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Bakgrund/syfte:
Att hantera svårt sjuka barn är en svår och krävande uppgift både för 
den enskilde och för teamet på en akutmottagning.  
Det team som skall ta emot patienten är sällan samövat utan utgör ett 
så kallat ¨ad hoc-team¨ som uppstår just vid handläggningen av ett fall. 
Både sjukdomstillstånd och åtgärder som kan behöva utföras är 
vanligtvis sällan förekommande och ställer därför extra stora krav på 
team-medlemmarna och organisationen. 
Vi har därför tagit fram en arbetsmodell som på bästa sätt kunde få 
detta team att prestera optimalt för varje patient i dessa pressade 
situationer.
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Metod:
Vi har utarbetat en metod för att kunna simulera 
handläggningen av svårt sjuka barn på 
akutmottagningen strax innan deras ankomst.
När ledningssjuksköterskan på 
Akutmottagningen får larm om att ett svårt sjukt 
barn är på väg i ambulans sammankallas enligt 
rutin ett team som kan bestå av akutläkare, 
akutsjuksköterska, barnläkare, 
barnsjuksköterska, barnsköterska, narkosläkare, 
och narkossjuksköterska.

3 steg till säkrare 
och bättre 
omhändertagande av 
ett akut sjukt barn

Minskad stress-load
Tryggare team
Ökad patientsäkerhet
Bättre omhändertagande

Detta team har nu x antal (5-15) minuter på sig 
att starta upp teamet och göra de förberedelser 
man finner nödvändiga.

Vi har genom simuleringar utförda på Clinicum 
och Akuten Linköping utarbetat en metod för att 
kunna förbereda teamet på handläggningen 
precis innan barnets ankomst. 

Arbetssättet är indelat i tre steg där man kan 
välja att gå hela vägen eller endast genomföra 
steg ett eller ett och två beroende på hur lång 
tid i förväg teamet larmats. 

Stegen är indelade i:
1. Teamets uppstart enligt checklista, 

formulering av arbetshypotes
2. Mental Team-Simulering
3. Microscenario

Stegen:
1. Teamets uppstart enligt checklista 

(rollfördelning), formulering av 
arbetshypotes.                                              
Vilken kan diagnosen vara och vilken 
huvudsaklig behandlingsinriktning kan 
komma i fråga? Översikt av logistik och miljö 
på rummet. Var finns det materiel man kan 
komma att behöva? Denna materiel plockas 
fram och förbereds.  

2. Mental Team-Simulering.                               
Som ovan, men med tillägg att materielen 
kontrolleras på arbetsstationen för att 
säkerställa rätt storleksval och korrekt 
funktion.  Brister i materiel eller 
handhavande kan justeras.

3. Microscenario.                                                
Som ovan, med simuleringsdocka i adekvat 
storlek, görs en simulering med grund i 
arbetshypotesen som formulerades i steg ett. 
Ett microscenario med utgångspunkt på A-E 
och kopplat till det sjukdomstillstånd och de 
förvarningar som rapporterats in från 
ambulansen genomförs. När patienten 
närmar sig ankomst till akutmottagningen 
meddelas detta av ledningssjuksköterskan 
och scenariot avslutas. Eventuella brister i 
materiel eller handhavande kan justeras 
ytterligare inför mottagandet av patienten.

Resultat:
Våra tester har visat att vi genom detta 
förfaringssätt kan förkorta tiden till beslut om 
behandling och i slutänden även beslut om 
destination/avdelning för patienten.

Arbetssättet minimerar risken för tidsspill på 
grund av att fel eller ingen utrustning är 
framtagen och insikten om att rätt personal inte 
är närvarande kan göras innan den faktiska 
patienten anländer.

Slutsats:
Vi menar att  detta arbetssätt som ger en 
minskad stress-load till teamet inför 
omhändertagandet av ett akut sjukt barn  kan ge 
ett mer patientsäkert omhändertagande.

När ad hoc-teamets målinriktade arbete stöds 
och underlättas förbättras förutsättningarna för 
en optimal vård av patienten. 


