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Hva er spesielt med 
barn

Størrelse og variasjon med alder.
Alle medikamenter doseres i forhold til 
vekt.
Vekt 1-10 år =2(alder + 4).
Kroppsproporsjoner, stor overflate til 
vekt ratio – større varmetap og økt 
hypotermi fare.



Anatomi - luftveier

Stort hode, kort nakke – nakkefleksjon.
”Myke” luftveier.
Lite ansikt og kjeve, løse tenner og 
reguleringer.
Relativt stor tunge, mykt gulv i munnen.
Spedbarn under 6 måneder er obligate 
nesepustere.
2-8 år adenotonsillehypertrofi.



Veier til hjertestans

Hjertestans

Sirkulasjonsvikt Respirasjonsvikt

Væsketap Væske
omfordeling

Respirasjon-
distress

Respirasjons-
depresjon



Primær vurdering av 
luftveier og respirasjon
Respirasjons frekvens.
Inndragninger,  obs eldre barn.
Lyder inspirasjon og ekspirasjon.
Stønning / pressing.
Bruk av hjelpemuskler.
Nesevingespill.
Auskultasjon og pulsoksymetri.



Normal 
respirasjonsfrekvens i 

hvile
<1 år 30-40
1-2 år 25-35
2-5 år 25-30
5-12 år 20-25
>12 år 15-20



Følger av 
respirasjonssvikt på

andre organer
Hjertefrekvens  (tachy – brady kardi).
Hudfarge (blek – cyanose).
Mental status (agitert, søvnig, ikke seg 
selv).



Intubasjon, indikasjoner

Respirasjonsstans – alvorlige apnoer.
Oksygenmetning.
CO2 stigning.
Sliten pasient.
Smertefulle prosedyrer.
Forventet forverring.
Annen grunnsykdom.



Primær vurdering av 
sirkulasjon

Hjertefrekvens.
Puls volum (sml sentral med perifer).
Kapillær refill.
Blodtrykk ( hypotensjon er et sent og 
preterminalt tegn).



Normal hjertefrekvens i 
hvile

< 1 år 110 – 160
1 -2 år 100 – 150
2 – 5 år 95 – 140
5 – 12 år 80 - 120
> 12 år 60 - 100



Sirkulasjonssvikt effekt 
på andre organer

Respirasjonsfrekvens (acidose).
Hud (farge og temperatur).
Mental status (agitasjon-søvnighet-
bevisstløshet, ikke seg selv).
Diurese :

spedbarn >2 ml/kg/t, 
barn >1 ml/kg/t



Infusjonsvei

To ”store” venfloner
Når man setter noe inn – ta noe ut
Hvis man ikke lykkes i å legge i.v. 
tilgang raskt etabler INTRAOSSØS 
tilgang  



Infusjonsvæske

NaCl 9 mg/ml
10 – 20 ml / kg
Støt så raskt som mulig ( 5 – 10 min )







Primær vurdering av 
nevrologisk svikt

Kommer etter ABC
Bevissthetsnivå (AVPU)
Tonus
Pupiller (dilatasjon, nonreaktive, ulike)
Glem aldri blodglukose !!!!!!!



AVPU

Alert

Responds to Voice

Responds to  Pain

Unresponsive



Nevrologisk svikt, effekt 
på andre systemer

Respirasjon
Sirkulasjon

Hernieringstegn- Cushing`s respons



Smertelindring

Minst mulig uro, foreldre tilstede hos 
våkent barn.
Lokalbedøvelse hvis mulig
Opiater

Valg av type avhengig av pasientens tilstand

Paracetamol
Narkose
NSAIDs



Oppsummering

Airway / Breathing
Anstrengelse
Frekvens
Stridor/wheeze
Auskultasjon
Hudfarge

Circulation
Frekvens
Pulsvolum

Kapillær refill
Hudtemperatur

Disability
Bevissthetsnivå
Tonus
Pupiller

Hele vurderingen 
bør ta under 1 
minutt



Registrering



Kontroll av 
medikamenter

Dobbelkontroll av medikamenter.
Opptrukne medikamenter skal merkes



Pårørende/Foreldre

”Inne eller ute”
Skal ivaretaes hvor de enn befinner seg
Kan bidra med viktig informasjon
Kan være til hinder for behandlingen
Risiko for psykiske senreaksjoner
mindre ved å ha vært tilstede?
Juridiske rettigheter (foreldre og 
barnets)



Kommunikasjon

Bruk navn, adresser eller tittel/rolle (eks 
bakvakt barn)
Vær direkte og høflig.
Snakk høyt og tydelig, men ikke rop 
eller bruk kjeft
Kvitter for mottatt beskjed

”Gi 750 mg Claforan”
”Ja, jeg gir 750 mg Claforan”



Kommunikasjon II

”Jeg er bekymret for pasienten fordi 
kapillær refill er fortsatt 4-5 sekunder til 
tross væskebolus”
”Er du anestesilege ikke enig i at 
pasienten bør intuberes”



Barrierer for god 
kommunikasjon

Faglig usikkerhet
Emosjonelle reaksjoner, sinne 
frustrasjon, frykt
Prosedyrefokusering
Støy og avbrytelser
Feilprioritering og skråsikkerhet.



Hvorfor trene 
(simulere)?

Ingen risiko for pasientene
Øvelsene kan gjentas til oppnådde mål
Feil kan oppdages
Prosedyrer kan innøves
Kan stoppes og diskutere underveis
Mulighet for videoopptak
Beslutningstrening og stresshåndtering
Morsomt og engasjerende
Kvalitetssikring





Hvordan trene
Bruke vanlige rom, 
personell og utstyr.
Gå inn i situasjonen
Gjennomføre alt så
langt som mulig.
Spill leder gir data 
når undersøkelsen 
er gjennomført, 
forholder seg ellers 
passiv.
Lojalitet overfor 
formålet.



Hvordan bli bedre

Debriefing etter mottak av dårlig pasient
Debriefing og gjennomgang etter 
trening
Regelmessig trening.

Individuelle ferdigheter
Samhandling

Endre rutiner etter erfaring og ny 
kunnskap


