  andra	  

orsaker	  (MIDAS,	  HUSK).	  	  
•   Sätt	  nål	  och	  ta	  prover	  enligt	  intoxrutin	  +	  blodgas	  med	  laktat	  på	  alla	  patienter.	  Glöm	  inte	  

bort	  kapillärt	  glukos.	  
	  
Sepsis	  kan	  ensamt	  ge	  medvetslöshet	  hos	  äldre,	  även	  utan	  spridning	  till	  CNS.	  	  
Vid	  misstanke	  om	  meningit	  eller	  annan	  allvarlig	  infektion	  ges	  antibiotika	  innan	  patienten	  lämnar	  
akutrummet.	  Vid	  meningitmisstanke	  föregås	  antibiotika	  av	  kortison	  förutsatt	  att	  patienten	  inte	  har	  
peteckier.	  
	  
DT	  hjärna	  kommer	  tidigt	  i	  diagnostiken,	  men	  först	  efter	  att	  patienten	  stabiliserats	  och	  
narkosjour	  bedömt	  luftvägen.	  Följ	  med	  patienten	  till	  röntgen,	  gör	  upp	  med	  narkosjour	  vart	  
patienten	  ska	  efter	  röntgen.	  	  
De	  flesta	  djupt	  medvetslösa	  patienter	  ska	  initialt	  vårdas	  på	  IVA.	  
	  
Nivådiagnostik	  av	  medvetslös:	  testa	  också	  hjärnstam:	  ”blinka	  två	  ggr”,	  Dolls	  Eye,	  ev	  svalgreflexer	  och	  
cornealreflex.	  	  Se	  https://akutentips.info/medvetandepaverkan-‐och-‐nivadx/	  
	  

Intoxikation	  
https://giftinformation.se/lakare/	  	  Tel:	  08-‐‑7360384	  
Preparat/	  drog?	  Mängd?	  Tidpunkt?	  	  Obs	  info	  från	  ambulans/	  anhöriga.	  
Bedöm	  hur	  allvarlig	  intoxikationen	  är.	  Överväg	  gifteliminering	  och	  eventuellt	  specifik	  antidot.	  
Behandlingen	  är	  oftast	  symtomatisk.	  Ta	  hjälp	  av	  giftinformationscentralen	  vid	  behov.	  	  
Bedöm	  behov	  av	  vårdintyg.	  Bedömning	  av	  suicidalitet	  och	  eventuellt	  behov	  av	  extravak	  görs	  enligt	  
separat	  PM.	  Kombinationen	  av	  intoxikationens	  allvarlighetsgrad	  och	  suicidrisk	  avgör	  
vårdnivå.	  

•   Opåverkad	  patient	  med	  lindrig	  intoxikation:	  till	  psykiatrin	  eller	  hem	  beroende	  av	  
suicidrisk.	  

•   Måttligt	  påverkad	  patient	  (GCS	  >	  8,	  RLS	  <4)	  patient	  eller	  potentiellt	  allvarlig	  intoxikation	  
läggs	  helst	  på	  IVA	  för	  observation	  och	  eventuellt	  EKG-‐	  och	  saturationsövervak.	  Ta	  
utifrån	  suicidrisk	  ställning	  till	  extra	  tillsyn	  eller	  extravak.	  

•   Potentiellt	  livshotande	  intoxikation	  oavsett	  hur	  påverkad	  patienten	  är	  diskuteras	  med	  
narkosjour.	  

	  
Aggressiv	  eller	  motoriskt	  orolig	  patient	  som	  utgör	  ett	  allvarligt	  hot	  för	  sig	  själv	  eller	  omgivningen	  
får	  i	  undntagsfall	  hållas	  fast	  enligt	  nödrätten.	  Patienten	  kan	  utöver	  detta	  också	  vid	  behov	  sederas	  
med	  vårdintyg.	  Larma	  Securitas/polis,	  ge	  ketalar	  /	  midazolam	  i	  m,	  	  tillkalla	  narkosjour.	  Fortsatta	  
tvångsåtgärder	  när	  nödsituation	  inte	  föreligger	  längre	  kräver	  vårdintyg	  och	  intagningsbeslut	  fattat	  
av	  psykbakjour.	  
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15	  -‐	  Övergående	  medvetslöshet	  
(syncope/kramper)	  
Vilka	  viktiga	  orsaker	  ska	  vi	  leta	  efter?	  

	  
•   Initialt	  omhändertagande	  enligt	  ABCDE.	  	  
•   EKG.	  	  
•   Noggrann	  anamnes	  och	  hjärtauskultation.	  
•   Neurologstatus	  vid	  misstanke	  om	  krampanfall	  eller	  subarachnoidalblödning.	  

Pågående	  arytmi:	  	  
Påverkad	  patient	  med	  pågående	  arytmi	  kopplas	  upp	  på	  defibrillator	  och	  tas	  direkt	  till	  IVA	  
efter	  kontakt	  med	  IVA-‐koordinator/IVA	  ÖL	  /	  Narkosläkare.	  
Patient	  med	  tidigare	  hjärtsjukdom,	  patologiskt	  EKG	  eller	  annan	  stark	  misstanke	  om	  kardiell	  
syncope	  läggs	  in	  med	  arytmiövervak	  på	  avd	  7,	  alt	  IVA.	  

Första	  gångskramp	  
Vid	  misstanke	  om	  förstagångs-‐krampanfall:	  sätt	  nål	  och	  lägg	  in	  för	  observation.	  	  
Ordinera	  diazepam	  vid	  behov	  iv.	  DT	  hjärna	  behöver	  inte	  göras	  akut	  på	  vaken	  patient	  i	  frånvaro	  av	  
fokalneurologiska	  bortfall.	  Fortsatt	  utredning	  sköts	  från	  avdelningen.	  

Känd	  epilepsi	  
Patient	  med	  känd	  epilepsi	  och	  hopade	  krampanfall	  eller	  allmänpåverkan:	  överväg	  IVA.	  	  
Vid	  flera	  anfall	  (även	  kortvariga)	  utan	  att	  patienten	  återfår	  medvetande	  
mellan	  anfallen,	  ta	  kontakt	  med	  narkosjour.	  Vid	  enstaka	  krampanfall,	  fundera	  på	  utlösande	  
orsak.	  Kontrollera	  rutinprover	  och	  koncentration	  av	  aktuella	  antiepileptika.	  Om	  ingen	  
allvarlig	  utlösande	  orsak	  hittas	  och	  patienten	  är	  återställd	  kan	  han/hon	  gå	  hem.	  Meddela	  
ordinarie	  läkare	  vad	  som	  hänt	  via	  journalkopia.	  

Ortostatism	  
Ortostatisk	  syncope	  är	  i	  sig	  godartad	  men	  dessa	  patienter	  kan	  på	  grund	  av	  fallrisken	  behöva	  
observeras,	  medcinjusteras	  och	  mobiliseras	  inneliggande.	  

Bilkörning	  
Ta	  ställning	  till	  bilkörning	  hos	  alla	  patienter	  med	  övergående	  medvetslöshet	  som	  skickas	  hem	  

o   Uppgift:	  
Varför	  är	  det	  viktigt	  att	  titta	  på	  förlängd	  QTc	  tid	  och	  ev	  bifascikulärt	  block	  hos	  en	  patient	  som	  
svimmat?	  	  
Hur	  ser	  arytmogen	  högerkammare	  ut	  på	  EKG?	  Kolla	  upp:	  https://akutentips.info/ekg/	  
	   	  

o Arytmi	  (känd	  hjärtsjukdom,	  kort	  duration,	  ev.	  Palpitationer,	  förlängd	  QTc-‐tid,	  bifascikulärt	  
block)	  
o Epilepsi	  (kramper,	  postiktalitet,	  tungbett,	  faeces-‐avgång)	  
o Lungemboli	  (dyspné,	  takykardi,	  DVT)	  
o Hypoglykemi	  (P-‐glukos!)	  
o Strukturell	  hjärtsjukdom	  (blåsljud,	  ansträngningskorrelerat)	  
o Subarachnoidalblödning	  (huvudvärk,	  fokalneurologi) 
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16	  -‐Allergi	  
Läkemedelsboken	  skriver	  bra	  om	  gradering,	  övervakning	  och	  behandling:	  
http://lakemedelsboken.se/kapitel/akutmedicin/anafylaxi.html	  
	  
Allergi	  är	  en	  vanlig	  sökorsak	  framförallt	  sommartid.	  
Initialt	  omhändertagande	  görs	  enligt	  ABCDE.	  	  
	  
•   Titta	  i	  svalget!	  	  	  
•   Fortsatt	  handläggning	  beror	  på	  reaktionens	  svårighetsgrad	  och	  typ	  av	  allergen.	  	  
•   Allergen?	  Tidpunkt?	  Mängd?	  Hur	  exponerades	  pat?	  OBS:	  Astmapatienter	  ökad	  risk	  för	  

luftvägsobstruktion.	  	  
•   Tänk	  på	  att	  urtikaria	  och	  angioödem	  kan	  bero	  på	  underliggande	  infektion.	  
	  

Allvarlig	  systemisk	  reaktion/anafylaxi	  –	  	  
Anamnes	  på	  eller	  statusmässiga	  fynd	  talande	  för	  hypotoni,	  bronkospasm,	  slemhinnesvullnad	  med	  
hotad	  luftväg	  eller	  histaminerg	  GI-‐reaktion	  behandlas	  med	  adrenalin	  (1	  mg/ml	  0,3	  ml	  im),	  kortison	  
och	  antihistamin.	  Obs:	  man	  kan	  även	  inhalera	  5	  mg	  =	  5	  ml	  av	  1mg/ml	  Adrenalin	  i	  nebulisator	  vid	  
isolerad	  luftvägsobstruktion	  utan	  chock.	  
	  
Vid	  kvarstående	  systempåverkan	  efter	  behandling	  kontaktas	  narkosjour.	  	  
Om	  patienten	  inte	  har	  astma	  och	  efter	  behandling	  är	  helt	  återställd	  kan	  denne	  gå	  hem,	  men	  ska	  då	  
ha	  tillgång	  till	  samma	  läkemedel	  hemma	  som	  behövt	  ges	  för	  att	  häva	  tillståndet.	  Annars	  läggs	  
patienten	  in	  på	  avdelning/IVA.	  

Lindrig	  systemreaktion	  –	  	  
urtikaria,	  andningsbesvär	  utan	  hållpunkter	  för	  obstruktivitet,	  angioödem	  utan	  luftvägspåverkan.	  
Behandla	  med	  kortison	  och	  antihistamin.	  Avvakta	  effekt	  på	  akutmottagningen.	  Patient	  som	  svarar	  på	  
behandling	  eller	  inte	  försämras	  får	  gå	  hem	  efter	  en	  till	  två	  timmars	  observation.	  Lägg	  annars	  in	  
patienten	  på	  avd/IVA.	  Adrenalin	  inhalation/	  im	  kan	  övervägas	  vid	  utebliven	  effekt.	  	  
Ge	  uppföljande	  behandling	  med	  antihistamin	  och	  kortison	  (10	  mg	  loratadin	  +	  3	  mg	  betapred	  i	  5	  
dagar)	  för	  att	  undvika	  återfall.	  
	  
Lokalreaktion	  –	  	  
behöver	  inte	  omhändertas	  på	  akutmottagningen.	  Tipsa	  om	  antihistamin	  och	  
lokalbehandling	  med	  hydrokortison	  och	  lokalbedövning	  (Xyloproct).	  
	  

Uppföljning	  
Tag	  S-‐Tryptas	  inom	  3	  timmar	  vid	  allvarlig	  reaktion.	  (frånvaro	  utesluter	  inte	  födoämnesallergi).	  	  
Patienter	  med	  allvarlig	  systemreaktion	  oavsett	  utlösande	  agens	  eller	  lindrig	  systemreaktion	  på	  
födoämnen,	  bi-‐/getingstick	  eller	  läkemedel	  ska	  remitteras	  till	  allergimottagningen	  för	  
bedömning.	  Övriga	  behöver	  inte	  följas	  upp	  på	  sjukhus.	  
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Aktuella	  läkemedel	  	  
	  
Se	  till	  att	  få	  god	  handledning	  då	  du	  lär	  dig	  läkemedelsmodulen	  i	  melior!	  
Diktera	  in	  under	  aktuella	  läkemedel	  källan	  till	  läkemedelslistan	  med	  ev.	  datum,	  ex:	  vårdcentralens	  
läkemedelslista	  med	  datum,	  egenhändigt	  skriven	  lista,	  NPÖ	  ,	  pascal.	  Läkemedel	  skrivs	  in	  i	  
läkemedelsmodulen	  vid	  inläggning.	  Om	  patienten	  går	  hem	  från	  akuten	  diktera	  v	  b	  i	  journalen	  alt	  för	  
in/ändra	  i	  aktuella	  ordinationer	  och	  hänvisa	  till	  denna	  samt	  dagens	  datum.	  
Om	  oklarhet	  kring	  läkemedelslista:	  	  

•   Hör	  med	  patienten	  eller	  närstående	  
•   Kontrollera	  om	  patienten	  har	  pascal.	  	  
•   Hör	  efter	  om	  patienten	  om	  NPÖ	  får	  användas	  (bra	  även	  vid	  compliance	  kontroll).	  
•   Beställ	  kopior	  från	  aktuella	  vårdgivare	  (t	  ex	  fax	  från	  annat	  sjukhus)	  	  	  	  

	  Om	  oklar	  läkemedelslista	  bör	  detta	  diktera	  in	  att	  under	  bedömning	  (gärna	  även	  under	  aktuella	  
läkemedel):	  oklar	  läkemedelslista.	  Det	  ankommer	  sedan	  på	  avdelningsläkaren	  att	  fortsätta	  ansvara	  
för	  detta.	  Det	  är	  vad	  patienten	  de	  facto	  tar	  som	  är	  den	  aktuella	  läkemedelslista,	  inte	  vad	  som	  är	  
ordinerat.	  Försök	  om	  möjligt	  värdera	  compliance.	  Fråga	  patienten	  på	  ett	  inkännande	  sätt	  om	  den	  tar	  
alla	  sina	  mediciner	  och	  om	  inte	  	  ta	  reda	  på	  eventuell	  orsak	  till	  varför	  så	  är	  fallet.	  
	  
Svår/livshotande	  allergi/överkänslighet	  dokumenteras	  genom	  varningstriangel.	  	  
Hänvisa	  gärna	  	  om	  möjligt	  till	  aktuell	  vårdtillfälle	  i	  SIEview/melior,	  källan	  till	  uppgifterna	  m	  m.	  	  
Övrig	  överkänslighet/allergi	  dokumenteras	  under	  överkänslighet	  och	  genom	  att	  klicka	  på	  !	  ses	  vilka	  
dessa	  är.	  Här	  kan	  även	  varning	  och	  försiktighet	  dokumenteras	  -‐	  t	  ex	  varning	  att	  höja	  betablockare	  då	  
tidigare	  bradykardi	  av	  högre	  doser	  m	  m.	  	  
Då	  det	  finns	  tidspress	  i	  arbetet	  får	  givetvis	  en	  avvägning	  göras	  och	  fördjupning	  samt	  närmare	  
värdering	  av	  överkänslighet/allergi	  får	  göras	  på	  avdelning	  -‐	  diktera	  gärna	  detta	  under	  bedömning	  i	  
inläggningen	  som	  oklar	  läkemedelsöverkänslighet.	  	  
Läkemedel	  som	  ges	  på	  akutmottagningen	  ska	  ordineras	  på	  akutbladet.	  Skriv	  tydligt,	  ange	  rätt	  
styrka,	  mängd	  och	  administrationssätt.	  Försäkra	  dig	  om	  att	  ordinationen	  mottagits.	  	  
Läkemedel	  som	  ska	  ges	  på	  avdelning	  ordineras	  i	  Meliors	  läkemedelsmodul.	  De	  läkemedel	  som	  givits	  
på	  
Akuten	  ska	  inte	  ordineras	  igen.	  	  
Recept:	  	  
Begränsa	  receptförskrivning	  till	  de	  preparat	  som	  gäller	  det	  aktuella	  tillståndet.	  Skriv	  inte	  ut	  större	  
mängder	  än	  nödvändigt.	  Iterera	  inte	  recept	  om	  du	  inte	  har	  uppföljningsansvar	  för	  patienten.	  Det	  går	  
inte	  att	  skriva	  E-‐recept	  till	  patienter	  som	  inte	  har	  svenskt	  personnummer,	  utan	  då	  måste	  
pappersrecept	  skrivet.	  	  
	  
Kom	  ihåg:	  Läkemedelslistan	  är	  medicin	  läkarens	  operationsbord!	  Läkemedelsrelaterad	  morbiditet	  
och	  mortalitet	  är	  högst	  avsevärd!	  	  Sätt	  aldrig	  in	  ett	  läkemedel	  utan	  att	  ha	  kontrollerat	  efter	  ev	  
överkänslighet.	  Kör	  frikostigt	  i	  interaktionsprogrammet.	  Ordnung	  muss	  sein	  (tyska:	  ordning	  måste	  
vara).	  	  
Slutligen:	  glöm	  inte	  att	  pila	  läkemedel	  till	  efterkommande	  dag.	  
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Återsökare	  
Vanliga	  orsaker	  till	  att	  patienten	  söker	  åter	  inom	  48	  timmar:	  
o   Fel	  diagnos	  
o   Initial	  behandling	  var	  fel	  
o   Informationen	  var	  otillräcklig	  angående	  sannolikt	  sjukdomsförlopp	  och/eller	  hur	  

egenvården	  skulle	  skötas	  
o   Sjukdomsförloppet	  har	  tagit	  en	  oväntad	  vändning	  
Kom	  ihåg:	  Lita	  aldrig	  blint	  på	  någon	  kollega	  även	  om	  denne	  är	  "duktig".	  Du	  är	  skyldig	  att	  göra	  
en	  självständig	  bedömning	  och	  förankra	  frikostigt	  hos	  kollegor.	  	  	  
	  

Patienter	  som	  inte	  är	  nöjda	  
Tänk	  på	  att	  de	  är	  sjuka,	  utsatta.	  Var	  snäll,	  artig	  och	  ta	  lugna	  andetag.	  	  

o   Uppgift	  
Läs	  https://akutentips.info/tips-‐‑for-‐‑samtalet-‐‑med-‐‑onojd-‐‑patient/	  
Lyssna	  på	  denna	  utmärkta	  Universal	  Upset	  Patient	  Protocol!	  
https://www.thehappymd.com/blog/bid/290399/Doctor-‐‑Patient-‐‑Communication-‐‑The-‐‑
Universal-‐‑Upset-‐‑Patient-‐‑Protocol	  
Testa	  det	  hemma,	  och	  på	  jobbet!	  
	  

Patienters	  klagomål	  
Per	  definition	  så	  har	  patienten	  på	  akuten	  en	  dålig	  dag.	  De	  kan	  ha	  en	  orsak	  till	  att	  de	  inte	  beter	  
sig	  artigt	  (därmed	  inte	  sagt	  alltid	  en	  ursäkt).	  Läkaren	  däremot	  ären	  välbetald	  professionell	  
anställd	  som	  representerar	  Kungälvs	  sjukhus	  och	  VGR.	  Bästa	  angreppsättet	  med	  en	  missnöjd	  
patient	  	  är	  att	  lyssna	  och	  bekräfta	  eventuella	  klagomål.	  En	  enkel	  ursäkt	  räcker	  ofta	  långt	  och	  
behöver	  inte	  innebära	  att	  man	  tar	  på	  sig	  skulden.	  "-‐‑Jag	  är	  ledsen	  att	  du	  fått	  vänta	  länge"	  är	  inte	  
samma	  sak	  som	  "-‐‑jag	  är	  ledsen	  att	  jag	  har	  gjort	  att	  du	  har	  fått	  vänta	  länge".	  	  
De	  två	  vanligaste	  orsakerna	  för	  klagomål	  är	  "jag	  har	  väntat	  för	  länge"	  och	  läkaren/sköterskan	  
"sa	  inget	  till	  mig".	  Håll	  patienten	  informerad	  i	  möjligaste	  mån	  och	  var	  ärlig.	  	  En	  någorlunda	  väl	  
informerad	  patient	  med	  realistiska	  förväntningar	  brukar	  inte	  klaga.	  

o   Uppgift:	  	  
Hitta	  på	  hemsidan	  hur	  patienten	  kan	  klaga.	  	  	  
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Initialt	  omhändertagande	  av	  sjuk	  patient	  
Förbered	  dig	  innan	  det	  är	  urakut:	  	  
-‐‑Akut	  utrustning:	  var?	  Hur?	  
-‐‑Hur	  larmar	  du?	  Be	  om	  hjälp	  i	  tid.	  
	  
Ett	  strukturerat	  omhändertagande	  
Primary	  assessment:	  VAD	  BEHÖVER	  PATIENTEN?	  
•   Mål:	  Har	  patienten	  livshotande	  svikt	  av	  vitala	  funktioner?	  Vad	  behövs	  för	  att	  stabilisera?	  	  
•   Följ	  hela	  tiden	  patienten	  kliniskt:	  Om	  patienten	  försämras	  börja	  om	  på	  A.	  
•   Återkoppla	  så	  att	  klinik	  och	  lab	  inte	  faller	  bort.	  
•   Använd	  information	  från	  ambulanspersonal,	  åskådare	  och	  anhöriga.	  
Reevaluera	  
Secondary	  assesment:	  VAD	  ÄR	  DET	  MED	  PATIENTEN?	  
•   Hitta	  och	  behandla	  potentiella	  livshot	  
•   Ordenlig	  anamnes	  och	  status.	  
•   Preliminär	  bedömning	  och	  åtgärd.	  
Reevaluera	  	  
Definitive	  care	  
Vårdnivå,	  vidare	  utredning	  och	  behandling	  
	  
Samarbete-‐‑	  kommunikation	  
•   I	  en	  akut	  situation	  måste	  någon	  tydligt	  LEDA	  arbetet.	  	  
•   Closed	  Loop:	  ge	  tydllig	  ordination	  till	  namngiven	  person,	  och	  få	  den	  kvitterad.	  
•   Tänk	  högt!	  	  -‐‑	  du	  måste	  höra	  dig	  själv	  prata.	  	  Gärna	  I	  termer	  av	  ABCDE.	  
•   Se	  till	  att	  alla	  delar	  situationsuppfattning.	  
•   Ta	  in	  hela	  teamets	  kompetens.	  Be	  om	  hjälp	  I	  tid.	  

SBAR	  –	  strukturerad	  rapport	  
S	  -‐‑	  Situation	  (vem	  är	  du,	  varför	  kontaktar	  du?)	  	  
B	  -‐‑	  Bakgrund	  
A	  -‐‑	  Aktuellt	  (kort	  fakta	  och	  tolkning	  av	  situationen)	  
R	  -‐‑	  Rekommendation	  (vad	  tycker	  du	  behöver	  göras?)	  

Felsökning	  
Om	  något	  inte	  stämmer	  –	  börja	  från	  början	  med	  A.	  	  
Kolla	  utrustning	  i	  alla	  kopplingar,	  slangar,	  sladdar,	  knappar,	  doser,	  läkemedel	  etc.	  
	  

ABCDE	  +	  FG	  
Fluids	  +	  Don´t	  Ever	  Forget	  Glukose!	  

Reversibla	  orsaker	  hjärtstopp	  

ABC-‐‑blodgas-‐‑E	  
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Länkar,	  appar,	  resurser	  
Det	  mest	  finns	  också	  på	  http://www.akutentips.info/	  

Generella	  länkar	  
•   Akut	  internmedicin	  via	  Janus	  info:	  	  http://www.janusinfo.se/behandling/akut-‐‑

internmedicin/	  
•   Internetmedicin:	  www.internetmedicin.se	  
•   Reklistan	  	  vgr:	  https://reklistan.vgregion.se	  
•   Strama	  vgr:	  www.strama.se	  (appen	  är	  bättre)	  
•   www.fass.se	  
•   http://lakemedelsboken.se	  
•   Regionalt	  cancercentrum	  väst:	  http://www.cancercentrum.se/vast/	  
•   Giftinformationscentralen:  specifika  behandlingar  
•   Swesem	  
•   Lucem  
•   Regionala  riktlinjer  vgr  
•   Akutasjukdomar.se  Per  Björgell  
•   www.ekg.nu  
•   EKG	  snabbguide	  från	  www.ekg.nu:	  http://www.ekg.nu/sites/default/files/EKG-‐‑

diagnostik%20lathund_0.pdf	  helt	  enkelt	  skitbra	  att	  ha	  i	  fickan…	  
•   Länk  till  SoS  LPT  intyg	  
•   Länk	  till	  ps	  akutmott	  riktlinjer:	  	  	  
•   http://narkosguiden.se	  en	  websida	  om	  diverse	  bra	  anestesi/IVA	  kunskaper	  och	  länkar.	  
•   http://www.medicininstruktioner.se  för  patienter:  instruktion  om  inhalationsteknik,  epipen  

etc.  

Appar	  via	  android	  eller	  appstore	  
•   medcalc	  pro	  
•   strama	  vgr	  
•   cancervård	  (regionalt	  cancercentrum	  väst)	  om	  genvägar	  för	  standardiserade	  vårdprogram	  
•   best	  practice	  

Lite	  introduktionsinfo	  för	  akuten	  
•   ABC	  om	  beslutsfattande	  på	  akuten:	  

http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/19399/LKT1312s631_635NY.pdf	  
•   Beskrivning	  av	  ett	  strukturerat	  ABC	  och	  vidare	  på	  akuten:	  	  Initialt	  omhändertagande	  på	  

akuten:	  internetmedicin	  
•   STEMlyns	  induktiontraining:	  http://stemlynsblog.org/induction/	  

Video	  filmer,	  korta	  
•   NEJMs	  video	  serie:	  måste	  ses	  inloggad	  via	  Browzine,	  eller	  ebibl:	  
•   EM	  in	  5	  minutes	  	  -‐‑	  http://emin5.com	  
•   Khan	  academy	  :	  korta	  videos	  om	  grundläggande	  anatomi,	  fysiologi	  mm	  
•   Medcram	  korta	  videos:	  https://www.youtube.com/channel/UCG-‐‑

iSMVtWbbwDDXgXXypARQ	  	  

Rekommenderade	  FOAM	  källor	  att	  börja	  med:	  
•   Life  in  the  fast  lane  -  ingången  till  FOAM  
•   StEmlyn  -  Englands  virtuella  utbildningssjukhus  
•   Emergency  Medicine  Cases  
•   Rebel  EM    
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•   Khan  academy  :  korta  videos  om  grundläggande  anatomi,  fysiologi  mm  

Rekommenderade	  FOAM	  källor	  att	  fortsätta	  med:	  
•   ALIEM  Academic  Life  in  EM:  Kolla  in  PV  korten:  snabb  evidens!  
•   CoreEM  
•   EMin5  
•   EMCRIT  
•   Annals  of  Emergency  Medicine  
•   Amal  Mattu  Emergency  ECG  video  of  the  week  
•   Dr  Smiths  ECG  blog:  http://hqmeded-ecg.blogspot.se  
•   Akutläkaren  
•   LUCEM  Eric  Dryvers  m  fl  sida  med  utbildningsmaterial  
•   Free  Emergency  Medicine  Talks  
•   ERcast  
•   Resus  ME  
•   SMACC  
•   Ultrasound  Podcast  
•   EM  Basic  
•   Livestream:  Strömmande  filmer,  föredrag:  sök  tex  EM,  teachingcourse,    
•   Suturera  sår  
•   UMEMS  pearls  
•   SGEM  the  Sceptics  Guide  to  EM  

NURRCs	  videoserie	  om	  översiktliga	  omhändertaganden	  av	  akuta	  tillstånd:	  
Environmental:  
https://www.youtube.com/watch?v=-1UmBDFi-Pg  
Toxikologi  
https://www.youtube.com/watch?v=YXuqJTuKKwI  
ÖNH  /  ÖGON  
https://www.youtube.com/watch?v=ytH1yffs58I    
Om  gående  ortopedi,  frakturer  och  vanliga  extremitetsproblem  
https://www.youtube.com/watch?v=d0XgaS0tWWg  
Obstetrik,  gynekologi  inkl  X,  hyperemesis,  gynekologisk  buksmärta  
https://www.youtube.com/watch?v=hwEKjkSgTtI  
Trauma  och  sår  
https://www.youtube.com/watch?v=oxTHr5ntwZE  
  
Ortopedi    
Vanliga  missade  ortopediska  diagnoser:  Emergency  medicin  cases.  
https://emergencymedicinecases.com/wp-
content/uploads/filebase/pdf/Episode%20052%20Oct14%20Ortho%20Misses(1).pdf  
Hand  akutfall  
https://emergencymedicinecases.com/wp-
content/uploads/filebase/pdf/EMC_029_Jan2013_Summary.pdf  
Rygg  akutfall  
https://emergencymedicinecases.com/wp-
content/uploads/filebase/pdf/EMC_026_Sep2012_Summary.pdf  
Frakturer  lätt  att  missa  
https://emergencymedicinecases.com/wp-
content/uploads/filebase/pdf/EMC_001_Feb2010_Summary.pdf  
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Doseringslista	  för	  vanliga	  läkemedel	  på	  akuten	  
	  För	  indikationer	  /	  kontraindikationer,	  se	  FASS.	  Obs	  dosreduktion	  vid	  njursvikt	  samt	  överkänslighet!	  
Skriv	  in	  i	  tabell	  istället,	  mer	  överskådligt.	  Gärna	  prep,	  dosering,	  kort	  ind?	  	  
För	  antibiotika:	  se	  strama	  app.	  
Adenosin	  -‐	  1mg/ml	  5ml	  iv.	  Om	  utebliven	  effekt	  10	  ml	  iv.	  Därefter	  sista	  försök	  med	  12,5-‐15	  ml	  iv.	  
Adrenalin	  -‐	  1	  mg/ml	  0,3-‐0,5	  ml	  im.	  Vid	  anafylaxi.	  Kan	  upprepas.	  0,3	  ml	  sc.	  vid	  
svår	  urtikaria.	  I	  de	  undantagsfall	  då	  adrenalin	  ska	  ges	  iv.	  måste	  svagare	  koncentration	  användas.	  
Arixtra	  -‐	  Förfylld	  spruta.	  2,5	  mg	  sc	  till	  njurfriska.	  1,5	  mg	  sc	  vid	  eGFR	  20-‐30.	  
Atropin	  -‐	  1	  mg/ml.	  0,5-‐1	  ml	  iv.	  
Atrovent	  -‐	  0,25	  mg/ml	  2	  ml	  i	  nebulisator,	  ofta	  tillsammans	  med	  Ventoline	  
Betapred	  -‐	  4	  mg/ml.	  2	  ml	  iv.	  Kan	  även	  ges	  im.	  
Brilique	  -‐	  Tablett	  90	  mg.	  Laddningsdos	  180	  mg	  po.	  
Digoxin	  -‐	  0,25	  mg/ml.	  2	  ml	  iv.	  Ytterligare	  1	  ml	  iv	  efter	  2-‐3	  timmar	  om	  otillräcklig	  effekt.	  Ej	  vid	  
hypokalemi.	  
Fragmin	  -‐	  Förfyllda	  sprutor.	  200	  E/kg	  kroppsvikt.	  Avrunda	  till	  närmaste	  2500	  E.	  
Furix	  -‐	  10	  mg/ml.	  (2)-‐4-‐(8)	  ml	  iv.	  
”Gastric	  cocktail”	  -‐	  Xylocain	  viskös	  20	  
mg/ml	  15	  ml	  po.	  +	  Gaviscon	  15	  ml	  p.o	  
Glukos	  -‐	  30	  mg/ml.	  30	  ml	  iv.	  Upprepas	  
vid	  behov.	  
Lanexat	  -‐	  0,1	  mg/ml.	  2	  ml	  iv.	  Kan	  
upprepas	  med	  en	  minuts	  mellanrum.	  
Loratadin	  -‐	  10	  mg/tablett.	  1	  tablett	  p.o.	  
Morfin-‐	  10	  mg/ml.	  0,25-‐0,5-‐(1)	  ml	  
iv./im./sc.	  Kan	  upprepas.	  
Administrationssätt	  kan	  kombineras	  för	  
längre	  effekt.	  Ordinera	  Primperan	  
samtidigt.	  
Naloxon-‐	  0,4	  mg/ml.	  0,5	  ml	  iv.	  
Nitrolingual	  -‐	  0,4	  mg/dos.	  1-‐2	  doser	  
sublingualt.	  Kan	  upprepas.	  
Novorapid	  -‐	  Sc.	  Standarddos	  10%	  av	  ordinarie	  dygnsdos	  insulin	  extra	  vid	  P-‐glukos	  
>	  15.	  Till	  patient	  som	  inte	  tidigare	  står	  på	  insulin	  förslagsvis	  5	  E	  vid	  P-‐glukos>	  15.	  
Oxascand	  -‐	  Tablett	  5/10/15mg.	  5-‐10	  mg	  
po.	  Vid	  alkoholabstinens	  högre	  doser.	  
Panodil	  -‐	  Tablett	  500	  mg.	  1	  g	  po.	  Max	  4	  g/dygn.	  
Plavix	  -‐	  Tablett	  75	  mg.	  Laddningsdos	  300	  mg	  po.	  
Prednisolon	  -‐	  Tablett	  5	  mg.	  20-‐30	  mg	  po.	  Högre	  dos	  vid	  temporalisarterit/facialispares/	  
vestibularisneurit.	  
Primperan	  -‐	  5	  mg/ml.	  1-‐2	  ml	  iv.	  Max	  6	  
ml/dygn.	  
Ringer-‐Acetat	  -‐	  1000	  ml.	  Vid	  tveksamhet	  om	  pat.	  tål	  vätska	  ge	  bolus	  på	  200	  ml	  och	  utvärdera.	  
Seloken	  -‐	  1	  mg/ml.	  5	  ml	  iv.	  Kan	  upprepas	  upp	  till	  totaldos	  15	  ml.	  
Stesolid	  -‐	  5	  mg/ml.	  2	  ml	  iv/im.	  Kan	  upprepas.	  
Syrgas	  -‐	  Ordineras	  efter	  	  saturationsmålvärde	  enligt	  vad	  som	  anges	  under	  dyspné.	  Upp	  till	  5	  l/min	  på	  
grimma,	  högre	  flöden	  på	  mask.	  Vid	  behov	  av	  mer	  än	  10	  l/min,	  använd	  reservoarmask.	  
Tavegyl	  -‐	  1	  mg/ml.	  1-‐2	  ml	  iv.	  
Trombyl	  -‐	  Tablett	  75	  mg.	  Laddningsdos	  300	  mg	  po.	  
Ventoline	  -‐	  5	  mg/ml.	  2	  ml	  i	  nebulisator.	  
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Viktiga	  telefonnummer	  
I	  www.medinet/kungmed	  finns	  direkttelefonnummer	  och	  mobilnummer	  till	  alla	  läkare	  på	  
medicinkliniken.	  	  
	  

	  
Hjärtlarm	  	   	   90	  
Psykjour	  	   	   98592	  (08-‐‑20.00)	  övrig	  tid	  bakjour	  via	  vxl.	  
MIG	  larm	  	   	   98599	  
Vårdplatskoordinator	  	   98792	  	  (mån-‐‑tors	  09.45-‐‑19,	  fre	  09.45-‐‑16.30,	  sön	  12-‐‑20)	  	  	  
	  
	  
	  
Om	  introduktionsmanualen	  
Kompendiet	  är	  tänkt	  som	  en	  hjälp/vägledning	  in	  i	  det	  akutmedicinska	  arbetet.	  Förhoppningen	  
är	  att	  manualen	  är	  levande	  och	  fortlöpande	  förbättras	  genom	  feedback.	  Ett	  stort	  tack	  riktas	  till	  
Mikael	  Ryndel	  och	  Erik	  Ullemark	  på	  Kärnsjukhuset	  i	  Skövde.	  En	  betydande	  del	  av	  texten	  är	  
tagen	  med	  deras	  medgivande	  från	  deras	  kompendium	  "Akuthjälp	  medicin	  KSS"	  från	  år	  2014.	  	  	  	  	  
	  


