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ABCDE 
A - Airway: 

• Haklyft och håll manuellt fri luftväg.  

• Nasofaryngeal luftväg (nästub ”kantarell”) 

• Orofaryngeal lyftväg (svalgtub) 
▪ Grön 8 cm (storlek 2)  
▪ Gul 9 cm (storlek 3)  
▪ Röd 10 cm (storlek 4)  
▪ Orange 11 cm (storlek 5) 

• Larynxmask 
▪ Storlek 4 (< 90 kg) 
▪ Storlek 5 (> 90 kg) 

• Endotrakealtub 
▪ Storlek 7 - 8  

• Kirurgisk luftväg - koniotomi 
▪ Genomförs med skalpell, bougie-ledare och liten 

endotrachealtub (storlek 6) eller trakeostomikanyl 

• Tillkalla alltid hjälp vid problem att hantera luftväg eller 
när misstanke att luftvägsproblem kan uppstå. 

 

B - Breathing: 

• Syrgasbehandling: 

▪ Grimma 1-5 lit/min (FiO2  23-35 %) 

▪ Mask 6-15 lit/min (FiO2  30-70 %) 

▪ Reservoirmask/Oxymask 15 lit/min (FiO2  60-90 %) 
▪ Högflödesgrimma & NIV se sid 190 
▪ Intuberad patient - FiO2 justeras till målsaturation 

• Målsaturation 92-96 % (88-92 % kronisk andningssvikt).  

• Vid hotad luftväg maximal syrgastillförsel tills luftväg 
säkrad. 

• Astma (se sid 110), kardiellt lungödem (se sid 67), 
pneumothorax (se sid 112). 
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C – Cirkulation 
Infart: 

• Perifer venkateter (PVK) – färg, diameter & max flöde: 
 

 

Färg  
 

l/h 
 

Färg  
 

l/h 
  

 

Blå 0.9 mm 
 

2 
 

Vit 1.5 mm 
 

8 

Rosa 1.1 mm 4 Grå 1.7 mm 14 

Grön 1.3 mm 6 Orange 2.3 mm 16 
  

 
 

• Intraosseös infart (IO) i tibia/humerus om PVK ej lyckas. 
▪ Nål 25 mm för tibia 
▪ Nål 45 mm för humerus (och tibia vid grav obesitas) 
 

Vätska och läkemedel: 

• Vid hypovolemi Ringer-Acetat iv.  

• Vid blödningschock ges blod se transfusion sid 193. 

• Övrig specifik behandling se chock sid 15. 
 
 

D – Disability  

• B-glukos på alla medvetandesänkta patienter 

• Basal neurologisk undersökning med: 
▪ Medvetandegrad (t.ex. GCS eller RLS sid 205) 
▪ Pupillstorlek, ljusreaktion & ögonmotorik 
▪ Grovmotorisk funktion i armar och ben 
▪ Bedömning om nackstyvhet 

 

E – Exposure 

• Kroppstemperatur?  

• Inspektera hela hudkostymen för bl.a. tecken till: 
▪ Trauma 
▪ Exantem 
▪ Infektion  
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ENDOKRINA SJUKDOMAR & DIABETES 

DIABETES KETOACIDOS 

Akutdiagnostik: 

• Bedöm grad av diabetesketoacidos med blodgas: 
▪ Lindrig: pH 7.25–7.3 eller bikarbonat 15-22 mmol/l 

(base-excess -3 till -9 mmol/l) 
▪ Måttlig: pH 7.0–7.24 eller bikarbonat 10–15 mmol/l 

(base-excess -9 till -14 mmol) 
▪ Svår: pH < 7.0 eller bikarbonat < 10 mmol/l  

(base-excess < - 14 mmol/l) 

• B-ketoner  3 mmol/l vid måttlig-svår ketoacidos  
(B-ketoner normalt < 0.6 mmol) 

• Bedöm utlösande orsak (t.ex. nydebuterad diabetes, 
bristande kompliance eller infektion). 

 
Akutbehandling: 

• Vätska och kalium: Inf. Ringer-Acetat och Kaliumklorid 

ges enligt: 
 

Timme Ringer-Ac Kaliumklorid  
(mmol/h) 

1 1000 ml/h - 

2-5 500 ml/h 10 mmol/h vid K < 4.0 mmol/l 
5 mmol/h vid K 4.0-5.0 mmol/l 

0 mmol/h vid K > 5.0 mmo/l 

6-12 300 ml/h 10 mmol/h vid K < 3.0 mmol/l 
5 mmol/h vid K 3.0-5.0 mmol/l 

0 mmol/h vid K > 5.0 mmol/l 

13-24 200 ml/h 10 mmol/h vid K < 3.0 mmol/l 
5 mmol/h vid K 3.0-5.0 mmol/l 

0 mmol/h vid K > 5.0 mmol/l 
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• Insulin: Inf. Insulin (t.ex. Novorapid/Humalog)  

0.05-0.1 E/kg/h (d.v.s. för patient 60 kg 3-6 E/h  
= 3-6 ml/h av 1 E / ml). Infusionslösning 1 E / ml blandas 
genom 0.5 ml av 100 E / ml Insulin späds i 50 ml NaCl.   

• Kontroll B-glukos varannan timme, elstatus var 2-4:e h. 

• Vid B-glukos < 15 mmol/l och kvarstående metabol 
acidos påbörja Inf. Glukos 100 mg/ml (10 %) iv.  
100 ml / h parallellt med insulininfusion och Ringer-
Acetat. 

• Fortsätt behandling med ordinarie dos av långverkande 
insulin sc. samtidigt med insulininfusion. 

• Insulininfusion ges till normalt bikarbonat, normalt 
base-excess eller B-ketoner < 0.6 mmol/l.  

• Ge 30 min innan avslutad insulininfusion ordinarie 
insulin sc. och återinsätt tidigare insulinbehandling för 
att undvika ny ketoacidos. 

DIABETESFOT 

Akutdiagnostik: 

• Charcotfot misstänks hos diabetiker om röd, svullen 

och värmeökad fot utan uppenbara tecken till infektion. 
Slätröntgen med frågeställning Charcotförändringar 
men normalfynd utesluter inte Charcotfot. 

• Diabetesfotsår – bedöm om tecken till akut infektion 

samt sannolikt genes (neuropatisk, arteriellt eller 
venöst sår).  

• Plantarabscessen bör misstänkas vid smärta, rodnad 

eller svullnad i fotsulan. MR för diagnostik vb.  
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Akutbehandling: 

• Charcotfot: Vid misstanke om charcotfot total 

avlastning av foten (kryckor). Akutremiss till fot- eller 
ortopedmottagning för bedömning, fortsatt 
handläggning och behandling med gipsstövel. 

• Plantarabscess: Inläggning, ortopedbedömning och 

antibiotikabehandling som vid djup sårinfektion hos 
diabetiker (se sid 100)  

• Diabetesfotsår: Sårinfektioner se sid 100. Remiss till 

diabetesfotmottagning eller primärvård för uppföljning. 

HYPEROSMOLÄRT/-GLYKEMISKT SYNDROM 

Akutdiagnostik: 

• B-glukos > 33 mmol/l och S-osmolalitet > 320 mosm/l 
utan tecken till ketoacidos.  

 
Akutbehandling: 

• Vätska och kalium: Vätske- och kaliumbehandling som 

vid diabetesketoacidos sid 22. 

• Insulin: Insulininfusion som vid diabetesketoacidos (se 

sid 22) men insulininfusionstakt 0.025-0.05 E/kg/h  
(för patient 60 kg 2-3 E/h = 2-3 ml/h av 1 E / ml). Justera 
infusionstakt med mål sänka B-glukos ca. 1-2 mmol/l/h. 

• Blodförtunnande behandling med LMWH i profylaxdos 
t.ex. Inj. Fragmin 5000 E 1x1 sc. till mobilisering.  
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HYPOGLYKEMI 

Akutbehandling: 

• Glukos: Inj. Glukos 300 mg/ml (30 %) 50 ml iv. ges till 

medvetandesänkt patient. Upprepas var 3-5:e min till  
B-glukos > 5 mmol/l.  

• Glukagon: Inj. Glukagon 1 mg im. (1 ml av 1 mg/ml) ges 

till medvetandesänkt patient där det inte gått att sätta 
infart.  

• Vaken patient får äta och dricka (t.ex. juice, mjölk, 
smörgås).  

• Insulinutlöst hypoglykemi: 

▪ Om svåra återkommande hypoglykemier ge  
Inf. Glukos 100 eller 200 mg/ml iv. initialt 250 ml/h. 

▪ Inläggning för observation och B-glukoskontroll om 
oklar orsak till hypoglykemin, återkommade 
hypoglykemiepisoder eller tveksamhet om patienten 
klarar B-glukoskontroller i hemmet.  

▪ Vid insulinutlöst hypoglykemi kan patient gå hem 
efter födointag om B-glukos är stabilt under 3-6 h och 
patienten kan hantera fortsatta glukoskontroller.  

▪ Justera insulindoser om ingen klar utlösande orsak. 

• Per orala diabetesläkemedelorsakad hypoglykemi 

▪ Inläggning för observation med kontroll av B-glukos.  
▪ Undvik om möjligt kontinuerlig Inf. Glukos då 

infusionen ökar insulinfrisättning med tilltagande 
hypoglykemi.  

▪ Vid svårbehandlad hypoglykemi av po diabets-
läkemedel ge Inj. Sandostatin 50 µg x 2-4 sc./iv. 
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HYPERGLYKEMI 

Akut diagnostik: 

• B-Glukos >11 mmol/l (ej fastevärde) ger misstanke om 
diabetes och skall utredas om inte känd diabetes. 
Remiss primärvård om ej indikation för slutenvård. 

• Opåverkad patient med B-Glukos < 25 mmol/l utan 
tecken till ketoacidos eller nydebuterad diabetes typ 1 
kan oftast följas upp inom en vecka via primärvård eller 
diabetesmottagning. Överväg justering av insulindoser 
om känd diabetes. Råd om minskning av sockerintag 
och ökat vätskeintag (2-3 l/dygn).  

• Vid misstanke om nydebuterad diabetes typ 1 
inläggning för inledning av insulinbehandling.  

• Vid oklarhet kring typ av diabetes provtagning S-GAD- 
och IA2-antikroppar för att underlätta vidare utredning. 

 
Akutbehandling: 

• Vid inläggning för hyperglykemi rekommenderas 
initialt intermittenta doser snabbverkande insulin 
(Novorapid/Actrapid/Humalog) var 4:e timme efter 
kontroll av P-glukos t.ex. enligt följande schema: 

 

B-glukos Dos insulin 
(vikt < 100 kg) 

Dos insulin 
(vikt > 100 kg) 

10 – 15 mmol/l 4 E 6 E 

15 – 20 mmol/l 6 E 8 E 

20 – 25 mmol/l 8 E 10 E 

> 25 mmol/l 10 E 12 E 
 

• Fortsätt ordinarie insulindoser vid sedan tidigare 
pågående insulinbehandling. 

• Vid tecken till ketoacidos eller hyperosmotiskt 
hyperglykemiskt syndrom behandling enligt sid 22. 
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FÖRGIFTNINGAR 
Generell akutbehandling: 

• Vid oklarheter om handläggning kontakta Gift-
informationscentralen (010-456 67 19, www.giftinfo.se)  

• Ventrikeltömning endast vid allvarlig förgiftning där 
intag skett < 2 h och effektiv antidot saknas 

• Susp. Medicinskt kol (Carbomix) 50 g (300 ml) ges till 
vaken patient upp till 2 h efter tablettintag.  

• Tablettidentifiering finns på www.fass.se 

ALKOHOLER 

Akutdiagnostik: 

• Etanol 

▪ Vid behov av koncentrationsmätning använd 
alkometer eller S-etanol (1 promille = 22 mmol/l) 

• Isopropanol:  

▪ Provtagning S-isopropanol 

• Etylenglykol 

▪ Misstänks vid svår metabol acidos av oklar genes. 
▪ S-etylenglykol (analyseras endast på vissa lab). 
▪ Antidotbehandling vid acidos eller S-etylenglykol  

> 4 mmol/l 
▪ Oxalatkristaller i urin är diagnostisk men uppkommer 

senare i förloppet och tillför inget akutdiagnostiskt. 
▪ Metaboliter av etylenglykol korsreagerar med laktat i 

vissa blodgasanalyser varför högt S-laktat kan ses  

• Metanol 

▪ Misstänks vid uttalad metabol acidos av oklar genes. 
▪ Provtagning S-metanol 
▪ Antidotbehandling vid acidos eller S-metanol  

> 7 mmol/l 

http://www.giftinfo.se/
http://www.fass.se/
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Akutbehandling: 

• Etanol 

▪ Ingen specifik behandling annat än observation 
avseende andning och medvetandegrad. 

• Isopropanol:  

▪ Ingen specifik behandling annat än observation 
avseende andning och medvetandegrad. 

• Etylenglykol och metanol: 

▪ Inf. Fomepizole 15 mg/kg iv. under 30 min följt av  
Inf. Fomepizole 10 mg/kg var 12:e h.  

▪ Alternativt ges Inf. Glukos 50 mg/ml med Etanol  
100 mg/ml (10 %) 500 ml iv. på 20 min följt av infusion 
med 100 ml/h. Justera takt till S-etanol 20-25 mmol/l.  

▪ Inf. Natriumbikarbonat 50 mg/ml 200 ml iv. vid svår 
acidos, upprepas vb. 

▪ Vid metanolintoxikation och acidos ges Inj. Folat 
(Calciumfolinat) 50 mg x 6 iv.   

▪ Diskutera dialysindikation med Giftinfo.  

BENSODIAZEPINER 

Akutdiagnostik: 

• Diagnos baserad på klinisk misstanke. Provtagning eller 
urinscreening har ingen roll i akuta diagnostiken. 

 
Akutbehandling: 

• Inj. Flumazenil 0.2 mg (2 ml av 0.1 mg/ml) iv. Upprepas 
vb. med 2 min intervall till max dos 1 mg. Undvik 
Flumazenil vid kramper eller breddökade QRS på EKG. 

• Flumazenil har kortvarig effekt (t1/2 < 0.5 h) varför 
observation ≥ 2-4 h efter senaste givna dos.  
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BRANDRÖK 

Akutdiagnostik: 

• Bedöm förekomst av brännskador i luftväg. 

• Bedöm brännskador på hud (se sid 13). 

• Blodgasanalys för CO-Hb och laktat (venös eller 
arteriell). 

• Vid svår cyanidförgiftning laktat vanligen > 8 mmol/l. 
Normalt laktat (< 2 mmol/l) talar emot signifikant 
cyanidförgiftning. 

 
Akutbehandling: 

• Brännskada i luftväg 

▪ Vid tecken till allvarlig brännskada säkra luftväg. 

• Kolmonoxidförgiftning 

▪ Medvetandesänkt patient intubation och behandling 
med 100 % FiO2 i respirator.  

▪ Vaken patient CPAP med 100 % FiO2 5 cm H2O. Om 
CPAP ej tillgängligt ge 15 lit/min O2 på reservoirmask.  

▪ Se även kolmonoxidförgiftning (se sid 55). 

• Cyanidförgiftning 

▪ Inf. Hydroxykobalamin (Cyanokit) 5 g iv. (5 g späds i 
200 ml NaCl) ges under 15 min. 

▪ Vid låg misstanke om cyanidförgiftning kan 
alternativt Inf. Natriumtiosulfat 15 g iv. (15 g späds i 
100 ml NaCl) ges under 10 min.   

• Toxisk lungskada 

▪ Överväg behandling med inhalationssteroid t.ex.  
Inh. Pulmicort 400 µg 2x2. 

▪ Vid obstruktiva andningsbesvär ge 
inhalationsbehandling som vid astma (sid 110). 
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DIGOXIN 

Akutdiagnostik: 

• Svår akut intoxikation vanligen S-digoxin >10 nmol/l 
och svår kronisk intoxikation vanligen >4 nmol/l.  

 

Akutbehandling: 

• Antidotbehandling vid allvarlig arytmi, akut hjärtsvikt, 
chock, hyperkalemi (>5 mmol/l) eller sänkt medvetande: 
▪ Inj. Digoxinantikroppar (DigiFab)  

- 160 mg (4 ampuller á 40 mg) iv. under 5 min följt av 
- 160 mg iv. under 1 h och ytterligare  
- 160 mg iv. under 7 h.  

▪ Vid hjärtstopp eller svår cirkulatorisk chock  
Inj. Digoxinantikroppar (DigiFab)  
400-800 mg (10-20 ampuller á 40 mg) iv. under 5 min. 

• Diskutera fortsatt antikroppsbehandling med Giftinfo. 

• Behandla hypokalemi och eftersträva normokalemi.  

HUGGORMSBETT 

Akutdiagnostik: 
Klinisk diagnos där indikation för antiserumbehandling vid: 

• Allmänpåverkan med t.ex. blodtrycksfall, mag-
tarmsymtom, bronkospasm eller anafylaxi 

• Lokalreaktion > 10 cm från bett inom 12 h.  

• Gravida med tecken till lokal reaktion efter bettet.  
 

Akutbehandling: 

• Vid tecken till anafylaxi behandling enligt sid 10.  

• Akutbehandling med antiserum Inf. ViperaTab  
200 mg iv. (späds i 100 ml NaCl) ges under 30 min.  

• Kontakta Giftinfo vid svårt sjuk patient eller 
symtomprogress 4 h efter behanding med antiserum 
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HJÄRTSJUKDOMAR 

BRADYARYTMI 

Akutbehandling 

• Cirkulatoriskt påverkad patient: 
▪ Inj. Atropin 0.5 mg iv. (1 ml av 0.5 mg/ml). Upprepas 

vb. upp till 2 mg. 
▪ Inf. Isoprenalin med startdos 0.01 µg/kg/min (se 

dosschema sid 198). 
▪ Överväg transkutan extern pacemaker. 
▪ Kontakta kardiolog för bedömning om behov av akut 

inläggning av temporär transvenös pacemaker.  

• Behandla ev. utlösande orsak som t.ex. 
elektrolytrubbning, ischemi eller läkemedelsbiverkan. 

• Inläggning med arytmiövervakning vid misstänkt eller 
bekräftad symptomgivande bradyarytmi.  

FÖRMAKSFLIMMER/-FLADDER 

Akutbehandling: 

• Elkonvertering synkront (200 J bifasiskt/360 J monofas) 
vid cirkulatorisk chock. 

• Vid snabbt förmaksflimmer och annan samtidig akut 
sjukdom (t.ex. infektion, andningssvikt eller 
hypovolemi) behandla underliggande sjukdom innan 
frekvensreglerande läkemedel ges. 

• Frekvensreglering – iv. läkemedel: 

▪ Inj. Metoprolol (Seloken) 2.5-5 mg iv. (2.5-5 ml av  
1 mg/ml). Upprepas vb. var 10:e min, max 20 mg eller 

▪ Inj. Digoxin 0.5 mg iv. (2 ml av 0.25 mg/ml). 
Ytterligare doser 0m 0.25 mg (1 ml av 0.25 mg/ml) ges 
efter 3 h upp till totaldos max 1.5 mg eller 
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▪ Inf. Amiodaron (Cordaron) enligt schema sid 196. 
Bolusdos utan efterföljande infusion ofta tillräcklig 
akut för frekvensreglering. Beakta embolirisk då 
Amiodaron kan orsaka konvertering till sinusrytm. 

• Frekvensreglering – po. läkemedel: 

▪ T. Metoprolol (Seloken) 50-100 mg upp till max  
200 mg / dygn eller 

▪ T. Bisoprolol (Emconcor) 5-10 mg, max 10 mg/dygn 
▪ T. Digoxin 1 mg (4 tabl á 0.25 mg) som laddningsdos 

följt av T. Digoxin 0.13-0.25 mg 1x1 (reducerad dos vid 
njursvikt) 

• Bedöm behov av antikoagulationsbehandling enligt 
CHA2DS2-VASc. 

 

CHA2DS2-VASc-score för antikoagulationsbehandling: 

• C  -   Hjärtsvikt (EF <40 %)  1 p 

• H  -   Hypertoni  1 p 

• A   -  Ålder ≥ 75 år  2 p 

• D   -  Diabetes  1 p 

• S   -  Stroke/TIA/emboli  2 p 

• V   -  Aterosklerotisk kärlsjukdom 1 p 

• A   -  Ålder 65-74 år  1 p 

• S   -  Kvinnligt kön  1 p 
 
Om 0 p hos män och 1 p hos kvinnor ingen behandling 
Om 1 p hos män och 2 p hos kvinnor individuell bedömning. 
Om 2 p hos män och 3 p hos kvinnor antikoagulationsbeh. 
 
Årlig strokerisk CHA2DS2-VASc =  

2 → 2%, = 4 → 4%, = 6 → 10% 
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Antikoagulationsbehandling - behandlingsalternativ: 

• T. Apixaban (Eliquis) 5 mg 1x2.  
▪ Dosreduktion till T. Apixaban (Eliquis) 2.5 mg 1x2 vid 

GFR 15-30 ml/min, förhöjd blödningsrisk eller minst 
två av följande: vikt < 60 kg, ålder > 80 år eller 
S-kreatinin > 133 µg/l. Kontraindicerat vid svår 
njursvikt (GFR < 15 ml/ml) eller mekanisk klaffprotes. 

• T. Dabigatran (Pradaxa) 150 mg 1x2.  
▪ Dosreduktion till T. Dabigatran (Pradaxa) 110 mg 1x2 

vid förhöjd blödningsrisk, ålder > 80 år eller måttlig 
njursvikt (GFR 30-50 ml/min). Kontraindicerat vid GFR 
< 30 ml/min eller mekanisk klaffprotes. 

• T. Warfarin (Waran) 2.5 mg, mål PK INR 2.0-3.0. 
 

Elkonvertering av förmaksflimmer/-fladder: 

• Elkonvertering synkront (200 J bifasiskt/360 J monofas). 
Diskutera med kardiolog om osäkerhet om indikation. 

• Förmaksflimmer med säker debut < 48 h 
▪ Kan elkonverteras utan föregående AK behandling. 
▪ Om CHA2DS2-VASc ≥2 insättning av 

antikoagulationsbehandling vid elkonvertering. Vid 
Waranbehandling LMWH i fulldos tills terapeutiskt 
PK-INR. Vid insättning av DOAK ej behov av LMWH. 

• Förmaksflimmer debut > 48 h eller oklar debut: 
▪ Elkonvertering endast om  

− Waran-behandling med PK INR (2.0-3.0) under 
minst 3 v (veckovisa kontroller) 

− DOAK behandling med full kompliance 4 v  

− TEE utan tecken till förmakstromber.  
▪ Antikoagulationsbehandling 4 v efter elkonvertering 

eller tillsvidare om indikation enligt CHA2DS2-VASc 
föreligger. 
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HJÄRTSVIKT 

Akutdiagnostik: 

• Ekokardiografi vid inte tidigare känd hjärtsvikt eller vid 
misstanke om strukturell orsak till försämring. 

• Lungröntgen endast om misstanke om större mängd 
pleuravätska eller annan diagnos än hjärtsvikt. 

• NT-proBNP analys endast för patienter utan känd 
hjärtsvikt där normalt värde utesluter systolisk 
hjärtsvikt med hög sannolikhet. 

• Bedöm orsak till försämring (hjärtinfarkt, bristande 
läkemedelskompliance, hypertoni eller annan 
komplikation/sjukdom). 

 
Akutbehandling: 

• Justering av läkemedelsbehandling inkl. diuretikados i 
öppen eller slutenvård beroende på patientens tillstånd.  

• Vid tecken till hypervolemi/övervätskning  
Inj. Furosemid 20-40 mg iv. (2-4 ml av 10 mg/ml) x 2-4. 

• Vid lungödem: 
▪ CPAP eller BIPAP se NIV sid 190. 
▪ Spray Nitroglycerin (Glytrin) 0.4 mg sublingualt om 

systoliskt BT > 140 mmHg. Om behov av upprepade 
doser sublingualt överväg Inf. Nitroglycerin med 
startdos 0.5-1 µg/kg/min (se dosschema sid 201) 
 

  



HJÄRTSJUKDOMAR 

68 

 

INSTABIL KRANSKÄRLSSJUKDOM (NSTEMI/IAP) 

Akutdiagnostik: 

• Bedömning baseras på symtom, EKG och troponin.  

• HEART-score kan användas för riskstratifiering vid 
symtom som inger misstanke om kranskärlssjukdom. 
 

 

HEART-score 

Symtom Stark misstanke om kardiell ischemi 2 
  Måttlig misstanke om kardiell ischemi 1 
  Svag misstanke om kardiell ischemi 0 
 

EKG ST-sänkning som vid ischemi 2 
  Ospecifika ST-T förändringar 1 
  Normalt EKG  0 
 

Ålder ≥65  2 
  45-64  1 
  <45  0 
 

Riskfaktorer ≥3 riskfaktorer* eller känd ateroskleros 2 
  1-2 riskfaktorer*  1 
  Inga riskfaktorer*  0 
 

Troponin > 3 x övre gräns  2 
 1-3 x övre gräns  1 

Normalvärde  0 
 
 

*riskfaktorer: hyperkolestrolemi, hypertoni, diabetes, rökning, 
heriditet och övervikt (BMI > 30). 
 

Heart-score 0-3: låg risk – överväg utredning öppenvård 
Heart-score 4-7: måttlig risk – överväg inneliggande vård 
Heart-score >7: hög risk – inneliggande vård/utredning med  
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Akutbehandling: 

• Låg risk (EKG utan ischemitecken och normalt TnT) 

avvakta behandling eller ge: 
▪ ASA: T. Acetylsalicylsyra 500 mg bolusdos följt av  

T. Acetylsalicylsyra (Trombyl) 75 mg 1x1 

• Måttlig-hög risk (EKG ischemitecken eller förhöjt TnT): 

▪ ASA: T. Acetylsalicylsyra 500 mg bolusdos följt av  
T. Acetylsalicylsyra (Trombyl) 75 mg 1x1 

▪ P2Y12-hämmare: T. Ticagrelor (Brilique) 180 mg  
(2 tabl á 90 mg) bolusdos följt av 90 mg 1x2 
alternativt ges T. Klopidogrel (Plavix) 300 mg  
(4 tabletter á 75 mg) bolusdos följt av 75 mg 1x1. 

▪ LMWH: Inj. Fondaparinux (Arixtra) 2.5 mg sc. (0.5 ml 
av 5 mg /ml). Vid njursvikt (GFR <30 ml/min) 1.5 mg 
sc. (0.3 ml av 5 mg /ml) eller avstå behandling. 

▪ För patienter med pågående antikoagulations-
behandling ges akut i första hand endast ASA. 

• Smärtlindring med opioider (vg. se sid 192) 

• Spray Nitroglycerin (Glytrin) 0.4 mg sublingualt vb. 
Om behov av upprepade doser sublingualt överväg  
Inf. Nitroglycerin med startdos 0.25 µg/kg/min (se 
dosschema sid 201) 

• Inj. Metoprolol (Seloken) 5 mg iv. (5 ml av 1 mg/ml) vid 
takykardi och/eller högt blodtryck samt symtom eller 
tecken på ischemi. Upprepas vid behov var 10:e min 
upp till max 20 mg. 

• Akut kontakt med kardiolog vid EKG dynamik eller 
återkommande ischemiska smärtor trots behandling 
för akut koronarangiografi eller annan behandling.  
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MEKANISK HJÄRTKLAFF - ANTIKOAGULATION 

Akutdiagnostik: 

• Terapeutiskt intervall Waranbehandling PK 2.0-3.0  
(om inte patienten har annat beslutat intervall) 

 

Akutbehandling: 

Behandling vid lågt PK och mekanisk hjärtklaff: 

• PK 1.8 – 2.0 : Justera Warandos och nytt prov 5-7 d 

• PK 1.6 – 1.7:  Justera Warandos och ge tills PK > 1.8: 
▪ Vikt < 70 kg: Inj. Fragmin 5000 E x 1 sc 
▪ Vikt > 70 kg: Inj. Fragmin 10000 E x 1 sc 
▪ Nytt PK-INR prov efter 2-3 dagar 

• PK ≤ 1.5 :      Justera Warandos och ge tills PK > 1.8: 
▪ Inj. Fragmin i fulldos (se sid 199) 
▪ Nytt PK-INR prov efter 2-3 dagar 

 

Behandling vid ingrepp/operation som kräver PK < 1.8 : 

• Vid ingrepp/operation > 8 h och PK > 1.8:  
▪ Ge Inj. Konakion 2 mg iv. (0.2 ml av 10 mg/ml) iv. 

Kontrollera om PK efter 8 h och upprepa dos vb. 

• Vid ingrepp/operation < 8 h och PK > 1.8 
▪ Ge Inj. Konakion 2 mg iv. (0.2 ml av 10 mg/ml) iv. 
▪ Akut reversering med 4-faktorkoncentrat (se sid 187) 

• Dag före ingrepp/operation om PK < 1.8: 
▪ Inj. Fragmin 5000 E x 1 sc 

• Dag för ingrepp/operation om PK < 1.8: 
▪ Inj. Fragmin 5000 E x 1 sc 6 h efter genomfört ingrepp 

• Dag efter ingrepp/operation ges till PK > 2.0: 
▪ Vikt < 70 kg: Inj. Fragmin 2500 E (morgon) + 5000 E 

(kväll) sc. 
▪ Vikt > 70 kg: Inj. Fragmin 5000 E x 2 sc. 

▪ Återinsätt Waran och kontrollera PK efter 3 d   
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PERI- & MYOKARDIT 

Akutdiagnostik: 

• Diagnos baserad på symtom, EKG och troponin.  

• Ekokardiografi vid myokardit, misstanke om 
perikardvätska eller hjärtsvikt. 

• EKG fynd talande för perikardit istället för STEMI: 
▪ Generella ST-höjningar i flertalet avledningar 
▪ Konkav ST-sträcka 
▪ Sänkningar i PQ-sträckor (utom V1) 
▪ Vid diagnostisk oklarhet om perikardit eller STEMI 

akut kontakt med kardiolog för ev. akut 
koronarangiografi 

 
Akutbehandling: 

• Perkardit: 

▪ NSAID (t.ex. T. Ibuprofen 400 mg x 3) i 1-2 v.  
▪ T. Kolkicin 0.5 mg 1x2 vid uttalad smärta och 

inflammation. Kolkicin ges som tillägg till NSAID. 
Behandlingstid 1-3 mån. Diskutera med kardiolog. 

▪ Inläggning med arytmiövervakning om tecken till 
samtidig myokardit, svår smärta, oklar diagnos eller 
större mängd perikardvätska (> 10 mm). 

▪ Uppföljning på hjärtmottagning eller primärvård 
inom 1-2 månader. Rekommendera avstå kraftig 
fysisk träning tills uppföljning.  

• Myokardit: 

▪ Smärtlindring i första hand med Paracetamol 
▪ Inläggning med arytmiövervakning 
▪ Behandla ev. hjärtsviktssymtom 
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ST-HÖJNINGSINFARKT (STEMI) 

Akutdiagnostik: 

• Symtom förenliga med hjärtinfarkt tillsammans med 
EKG visande STEMI- eller Sgarbossakriterier. 
 

EKG kriterier STEMI:  

ST-höjning ≥ 1 mm (i frånvaro av LVH och LBBB) i två 
angränsande avledningar - förutom i avledning V2-V3 där:  

• ≥ 2.5 mm hos män < 40 år  

• ≥ 2 mm hos män  40 år  

• ≥ 1.5 mm hos kvinnor 
 

Sgarbossa kriterier (vid LBBB): 

• Konkordant ST-höjning > 1 mm i avledning med positivt 
QRS 

• Konkordant ST-sänkning > 1 mm i V1-V3 

• Diskordant ST-höjning > 5 mm (eller 25 % av QRS 
amplitud) i avledning med negativt QRS 

 

• EKG med avledning V4R vid inferior STEMI för 
bedömning av eventuellt högerkammarengagemang  

• EKG med avledning V7-V9 vid misstanke om 
bakväggsinfarkt (t.ex. isolerad ST-sänkning V2-V4) 
 

Akutbehandling:  

Indikation för akut PCI  

• EKG med STEMI eller Sgarbossakriterier samt symtom 
talande för pågående hjärtinfarkt  

• Kardiogen chock eller återkommande livshotande 
arytmier med ischemi som sannolik orsak 

• Tecken till pågående ischemi trots behandling men inte 
uppfyllda STEMI eller Sgarbossakriterier. 
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Behandling inför primär PCI 

• ASA: T Acetylsalicylsyra (Bamyl) 500 mg 1 tabl eller  
T. Acetylsalicylsyra (Trombyl) 75 mg 4 tabl bolusdos 

• P2Y12-hämmare: T. Ticagrelor (Brilique) 180 mg  
(2 tabletter á 90 mg) alternativt T. Klopidogrel (Plavix)  
600 mg (8 tabletter á 75 mg) bolussdos 

• Vid hög blödningsrisk, pågående antikoagulations-
behandling eller osäker STEMI diagnos avvakta med 
Ticagrelor/Klopidogrel och låt kardiolog besluta om 
behandling på angiolab i samband med undersökning. 

 

Indikation/kontraindikation för trombolys: 

• ST-höjning eller Sgarbossakriterier samt symtom 
talande för pågående hjärtinfarkt (symtom < 6 h) och 
akut PCI är inte tillgänglig eller innebär fördröjd 
behandling (> 120 min från första vårdkontakt) 

• Absoluta kontraindikationer: 
▪ Tidigare cerebral blödning 
▪ Ischemisk stroke senaste 6 mån 
▪ Malignitet eller kärlmissbildning i CNS 
▪ Större trauma, kirurgi eller blödning senaste 4 v 
▪ Aortadissektion 
▪ Blödningssjukdom eller pågående inre blödning 
▪ Punktion av icke komprimerbart kärl eller 

lumbalpunktion inom 24 h 

• Relativa kontraindikationer: 
▪ TIA inom 6 mån 
▪ Antikoagulationsbehandling 
▪ Graviditet och förlossning inom 1 mån 
▪ Blodtryck > 180/110 
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Trombolysbehandling STEMI 

• ASA: T. Acetylsalicylsyra (Bamyl) 500 mg bolusdos 

• P2Y12-hämmare: T. Klopidogrel (Plavix) 300 mg  
(4 tabletter á 75 mg) bolusdos 

• Inj. Tenecteplas (Metalyse) (se dosschema sid 198) 

• LMWH: Inj. Fondaparinux (Arixtra) 2.5 mg iv.  
(0.5 ml av 5 mg/ml) 

• Kontakt med kardiolog för ev. transport till angiolab 
oavsett om tecken till reperfusion. 

 

Övrig akutbehandling: 

• Smärtlindring med opioider (se smärtlindring sid 192) 

• Nitroglycerin: Spray Nitroglycerin (Glytrin) 0.4 mg 
sublingualt. Om behov av upprepade doser sublingualt 
Inf. Nitroglycerin med startdos 0.25 µg/kg/min (se 
dosschema sid 201) 

• Inj. Metoprolol (Seloken) 5 mg iv. (5 ml av 1 mg/ml) vid 
takykardi och/eller högt blodtryck. Upprepas vb. var 
10:e min upp till max 20 mg. 
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SUPRAVENTRIKULÄR TACKYKARDI 

Akutdiagnostik: 

• Överväg esophagus EKG för att bedöma orsak.   
 
Akutbehandling: 

• Elkonvertering synkront (200 J bifasiskt/360 J monofas) 
vid cirkulatorisk chock  

• Modifierad Valsalva manöver för stabil patient: 
▪ Patient sitter på brits och blåser kraftigt i 10 ml spruta 

under 15 sek, patienten läggs sedan direkt ner plant 
och benen lyfts. 

• Inj. Adenosin 5 mg iv. (1 ml av 5 mg/ml). Öka dosen 
stegvis till Inj. Adenosin 10 mg (2 ml av 5 mg/ml) och  
15 mg (3 ml av 5 mg/ml). Injektion ges snabbt följt av 
NaCl flush. EKG övervakning under injektion. Informera 
patienten att Adenosin ger övergående bröstsmärta, 
dyspné och värmekänsla. 

• Vid utebliven effekt av behandling enligt ovan  
Inj. Metoprolol (Seloken) 5 mg iv. (5 ml av 1 mg/ml). 
Upprepas vid behov var 10:e minut upp till max 20 mg. 

• Kontroll av EKG efter omslag till sinusrytm och remiss 
till kardiolog för ställningstagande till ablation om 
patienten inte redan tidigare bedömts avseende detta. 
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VENTRIKELTACKYKARDI 

Akutdiagnostik: 

• Breddökad (≥ 120 ms) regelbunden takykardi är 
ventrikeltakykardi till motsatsen bevisats.  

• Överväg esophagus-EKG för stabil patient vid oklarhet 
om takykardin är ventrikulär eller supraventrikulär. 

 
Akutbehandling: 

• Elkonvertering synkront (200 J bifasiskt/360 J monofas) 
vid cirkulationspåverkan. Asynkron defibrillering om 
synkron elkonvertering inte fungerar. 

• Överväg läkemedelsbehandling för opåverkad patient 
utan tecken till bradykardiutlöst VT eller Torsade de 
pointes: 
▪ Inj. Metoprolol (Seloken) 5 mg iv. (5 ml av 1 mg/ml) 

som upprepas upp till 20 mg eller 
▪ Inf. Amiodaron (Cordarone) 300 mg (6 ml av 50 mg/ml 

spädd i 100 ml Glukos 5 % ) under 5-10 min (ges ej vid 
torsades de pointes). Vid behov av ytterligare dos se 
infusionschema sid 196. 

• Torsade de pointes 
▪ Inj. Magnesiumsulfat (Addex-Magnesium)  

10 mmol iv. (10 ml av 1 mmol/ml) ges under 2 min. 
▪ Vid bradykardi (< 60 /min) ges Inf. Isoprenalin med 

startdos 0.05 µg/kg/min (se dosschema sid 198)  
▪ Kontakt med kardiolog för ev. behov av akut 

pacemaker. 

• Behandla ev. hypo-/hyperkalemi (mål S-kalium  
4-5 mmol/l) 

• Akut kontakt med kardiolog för vidare handläggning 
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HJÄRTSTOPP 

HJÄRTSTOPP 

Akutbehandling: 
HLR: 30 kompressioner (100-120/min) och 2 inblåsningar. 
 

 
 
Läkemedelsbehandling vid VT/VF: 

• Adrenalin: Inj. Adrenalin 1 mg iv./io. (10 ml av 0.1 mg/ml) 

efter 3:e defibrillering, därefter var 4:e min. 

• Amiodaron: Inj. Amiodaron (Cordarone) 300 mg iv./io. 

(6 ml av 50 mg/ml) efter 3:e defibrillering och ytterligare 
150 mg (3 ml av 50 mg/ml) efter 5:e defibrillering 

 
Läkemedelsbehandling vid asystoli/PEA: 

• Adrenalin: Inj. Adrenalin 1 mg iv./io. (10 ml av 0.1 mg/ml) 

direkt och därefter var 4:e min. 
 

VF/VT Asystoli/PEA

Analysera EKG-rytm

Återkomst av spontan cirkulation
Vård efter hjärtstopp

Defibrillera x 1
HLR (30:2) 2 min

HLR (30:2) 2 min
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Akutbehandling - reversibla orsaker till hjärtstopp: 

• Hypoxi - Skapa fri luftväg och ge syrgas (FiO2 100%).  

• Hypovolemi – Inf. Ringer-Acetat 1000 ml snabb infusion 

(> 100 ml/min). Blödning se transfusion sid 193 

• Hyperkalemi - Ge Inj. Calciumglukonat 9-10 mg/ml 

30 ml iv. samt Inf. Natriumbikarbonat 50 mg/ml 200 ml 
iv. Se även behandling hyperkalemi sid 18. 

• Hypokalemi – Ge Inj. Kaliumklorid 20 mmol (10 ml av  

2 mmol/ml) iv. som långsam injektion (1 ml / min) samt 
Inj. Magnesiumsulfat 10 mmol (10 ml av 1 mmol/ml) iv.  

• Hypotermi - Om grav nedkylning (< 28 °C) bedöms ha 

skett innan hjärtstoppet överväg ECMO/hjärt-
lungmaskin för uppvärmning och cirkulationsstöd. 
Hjärtkompressioner och ventilation under transport. 

• Hjärtinfarkt - Vid tecken till akut hjärtinfarkt och 

episoder med pulsgivande rytm akut koronarangiografi 
och PCI.  

• Lungemboli - Ge Inj. Actilys 50 mg iv. på 2 min följt av 

infusion ytterligare Inf. Actilys 50 mg iv. under 90 min. 

• Tryckpneumothorax - Dekompression av lungsäck med 

nål eller torakostomi som vid inläggning av thoraxdrän. 

• Tamponad – Vid trauma omedelbar bedömning av 

kirurg för akut thorakotomi. I övriga fall 
perikardiocentes med ledning av ultraljud. 

• Toxiska tillstånd - Vid hjärtstopp orsakad av vissa 

förgiftningar kan akut behandling med 
natriumbikarbonat, Intralipid, glukagon, antikroppar, 
hög-dos insulin mm vara indicerade. Kontakt med 
Giftinfo samt se förgiftningar sid 51. 

  



HJÄRTSTOPP 

79 

 

Akutbehandling - efter återkomst av spontan cirkulation: 

• Reevaluera enligt ABCDE och kontrollera EKG. 

• Identifiera och behandla mest trolig utlösande orsak. 

• Indikation för akut koronarangiografi/PCI vid: 
▪ STEMI (se sid 72) 
▪ Sgarbossakriterer (se sid 72) 
▪ Kardiogen chock eller återkommande livshotande 

arytmier med ischemi som sannolik orsak 

• Undvik hypo- och hyperoxyemi (målsat 92-96 %) 

• Undvik hyperventilation 

• Behandla hypotoni (SBT < 100 mmHg) med vätska och 
Inf. Noradrenalin vb. (se infusionschema sid 202).  
Mål MAP > 80 mmHg. 

• Målriktad temperaturkontroll (måltemp 32-36 C) under 
24 h (måltemperatur bör nås inom 4 h) för alla patienter 
med sänkt medvetandegrad och behov av intensivvård 
efter hjärtstopp 
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HJÄRTSTOPP VID GRAVIDITET 

Akutbehandling: 

• Behandling enligt A-HLR.  

• Under HLR tryck bukväggen för att flytta uterus åt 
vänster för minskad kompression av vena cava. 

• Tillkalla obstetriker och barnläkare om tillgängligt. 

• För kvinna gravid fr.o.m. v. 20 och ingen återkomst av 
spontan cirkulation inom 4 min omedelbart kejsarsnitt 
och fortsatt A-HLR.  

HJÄRTSTOPP VID TRAUMA 

Akutbehandling: 

• Säkra fri luftväg genom intubation och ventilera 

• Genomför akut thorakostomi bilateralt som vid 
anläggning av thoraxdrän 

• Omedelbar kirurgbedömning för ställningstagande till 
indikation för thorakotomi. 

• Om påvisbar hjärtaktivitet eller beslut om thorakotomi 
akut transfusion som vid massiv blödning (se 
transfusion sid 193). 

• Om patienten har kvarstående hjärtstopp med asystoli 
orsakat av trauma efter åtgärder enligt ovan kan 
återupplivningsförsök avslutas. 

• Behandling enligt A-HLR skall endast användas vid 
trauma om hjärtstoppet kan ha orsakats av annan 
sjukdom innan traumat inträffade (t.ex. hjärtinfarkt 
med hjärtstopp innan trafikolycka).  
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INFEKTIONSSJUKDOMAR 

BORRELIA 

Akutdiagnostik: 

• Erytema migrans - klinisk diagnos utan provtagning.  

• Facialispares även sid 125. 

• Lumbalpunktion vid neuroborrelios (celler, albumin, ak)  

• Vid misstanke om borreliaartrit, kardit, acrodermatit & 
lymfocytom diskutera diagnostik med infektionsläkare 

 

Akutbehandling: 

• Erytema migrans: 

▪ T. Fenoximetylpenicillin (Kåvepenin) 1 g 1x3 i 10 d. 
(vikt > 90 kg T. Fenoximetylpenicillin 1 g 2x3).  

▪ Vid PC-allergi, feber eller multipla erytem:  
T. Doxycyklin 100 mg 2x1 i 10 d.  

• Neuroborrelios 

▪ T. Doxycyklin 100 mg 2x1 i 14 d.  
▪ Vid tetracyklin-allergi: Inj. Ceftriaxon 2 g x 1 iv. i 14 d. 

CLOSTRIDIUM DIFFICILE 

Akutdiagnostik: 

• Faecesprov för Clostridium difficile toxin B-DNA. 

• DT buk vid svår infektion och missänkt toxisk dilatation 
 

Akutbehandling: 

• Lindrig infektion: Utsättning antibiotika & exspektans.  

• Måttligt svår infektion: T. Metronidazol (Flagyl) 400 mg 
1x3 i 10 d. Terapisvikt: K. Vancomycin 125 mg 1x4 i 10 d.  

• Vid svår infektion/påverkad patient: Inf. Metronidazol 
(Flagyl) 500 mg x 3 iv. + K. Vancomycin (Vancocin) 250 
mg 1 x 4. Kontakt med infektionskonsult. 
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COVID-19  

Akutdiagnostik: 

• PCR analys för SARS-CoV-2 på NPH eller svalgprov 

• Bakteriell sekundärinfektion ovanligt tidigt i förloppet 
men svårt sjuk patient blododlas x 2. 

 
Akutbehandling: 

• Syrgas: Målsaturation 92-96 % (lungsjukdom 88-92 %). 
Tidig sambedömning med IVA-läkare vid hypoxisk 
andningssvikt för beslut om vårdnivå. 

• Kortison: Dexametason 6 mg x1 eller Betametason 
(Betapred) 6mg x 1 (po. eller iv.)  i 10 d ges till patienter 
med covid-19 som har behov av syrgas. 

• Antibiotika: Svårt sjuk patient där bakteriell infektion 
inte kan uteslutas: Inj. Cefotaxim (Claforan) 1 g x 3 iv. 
eller Inj. Piperacillin/Tazobactam (Tazocin) 4 g x 3 

• Trombosprofylax: Patienter som läggs in på sjukhus 
ges trombosprofylax med något av följande 7-10 d: 
▪ Inj. Fragmin 5000 E x 1 sc. eller 
▪ Inj. Innohep 4500 E x 1 sc. eller 
▪ Inj. Klexane 40 mg x 1 sc. eller 
▪ Inj. Arixtra 2.5 mg x 1 sc. 
 

Svårt sjuk patient med hög trombosrisk (D-dimer  
> 3 mg/L, cancer, tidigare venös trombos eller känd 
trombofili) ges förhöjd profylaxdos i 7-10 d: 
▪ Inj. Fragmin 5000 E x 2 sc.eller 
▪ Inj. Innohep 4500 E x 2 sc.eller 
▪ Inj. Klexane 40 mg x 2 sc.eller 
▪ Inj. Arixtra 2.5 mg x 2 sc. 

 

Patient med diagnostiserad lungemboli eller DVT se 
behandlng sid 166.  
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ENCEFALIT  

Akutdiagnostik: 

• Misstänk infektiös encefalit vid feber i kombination 
med medvetandesänkning, kognitiv påverkan, 
krampanfall eller neurologiska bortfall. 

• Lumbalpunktion med analyser som vid meningit (sid 
89) samt PCR analys för HSV-1, HSV-2 och VZV.  

• Vid misstanke om TBE analys av S-TBE antikroppar 
 
Akutbehandling: 

• Inf. Acyklovir 10 mg/kg x 3 iv. påbörjas direkt vid klinisk 
misstanke om infektiös encefalit i väntan på att 
herpesencefalit uteslutits. 

• Diskutera fortsatt handläggning med infektionsläkare 

ENDOKARDIT 

Akutdiagnostik: 

• Blododling med tre par flaskor (> 10 ml blod/flaska och 
ange endokardit som frågeställning på remissen). 

• Ekokardiografi (TEE om möjligt).  

• Överväg endokardit vid infektion hos patient med: 
▪ Växt i blododling av staphylokockus aureus, 

alfastreptokocker, enterokocker eller HACEK 
(Hemophilus species, Actinobacillus, 
Cardiobakterium, Eikenella och Kinginella)  

▪ Mekanisk klaffprotes, ICD eller pacemaker  
▪ Intravenöst missbruk 
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Akutbehandling: 

• Antibiotikabehandling innan odlingssvar: 
▪ Inj. Kloxacillin (Ekvacillin) 3 g x 4 iv. samt  

Inj. Gentamicin (Gensumycin) (eller annan 
aminoglykosid) 5 mg/kg x 1 iv. Kontroll av 
aminoglykosidkoncentration dag 2 innan nästa dos 
hos patienter med nedsatt njurfunktion. 

• För patienter med klaffprotes, ICD eller pace-maker: 
▪ Diskutera antibiotikaval med infektionsläkare. 

• Diskutera fortsatt utredning/ behandling med 
infektionsläkare vid endokarditmisstanke eller positivt 
odlingssvar.  

ERYSIPELAS  

Akutdiagnostik: 

• Klinisk diagnos utan behov av odlingar om behandling i 
öppenvård.  

• Blododling för allmänpåverkad patient/slutenvård. 

• Överväg nekrotiserande fasciit som differentialdiagnos 
vid kraftiga smärtor och allmänpåverkan (sid 91). 

 
Akutbehandling: 

• Per-oral antibiotikabehandling:  
▪ T. Fenoximetylpenicillin (Kåvepenin) 1 g x 3 i 10 d  

(T. Fenoximetylpenicillin 2 g x 3 vid vikt > 90 kg).  
▪ Vid PC allergi: K. Klindamycin (Dalacin) 300 mg x 3 i 10 d 

• Intravenös antibiotikabehandling: 
▪ Inj. Bensylpenicillin 1 g x 3 iv.  

(3 gx3 vid vikt > 90 kg eller utbredd infektion). 

▪ Vid PC allergi: Inj. Klindamycin (Dalacin) 600 mg x 3  
(4 ml av 150 mg/ml) iv.  
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KLAMYDIA - GENITAL 

Akutdiagnostik: 

• Män: PCR urin (1 h blåsinkubation, första portion urin) 

• Kvinnor: PCR vaginalsekret (patienten kan själv ta prov) 

• Ta även prov för gonorré 
 

Akutbehandling: 

• T. Doxycyklin 100 mg: 2x1 dag 1 och 1x1 dag 2-9. 

• Ingen uppföljning behövs efter avslutad behandling 

• Smittskyddsanmälan (www.sminet.se) & smittspårning 

• Muntlig & skriftlig smittskyddsinformation – se smitt-
skyddsblad (www.slf.se/smittskyddslakarforeningen/) 

MALARIA & MYGGBURNA INFEKTIONER 

Akutdiagnostik: 

• Malaria:  

▪ Överväg alltid malaria hos patienter med feber som 
vistats i malariaendemiska områden senaste 6 mån 
även om de tagit profylax.  

▪ Provtagning för malariamikroskopi.  
▪ Snabbtest för malaria kan användas men ersätter inte 

mikroskopi då falskt negativa svar förekommer.  

• Dengue-, Chikungunya- och Zikavirus:  

▪ Analys av antikroppar eller PCR. Vid misstanke 
diskutera utredning med infektionsläkare.  

 
Akutbehandling: 

• Malaria: Kontakt med infektionsläkare vid misstanke. 

Vid CNS-symtom/organsvikt snabb behandling viktigt. 

• Dengue-, Chikungunya- och Zikavirusinfektioner: 

Symtomatisk behandling - diskussion infektionsläkare.  
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SEPSIS 

Akutdiagnostik: 
 

Sepsis-3 definition: 

• Sepsis = livshotande organdysfunktion av infektion 

• Septisk chock = Sepsis med 
- persisterande hypotoni (SBT < 90 mmHg) 
- laktat > 2 mmol/l  
- vasopressorbehov för MAP > 65 mmHg trots adekvat  
- vätskebehandling. 

 

• Blododling x 2 samt odling från misstänkta fokus. 

• Riskstratifiering med laktat och qSOFA. 

• Vid sepsis orsakad av nekrotiserande fasciit se sid 91 
och meningit se sid 89 avseende diagnostik. 
 

qSOFA 

• Systoliskt blodtryck ≤ 100 mmHg 1 p 

• Andningsfrekvens ≥ 22 / min  1 p 

• Förändrad medvetandegrad  1 p 
qSOFA ≥ 2 och infektion innebär kraftigt ökad risk för död. 

 
Akutbehandling: 

• Åtgärder senast inom 1 h från inkomst/diagnos: 

▪ Kontrollera S-laktat 
▪ Blododling x 2 
▪ Ge empirisk antibiotikabehandling, se nästa sida 

• Åtgärder senast inom 3 h från inkomst/diagnos: 

▪ Inf. Ringer-Acetat 30 ml/kg iv. för alla patienter med 
hypotension eller förhöjt S-laktat (> 2 mmol/l). 

▪ Ta övriga odlingar från ev. infektionsfokus 
▪ Bedöm lämplig vårdnivå 



INFEKTIONSSJUKDOMAR 

98 

 

• Åtgärder senast inom 6 h från inkomst/diagnos: 

▪ Omkontroll av S-laktat om första S-laktat > 2 mmol/l 
▪ Inled vasopressorbehandling med i första hand 

Noradrenalin (se dosschema sid 202) för patienter 
som trots vätska iv. har MAP < 65 mmHg.  

▪ Bedöm vätskestatus och ge ytterligare vätska iv. vb. 
 
Akutbehandling – antibiotika oklart focus: 

• Samhällsförvärvad sepsis- oklart fokus:  

▪ Inj. Cefotaxim (Claforan) 2 g x 3 iv. eller 
▪ Inj. Piperacillin/tazobaktam (Tazocin) 4 g x 4 iv. 
▪ Vid septisk chock Inj. Imipenem (Tienam) 1 g x 3 eller 

Meropenem (Meronem) 1 g x 3 iv. med engångbolus 
Inj. Gentamicin (el annan aminoglykosid) 5-7 mg/kg iv 

• Sjukhusförvärvad sepsis – oklart fokus: 

▪ Inj. Piperacillin/tazobaktam (Tazocin) 4 g x 4 iv. eller  
▪ Inj. Meropenem (Meronem) 1 g x 3 iv.  
▪ Vid septisk chock Inj. Imipenem (Tienam) 1 g x 3 eller 

Meropenem (Meronem) 1 g x 3 iv. med engångsbolus 
Inj. Gentamicin (el annan aminoglykosid) 5-7 mg/kg iv 

• Sepsis med följande fokus:   

▪ Bukfokus- antibiotika som sjukhusförvärvad sepsis 
▪ Pneumoni – se sid 93 
▪ Meningit – se sid 89 
▪ Neutropen sepsis – se sid 91 
▪ Nekrotiserande fasciit – se sid 91 
▪ UVI – se sid 101 

• För β-laktamantibiotika (t.ex. Cefotaxim, 
Piperacillin/tazobaktam, Meropenem) ges en extra dos 
mellan första och andra dosen dvs. efter 3-4 h.  

• Diskutera med infektionsläkare vid oklarhet kring 
antibiotikaval och för patienter koloniserade med MRB. 
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LUNGSJUKDOMAR 

ASTMA 

Akutbehandling: 

• Inhalationer: 

▪ Inh. Salbutamol (Ventoline) 5-10 mg (2.5 ml av  
2 mg/ml eller 2 ml av 5 mg/ml) + Inh. Ipratroprium 
(Atrovent) 0.5 mg (2 ml av 0.25 mg/ml).  
Upprepa med 10-30 min intervall. Efter 3:e inhalation 
fortsatt endast med Salbutamol.  

▪ Alternativt kan Inh. Combivent 2.5 ml (innehåller  
2.5 mg Salbutamol + 0.5 mg Ipratropium) användas 
vid lindrigt-måttligt astmaanfall  

• Steroider: 

▪ T.Betametason (Betapred) 0.5 mg 16 tabl eller 
▪ T. Prednisolon 5 mg 10 tabl eller 
▪ Inj. Betametason 8 mg iv. (2 ml av 4 mg/ml).  

• Vid svårt anfall utan effekt av inhalation ovan överväg: 
▪ Inj. Terbutalin (Bricanyl) 0.5 mg sc.   

(1 ml av 0.5 mg/ml)  
▪ Inh. Adrenalin 2-5 mg (2-5 ml av 1 mg/ml) 
▪ Inf. Magnesiumsulfat (Addex-Magnesium) 10 mmol 

(10 ml av 1 mmol/ml) spädd i 100 ml NaCl på 10 min. 

• Alla patienter som sökt akut för astmaanfall behandlas 
fortsatt med steroider t.ex. T. Prednisolon 5 mg 5x1 
eller T. Betapred 0.5 mg 5x1 i 5 d. 

• Förslag fortsatt behandling i hemmet: 

▪ β-stimulerare: Inh. Terbutalin (Bricanyl Turbohaler) 

0.5 mb 1 vb. 

▪ Inhalationssteroid: Inh. Budesonid (Pulmcort 

Turbohaler, Giona Eashyhaler) 400 µg 1-2x2 
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KOL EXACERBATION 

Akutbehandling: 

• Inhalationer: 

▪ Inh. Salbutamol (Ventoline) 5-10 mg (2.5 ml av  
2 mg/ml eller 2 ml av 5 mg/ml) + Inh. Ipratroprium 
(Atrovent) 0.5 mg (2 ml av 0.25 mg/ml).  
Upprepa med 10-30 min intervall. Efter 3:e inhalation 
fortsatt endast Salbutamol.  

▪ Alternativt kan Inh. Combivent 2.5 ml (innehåller  
2.5 mg Salbutamol + 0.5 mg Ipratropium) användas 
vid lindrigt-måttliga besvär. 

• Steroider: 

▪ T.Betametason (Betapred) 0.5 mg 16 tabl eller 
▪ T. Prednisolon 5 mg 10 tabl eller 
▪ Inj. Betametason 8 mg iv. (2 ml av 4 mg/ml).  
▪ Fortsatt behandling med steroider t.ex.  

T. Prednisolon 5 mg 5x1 eller T. Betapred 0.5 mg 5x1 i 
5-10 d.  

• Antibiotika (vid minst två av följande symtom: ökad 

sputumvolym, ökad purulens i sputum, ökad dyspne).  
▪ T. Amoxicillin (Amimox) 500 mg 1x3 i 7 d eller 
▪ T. Doxycyclin (Doxyferm) 100 mg 2x1 i 3 d följt av 1x1 i 

ytterligare 4 d. 
▪ Vid terapisvikt: T. Amoxicillin/Klavulansyra  

500/125 mg 1x3 (Spectramox) eller T. Trimetoprim-
Sulfametoxazol 160 mg/800 mg 1x2 (Bactrim) i 7 d 

▪ Allvarlig sjuk patient behandlas som pneumoni sid 93.  

• Vid svårt anfall utan effekt av inhalation ovan överväg: 
▪ Inj. Terbutalin (Bricanyl) 0.5 mg sc.  

(1 ml av 0.5 mg/ml)  
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PNEUMOTHORAX 

Akutdiagnostik: 

• Lungröntgen (DT vid svårbedömda fynd) 

• Ultraljud kan utesluta behandlingskrävande 
pneumothorax - positiva fynd verifieras med röntgen 

 

Akutbehandling – icke-traumatisk pneumothorax 

• Mindre pneumothorax t.ex. apikal pneumothorax (< 5 
cm) hos opåverkad patient med normal syremättnad 
utan lungsjukdom ny röntgen inom 1-2 d. Uppföljning 
med röntgen var 4:e-7:e d tills läkning. 

• Större pneumothorax hos icke-andningspåverkad 
patient utan akut symtomprogress handläggning 
beroende på lokal rutin: 
▪ Inläggning för dränbehandling (8-14 F) dagtid eller 
▪ Mobilt drän/ventil för poliklinisk behandling eller 
▪ Konservativ behandling med daglig röntgenkontroll 

• Andningspåverkad patient erhåller drän akut  
 

Akutbehandling – traumatisk pneumothorax 

• Sluten traumatisk pneumothorax med luftspalt lateralt 
eller basalt behandlas med drän 

• Sluten isolerad apikal pneumothorax (< 3 cm spalt) kan 
ofta behandlas konservativt. Inneliggande observation 
och kontrollröntgen inom 24 h.  

• Öppen traumatisk pneumothorax täck med sterilt 
förband parallellt med att drän anläggs.  

 

Övrigt pneumothorax: 

• Rekommendera att avstår flygresor 2 v efter 
kontrollröntgen visat fullständig resorption.  

• Dykare rekommenderas dykmedicinsk bedömning 
innan dykning genomförs.   
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MAG-TARMSJUKDOMAR 

APPENDICIT 

Akutdiagnostik: 

• Klinisk bedömning eller Alvarado score för riskbed.  
 

Alvarado score: 

Ömhet i höger fossa 2 p  
Smärtvandring till höger fossa  1 p  
Släppömhet   1 p 
Aptitlöshet   1 p 
Illamående eller kräkning  1 p  
Temp ≥ 37.3°   1 p 
LPK > 10 x 109 / l  2 p 
Neutrofili (> 70 % neutrofiler)  1 p 
 

0-4 poäng: Låg sannolikhet, observation i första hand 
5-6 poäng: Intermediär sannolikhet, radiologisk diagnostik 
≥ 7 poäng: Hög sannolikhet, radiologi eller direkt operation 
 

• Radiologisk utredning med ultraljud (förstahandsmetod 
hos yngre patienter utan övervikt) eller DT buk  

• Gynekologisk anamnes och U-hCG på alla kvinnor. Vid 
misstanke om gynekologisk orsak gyn-undersökning.  

 

Akutbehandling: 

• Vid inläggning fasta, vätska iv och smärtlindring. 

• Bedömning av kirurg för beslut om operation. 

• Vid perforerad appendicit och/eller sepsis: 
▪ Inj. Cefotaxim (Claforan) 1 g x 3 iv. + Inj. Metronidazol 

(Flagyl) 1.5 g iv. första dos följt av 1 g x 1 iv. 
▪ Vid PC-allergi: Inj. Ciprofloxacin 400 mg x 2 iv +  

Inj. Metronidazol 1.5 g iv. första dos följt av 1 g x 1 iv. 
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BRÅCK 

Akut diagnostik: 

• I första hand klinisk diagnos 

• DT vid oklar diagnos eller ileusmisstanke 
 
Akutbehandling: 

• Reponibelt bråck utan symtom på inklämning: 

▪ Remiss kirurgmottagning för bedömning om 
operation. 

▪ Instruktion att söka akut vid symtom på inklämning.  

• Inklämt bråck som reponerats: 

▪ Observation 6-8 h för ev. tarmskada eller ileus. Om 
inga tecken kliniska till tarmskada handläggning som 
reponibelt bråck utan inklämning som ovan. 

▪ Vid misstanke om tarmskada, ileus eller upprepade 
inklämningsepisoder DT och akut kirurgbedömning  

• Inklämt bråck som ej gått att reponera: 

▪ Akut kirurgbedömning för ytterligare 
reponeringsförsök eller akut operation.  

▪ Inläggning fastande med vätska iv. och smärtlindring.  
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CROHNS SJUKDOM 

Akutdiagnostik 

• Bedöm grad av skov och sannolik utbredning 

• DT-buk vid misstanke om abscess, ileus eller 
perforation.  

• Avföringsodling, clostridiumtoxin (och ev. parasitprov) 
om oklar diagnos eller nydebuterad sjukdom. 
 

Akutbehandling: 

• Lindrigt till måttligt skov: 

▪ T. Prednisolon 40 mgx1 (8 tabl á 5 mg) med 
nedtrappning 5 mg dygnsdos per vecka. 

▪ Remiss för snar uppföljning via gastroenterologisk 
mottagning 

• Svårt skov / utbredd inflammation: 

▪ Inläggning, vätska iv., gastroenterologbedömning. 
▪ Inj. Betametason (Betapred) 4 mg x 2 iv.  

(1 ml av 4 mg/ml) 
▪ Vid misstanke om allvarlig infektion, djup abscess 

eller annan komplikation antibiotikabehandling med 
Inj. Ciprofloxacin 400 mg x 2 iv. + Inf. Metronidazol 
(Flagyl) 1.5 gx1 första dagen och därefter 1 gx1 iv. 
Alternativt ges Inj. Piperacillin/Tazobactam (Tazocin) 
4 gx3 iv. 

  



MAG-TARMSJUKDOMAR 

116 

 

DIVERTIKULIT 

Akut diagnostik: 

• DT buk vid förstagångsinsjuknande (akut eller vid 
utebliven förbättring inom 2 d), oklar diagnos eller 
misstänkt komplicerad divertikulit. 

 
Akutbehandling: 

• Okomplicerad divertikulit (opåverkad patient, lokal 

buksmärta, inga tecken till perforation eller abscess): 
▪ Opåverkad patient kan oftast observeras i hemmet 

med instruktioner att återkomma om försämring 
▪ Flytande kost 3-5 d. 
▪ Antibiotikabehandling endast till 

immunsupprimerade patienter eller annan 
komplicerande sjukdom: T. Metronidazol (Flagyl)  
400 mg x 3 + T. Ciprofloxacin 500 mg x 2 i 7 d. 
Alternativt ges Amoxicillin-Klavulansyra 
(Spectramox) 500/125 mg 1x3 i 7 d. 

▪ Remiss till vårdcentral för uppföljning samt 
kolonutredning för patienter >50 år eller misstanke 
om tumörsjukdom. 

• Komplicerad divertikulit (lokal/generell peritonit, 

allmänpåverkan, annan komplicerande sjukdom, 
perforation eller abscess): 
▪ Inläggning med fasta, iv vätska och smärtlindring  
▪ Bedömning av kirurg.  
▪ Antibiotikabehandling med Inj. Cefotaxim (Claforan) 

1 g x 3 iv. + Inf. Metronidazol (Flagyl) 1.5 g iv. första 
dos och därefter 1 g x 1 iv. Alternativt ges  
Inj. Piperacillin/Tazobactam (Tazocin) 4 g x 3 iv.  
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DYSPEPSI  

Akutdiagnostik: 

• Klinisk diagnos 

• Gastroskopi akut/polikliniskt vid sväljningssvårigheter, 
tecken till blödning eller andra symtom talade för 
tumörsjukdom.  

 
Akutbehandling: 
Vid behov av läkemedelsbehandling kan nedan provas: 

• Antacida: 
▪ T. Novalucid 1-2 tabl vb. max 6 per dygn 

• H2-blockerare 
▪ T. Ranitidin (Zantac) 150 mg x 2 i 1-4 v. 

• Protonpumpshämmare 
▪ T. Omeprazol (Losec) 20 mg x 1 i 1-4 v. eller 
▪ T. Esomeprazol (Nexium) 20 mg x 1 i 1-4 v. 

• Symtomutvärdering efter 2 v inom primärvård för 
ställningstagande till ev. vidare utredning.  

FRÄMMANDE KROPP ESOPHAGUS 

Akutdiagnostik:  

• Esophagusröntgen med vattenlöslig kontrast om oklar 
diagnos eller behov av att fastställa nivå av hinder. 

• DT vid misstanke om perforation 
 
Akutbehandling: 

• Inläggning fastande med vätska iv. 

• Gastroskopi inom 12-24 h för stabil patient.  

• Vid tecken till esophagusperforation, allmänpåverkan 
eller intag av föremål med hög perforationsrisk akut 
bedömning av kirurg. 
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FÖRSTOPPNING 

Akutdiagnostik:  

• Per rektumundersökning. Vid tom ampull överväg 
kolonileus och utred vid misstanke med DT buk.  

 
Akutbehandling: 
Behandlingsalternativ vid förstoppning: 

• Rektallösning Klyx 240 ml 1 vb. 

• Dospulver Sterkuliagummi (Inolaxol) 1 dp (= 5 g) x 1-3 

• Dospulver Makrogol (Movicol) x 2-4  

• Vid behov tillägg av Drp. Natriumpikosulfat (Cilaxoral) 
7.5 mg/ml 10 drp x 1.  

GASTROINTESTINAL BLÖDNING - ÖVRE 

Akutdiagnostik: 

• Kirurgbedömning för gastroskopi akut om tecken till 
pågående större blödning, cirkulatorisk instabilitet eller 
leversjukdom. Övriga patienter gastroskopi inom 24 h.  

 
Akutbehandling: 

• Transfusion vb. (se transfusion sid 193) 

• Fasta tills genomförd gastroskopi. 

• Vid underliggande levercirros behandla som för 
misstänkt esophagusvariceblödning tills gastroskopi: 
▪ Inj. Terlipressin (Glypressin) 2 mg x 6 iv. 

(Vid vikt < 60 kg 1 mg x 6 iv.) 
▪ Antibiotika: Inj. Cefotaxim (Claforan) 1 g x 3 iv. eller  

Inj. Ciprofloxacin 400 mg x 2 iv.  

• Reversera antikoagulation (sid 187) och sätt ut 
blodförtunnande läkemedel.  
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• Protonpumpshämmare har innan gastroskopi 
begränsad effekt men överväg ge: 
▪ Inj. Esomeprazol (Nexium) 80 mg (10 ml av 8 mg/ml) 

iv. som bolus följt av Inj. Esomeprazol (Nexium)  
40 mg x 2 iv. tills gastroskopi. 

• Cirkulatoriskt stabil patient utan tecken till pågående 
blödning läggs in fastande för observation med kontroll 
av vitalparametrar & Hb. Gastroskopi inom 24 h. 

• Cirkulatoriskt instabil patient eller patient med tecken 
till stor blödning akut kirurgbedömning för beslut om 
akut åtgärd och vårdnivå.   

• Vid gastroskopiverifierat duodenalulcus:  

▪ T. Esomeprazol (Nexium) 20 mg 1x2 i 7 d eller  
T. Omeprazol (Losec) 20 mg 1x2 i 7 d samt 

▪ T. Metronidazol (Flagyl) 400 mg 1x2 i 7 d +  
T. Klaritromycin (Klacid) 250 mg 1x2 i 7 d 

• Vid gastroskopiverifierat ventrikelulcus: 

▪ Positivt Helicobacter pylorii test:  
Behandling som vid duodenalulcus ovan samt fortsatt 
behandling med T. Esomeprazol (Nexium) 20 mg 1x1 
eller T. Omeprazol (Losec) 20 mg 1x1 till 
kontrollgastroskopi inom 4-8 v. 

▪ Vid negativt Helicobacter pylorii test:  
Behandling med T. Esomeprazol (Nexium) 20 mg 1x1 
eller T. Omeprazol (Losec) 20 mg 1x1 till 
kontrollgastroskopi inom 4-8 v. 
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GASTROINTESTINAL BLÖDNING - NEDRE 

Akutdiagnostik 

• Per rektum undersökning och rektoskopi 

• DT buk med angio vid blödning och instabil cirkulation  
 
Akutbehandling: 

• Transfusion vb. (se transfusion sid 193) 

• Vid tecken till större blödning eller blödning ovan 
rektum vid rektoskopiundersökning inläggning för 
observation och kirurgbedömning.   

• Cirkulatoriskt instabil patient eller patient med tecken 
till stor blödning akut kirurgbedömning för åtgärd och 
beslut om vårdnivå. 

• Patienter med anamnes på tarmblödning med normalt 
Hb utan blod/blödningskälla i rektum vid rektoskopi kan 
remitteras till primärvård för ev. vidare kolonutredning.  

ILEUS 

Akut diagnostik: 

• DT buköversikt eller DT buk 

• Vidare utredning med passageröntgen vid 
tunntarmsileus  

• Bedöm förekomst av ev. bråck som orsak 
 
Akutbehandling: 

• Inläggning fastande, vätska iv. och smärtlindring 

• Ventrikelsond ( 14 F) 

• Akut kontakt med kirurg för bedömning om operation 
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TARMISCHEMI 

Akut diagnostik: 

• DT buk med angio 
 
Akutbehandling: 

• Inläggning fastande, vätska iv. och smärtlindring 

• Omedelbar kirurgbedömning för ställningstagande till 
operation eller endovaskulär behandling. 

• Antibiotikabehandling med: 
▪ Inj. Cefotaxim (Claforan) 1 g x 3 och Inf. Metronidazol 

(Flagyl) 1.5 g första dos därefter Inf. Metronidazol 1 g 
x 1 iv. eller 

▪ Inj. Piperacillin/tazobactam (Tazocin) 4 g x 3 iv.  

• Diskutera ev. antikoagulationsbehandling med kirurg. 
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MUSKELSKADOR 

KOMPARTMENTSYNDROM 

Akutdiagnostik: 

• Ofta kraftig vilosmärta som förvärras av passiv rörelse.  

• Vid osäker diagnos tryckmätning (normalt < 10 mmHg). 

Vid kompartmentsyndrom vanligen tryck  30 mmHg 
eller [diastoliskt BT – kompartmenttryck] < 30 mmHg.  
 

Akutbehandling: 

• Ortopedbedömning akut för bedömning om fascitomi. 
Operation bör ske så snart som möjligt för att förhindra 
permanenta skador på muskler, nerver och kärl. 

RHABDOMYOLYS 

Akutdiagnostik: 

• Analys CK eller myoglobin 

• Risk för akut njurskada ff.a. vid rhabdomyolys med  
CK > 100 µkat/l eller myoglobin > 2000 µg/l men kan ske 
vid lägre nivåer ff.a. vid underliggande njursjukdom. 

• Bedöm orsak: trauma, tryck, kompartmentsyndrom, 
infektion, muskelsjukdom & läkemedel. 

 
Akutbehandling: 

• Vätskebehandling vid uttalad rhabdomyolys:   
Inf. Ringer-Acetat 200-500 ml/h med måldiures  
≥ 2-3ml/kg/h. Följ S-Na och S-K, substituera vb.  

• Alkalinisering av urin har ingen visad njurskyddande 
effekt och rekommenderas inte. 

• Dialys har inte någon njurskyddande effekt och 
används endast vid svår njursvikt och oligo-/anuri.  
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OMGIVNINGSMEDICIN 

DRUNKNING 

Akutdiagnostik: 

• Överväg annan samtidig sjukdom vid drunkning (t.ex. 
intoxikation, hypoglykemi, stroke, epilepsi och arymi). 

• Bedöm om tecken till trauma. DT halsrygg och hjärna 
vid tecken till skalltrauma eller hög fallhöjd till vattnet. 

 
Akutbehandling: 

• Vaken patienten med sat < 92 % behandlas med syrgas 

• Intubation av medvetandesänkt patient.  

• Lätt hypotermi (> 32°C) kräver ej behandling, svår 
hypotermi se sid 139. 

• Ingen indikation för antibiotikaprofylax vid aspiration. 
Antibiotikabehandling endast vid tecken till infektion. 

DYKARSJUKA 

Akutdiagnostik: 

• Alla symtom som hos dykare inom 24 h efter dykning 
bör bedömas som misstänkt dykarsjuka.  

 
Akutbehandling: 

• Syrgas på mask (10-15 lit/min). 

• Direkt kontakt med tryckkammarjour på vid indikation 
för ställningstagande till tryckkammarbehandling.  
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ELOLYCKOR 

Akutdiagnostik: 

• Vid högspänningsolyckor (> 1000 V) bedömning som 
trauma enligt ATLS. Bedöm specifikt avseende 
brännskador, kärlskador samt frakturer/luxationer. 

 

Akutbehandling: 

▪ Lågspänningsolyckor (< 1000 V): Opåverkad patient 

med normalt EKG utan brännskador kan skrivas hem 
utan annan utredning eller observation. Patient med 
EKG förändringar, brännskador eller andra skador 
läggs in för observation med arytmiövervakning. 

▪ Högspänningsolyckor (> 1000 V): Handläggs som 

trauma enligt ATLS. Kontakt med brännskade-
centrum vid brännskador. Inläggning för observation 
och arytmiövervakning.  

FÖRFRYSNINGSSKADOR 

Akutdiagnostik: 

• Ytliga skador: Epidermala skador och ytliga dermala 

skador - vit hud, blåsbildning med klar vätska 

• Djupa skador: Djupa dermala skador med blodfyllda 

blåsor och fullhusskador med vaxliknade grå-vit hud, 
cyanotiska områden och senare svarta nekroser.   

Akutbehandling: 

• Uppvärmning av vävnad i 37-39 °C vatten 30-60 min  

• Tetanusprofylax (se sid 161) 

• T. Ipren 400 mg 1x3 i 7-14 d mot inflammation 

• Omläggning & tryckavlastning av skadat område 

• Uppföljning på mottagning inom 1 v för kirurg-
bedömning om behov av operation senare i förlopp  
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HYPERTERMI 

Akutdiagnostik: 

• Mät temperatur i rektum, urinblåsa eller esophagus. 

• CNS-symtom/medvetandesänkning och temp  40 °C 
talar för allvarlig/livshotande hypertermi 

 

Akutbehandling: 

• Vid allvarlig hypertermi kyl direkt till <39 °C: 
▪ Om praktiskt möjligt immersion i kallt vatten eller 
▪ Kallvatten på naken hud och använd fläktar  

• Inf. Ringer-Acetat 250-500 ml/h första timmarna om 
tecken till hypovolemi. 

• Kontrollera elstatus och korrigera vb. 

HYPOTERMI 

Akutdiagnostik: 

• Mät temperatur i rektum, urinblåsa eller esophagus. 
 

Akutbehandling: 

• Svår hypotermi (< 30 °C) och/eller cirkulatorisk instabil: 
▪ Akut kontakt ECMO enhet eller enhet med hjärt-

lungmaskin för snabb uppvärmning. 
▪ Ovan gäller även vid hjärtstopp om hypotermin 

sannolikt uppkommit innan hjärtstoppet och 
patienten i övrigt bedöms gagnas av ECMO.  

▪ Vid hjärtstopp defibrillering x 3 och därefter 
hjärtkompressioner och ventilation under transport 
till ECMO enhet. Läkemedel enligt A-HLR ges ej till 
gravt hypoterma patienter. 

• Vid lindring-måttlig hypotermi (> 30 °C)  
▪ Använd varma filtar och/eller värmetäcke  
▪ Inf. Ringer-Acetat (40 ºC) initialt 250-500 ml/h timme.  
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PSYKIATRI & MISSBRUK 

AGGITATION - PSYKOMOTORISK 

Akutdiagnostik: 

• Bedöm alltid om det finns misstanke om akut 
behandlingskrävande somatisk sjukdom som orsak till 
psykomotiskt aggitation. 

• Beakta egen, patientens och övriga personers säkerhet. 
 

Akutbehandling: 

• Hanteras i första hand med samtal, deeskalering, 
avledningsmetoder och lugnt bemötande.  

• Läkemedelsbehandling po. alternativ: 
▪ T. Diazepam (Stesolid) 10 mg 1-2 vb. 
▪ T. Olanzapin (Zyprexa) 10 mg 1-2 vb (max 20 mg/d) 
▪ Drp. Haloperidol (Haldol) 2 mg/ml 2 ml vb.  

(max 20 mg/d) 

• Läkemedelsbehandling im./iv. alternativ: 
▪ Inj. Diazepam (Stesolid) 5 mg/ml 2 ml iv./im. vb. 
▪ Inj. Midazolam 1 mg/ml 2 ml iv./im. vb. 
▪ Inj. Olanzapin (Zyprexa) 10 mg iv./im. vb.  

(max 20 mg/d) 
▪ Inj. Haloperidol (Haldol) 5 mg/ml 1 ml im./iv. vb.  

(max 20 mg/d) 

• Bedöm efter läkemedelsbehandling behov av 
övervakning avseende medvetandegrad och andning. 

• För kraftigt psykomotiskt aggiterad patient med 
skaderisk eller vid exciterat delirum som inte svarar på 
behandling ovan sövning med Propofol eller Ketamin. 

• Bedöm om behov av vård enligt LPT §4 och om behov 
av tvångsåtgärder (se sid 147) 
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ALKOHOLABSTINENS 

Akutdiagnostik: 
 

CIWA-Ar – skattning riskabstinens (0-72 p) 

Kontinuerlig skala med poäng per parameter där tabellen 
nedan ger exempel på poäng per område:   
Illamående/kräkning (0-7 p)  
0 ej illamående, 4 måttligt illamående, 7 frekventa kräkningar  
Tremor (0-7 p) 
0 ej tremor, 4 tremor utsträckta armar, 7 kraftig tremor trots stöd  
Svettningar (0-7 p) 
0 ej svettning, 4 pannan svettig, 7 kroppen blöt av svett  
Ångest (0-7 p) 
0 lugn, 4 måttlig ångest/spänd, 7 panik/kraftig ångest  
Psykomotoriskt oro (0-7 p) 
0 normal aktivitet, 4 måttligt orolig/rastlös, 7 kan inte vara stilla 

Taktila förändringar (0-7 p) 
0 inga, 4 måttliga taktila hallucinationer, 7 uttalade hallucinationer 

Hörelförändringar (0-7 p) 
0 inga, 4 måttlig hörsel hallucinationer, 7 uttalade hallucinatioer 

Synförändringar (0-7 p) 
0 inga, 4 måttliga synhallucinationer, 7 uttalade hallucinatioer 

Huvudvärk (0-7 p) 
0 inga, 4 måttlig, 7 extremt kraftig 

Orientering (0-4 p) 
0 normal, 1 kan ej utföra seriaddition, 2 desorienterad datum  2 

dagar, 3 desorienterad datum  3 dagar, 4 uttalad desorienterad 

Tidigare delirium/abstinenskramper (+ 5 p) 
 

 8 p: Låg risk – ofta ej behov av farmakologisk behandling  
9-14 p: Intermediär risk – ofta behov av farmakologisk beh 
15-20 p: Hög risk – behov av farmakologisk behandling 
≥ 20 p: Hög risk för delirium tremens - behandling 

  



PSYKIATRI & MISSBRUK 

146 

 

Akutbehandling: 

• Lindig abstinens (CIWA-Ar  14) 
▪ Vid behov av behandling ge Oxazepam (Sobril) t.ex.: 

− Dag 1: 10 mg x 4 + 5-10 mg extra vb. 

− Dag 2: 10 mg x 3 + 5-10 mg extra vb. 

− Dag 3: 10 mg x 2  

− Dag 4: 10 mg x 1  

▪ Vid sömnproblem T. Propavan 40 mg 1-2 tabl. 

• Måttligt svår abstinens (CIWA-Ar 15-20) 
▪ Behandla med Oxazepam (Sobril) t.ex.: 

− Dag 1: 25 mg x 4 + 25 mg extra vb. 

− Dag 2: 25 mg x 3 + 25 mg extra vb. 

− Dag 3: 25 mg x 2  

− Dag 4: 15 mg x 2  

− Dag 5: 15 mg x 2 

▪ Vid sömnproblem T. Propavan 40 mg 1-2 tabl. 

• Svår abstinens (CIWA-Ar >20) 
▪ Po behandling: T. Oxazepam (Sobril) 50 mg vb. varje 

eller varannan timme tills lugn patient med puls < 100 
/ min. Om god effekt fortsätt med nedtrappningsdos 
som för måttligt svår abstinens 

▪ Im./Iv. behandling: Inj. Stesolid 20 mg (4 ml av  
5 mg/ml) vb. var 30:e till 90:e minut tills lugn patient 
med puls < 100 / min.  

▪ Vid delirum tremens eller ej effekt av 
abstinensbehandling ovan sövning med Propofol  

• Observation avseende andning och medvetande vid 
behandling med höga doser benzodiazepiner. 

• B-vitamin vid risk för B-vitaminbrist (se sid 134) 
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VÅRDINTYG – LPT §4 

Utfärdande av vårdintyg, kvarhållnings- & intagningsbeslut: 

• Kriterier för vård enligt LPT §4 (samtliga uppfyllda): 
▪ Lider av en allvarlig psykisk störning (t.ex. psykos, 

mani, depression, personlighetsstörning, somatisk 
sjukdom med psykiska symtom) 

▪ Har ett oundgängligt behov av psykiatrisk slutenvård 
och annan vårdform innebär fara för liv och hälsa. 

▪ Patienten motsätter sig vården eller saknar förmåga 
till grundat ställningstagande 

• Tydlig motivering i vårdintyget varför patienten 
uppfyller samtliga kriterier ovan.  

• Informera psykiatrisk jourläkare att vårdintyg är skrivet. 

• Kvarhållningsbeslut enl §6 kan fattas av alla leg. läkare 
då vårdintyg skrivits (patienten kan då hindras avvika) 

• Intagningsbeslut enligt §6b (inom 24 h) kan endast tas 
av psykiatriker med delegation från chefsöverläkare 

 

Tvångsåtgärder: 

• Tvångsåtgärder skall ske efter intagningsbeslut §6b och 
i samtliga fall vara ordinerade av psykiatriker 

• Tvångsåtgärder före intagningsbeslut (men efter kvar-
hållande beslut) bör undvikas men kan genomföras för:   
▪ Kroppsvisitaion för att beslagta farliga föremål  
▪ Kortvarig fastspänning/avskiljning samt om det 

föreligger fara för patientens liv även ge nödvändig 
medicinsk behandling (enligt §6a). Omgående 
kontakt med psykiatriker med info om åtgärder samt 
för bedömning om intagningsbeslut. 
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SKALL- OCH HALSRYGGTRAUMA 

HALSRYGGSKADOR  

Akutdiagnostik: 

• Canadian C-spine rule eller NEXUS används för att 
identifiera patienter som inte behöver radiologi.  

 

Canadian C-spine rule: 

Om patient uppfyller dessa kriterier kan rotera huvudet 
aktivt 45 ° åt både höger och vänster kan halsryggskada 
frias utan röntgen: 

• normal medvetandegrad (GCS 15) 

• skada inom 48 timmar 

• ingen känd rygg-/kotsjukdom  

• utan någon högriskfaktor för skada som: 
▪ Ålder > 65 år 
▪ Farlig skademekanism (Fall från > 1 meter / 5 

trappsteg, axialt våld mot huvudet t.ex. dykning, 
trafikolycka i hög hastighet, voltat/utslungad ur 
fordon eller cykelolycka) 

▪ Parestesier i extremiteter eller annan 
fokalneurologi 

• med minst en av följande lågrisk faktorer: 
▪ Enkel påkörning bakifrån (undantaget påkörd av 

buss/lastbil, voltat eller påkörd av fordon hög fart) 
▪ Sittande ställning på akutmottagningen 
▪ Vid något tillfälle varit uppegående efter olyckan 
▪ Fördröjd debut av nacksmärta 
▪ Frånvaro av ömhet i nackens medellinje 
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NEXUS: 

Patienter som uppfyller samtliga kriterier kan frias från 
halsryggskada utan röntgen: 

• Avsaknad av ömhet/smärta i medellinjen 

• Avsaknad av fokala neurologiska bortfallssymtom 

• Ingen intoxikation 

• Normal medvetandegrad 

• Avsaknad av smärtsam distraherande skada 

 

• Om halsryggskada inte kan frias genom klinisk 
undersökning utreds patienten med DT-halsrygg.  

• Om DT inte påvisar skada men neurologiska bortfall 
föreligger vidare utredning med MR halsrygg.  

 
Akutbehandling: 

• Spinal rörelsebegränsning (manuell rörelsebegränsning 
eller huvudblock) för patienter med misstänkt 
halsryggskada används tills behandlingskrävande skada 
uteslutits med klinisk undersökning (Canadian C-spine 
rule/NEXUS) eller DT-halsrygg. 

• Stel halskrage bör inte användas (annat än kortvarit 
t.ex. vid uttagning prehospitalt där manuell 
rörelsebegränsning eller egenuttagning inte är möjlig)  

• Vid påvisad fraktur fortsatt spinal rörelsebegränsning 
och ortopedbedömning för vidare handläggning. 
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SKALLTRAUMA 

Akutdiagnostik: 

• Använd Scandinavian neurotrauma guidelines eller 
Canadian CT head rule som stöd för beslut om DT: 

 

Scandinavian neurotrauma guidelines: 
  

 Minimal 
TBI 

Lätt  
TBI 

Medelsvår 
& svår TBI 

    

Medvetandeförlust - -/+ + 
Upprepad kräkning - -/+ +/- 
GCS vid inkomst 15 14-15 ≤ 13 
Riskfaktorer* - -/+ -/+ 
 

*Riskfaktorer:  

• Ålder > 65 år och trombocythämmande läkemedel 

• Fokalneurologiska bortfall 

• Krampanfall 

• Tecken till skallfraktur 

• Antikoagulationsbehandling/koagulationsrubbning 

• Intrakraniell shunt 
 

Minimal TBI:  

• Ej behov av utredning med DT hjärna 
 

Lätt TBI utan riskfaktor: 

• DT hjärna (normal undersökning > 90 min efter 
trauma utesluter behandlingskrävande blödning) 

• Alternativt analys av S-S100B < 6 h efter trauma: 
- S-S100B < 0.10 µg/l ej behov av DT hjärna 

- S-S100B  0.10 µg/l utred med DT hjärna 
 

Lätt TBI med riskfaktor, medelsvår och svår TBI: 

• DT hjärna 
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Canadian CT head rule: 
 

Används för vuxna patienter med skalltrauma och: 

• Medvetandeförlust, amnesi och/eller konfusion men 
därefter GCS 13-15 

• Ingen antikoagulantiabehandling eller koagulopati 

• Inga kliniska tecken till öppen/nedtryckt skallfraktur 
 

DT skalle behövs endast om något av följande kriterier: 

•  65 år 

• GCS < 15 vid 2 timmar efter skadan 

• Kräkts > 2 gånger 

• Retrograd amnesi > 30 min innan skadan 

• Farlig mekanism: 
- Fotgängare träffad av motorfordon 
- Utkastad ur motorfordon 
- Fall från minst 1 m eller 5 trappsteg 

• Kliniskt tecken till skallbasfraktur 
- Hemotympanon 
- Brillenhematom (hematom kring ögon) 
- Battle’s sign (hematom kring proc mastoideus) 
- Likvorläckage ur näsa eller öra 

 

 

Akutbehandling: 

• Kontakt med neurokirurg vid fynd av blödning. 

• Reversera antikoagulation direkt vid blödning (sid 187).  

• Paracetamol som smärtlindring. Undvik NSAID. 

• Inläggning av alla patienter med neurologiska bortfall 
eller krampanfall oavsett DT fynd.  

• Råd vid minimal-lätt TBI utan blödning: 
▪ Lätt fysisk aktivitet bra. Undvik kraftig träning 2 v. 
▪ Ny läkarkontakt om ej markant förbättring inom  

2-3 v. Akut läkarkontakt tidigare vid försämring. 
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TANDSKADOR 

TANDSKADOR 

Akutbehandling: 

• Utslagen tand 

▪ Sätt om möjligt tillbaka tanden. Om tanden är 
smutsig skölj med NaCl (eller vatten < 10 sek). 

▪ Tag endast i tandkronan, undvik röra roten 
▪ Om det inte går att sätta tillbaka tanden förvara den i 

NaCl, mjölk eller i patientens mun. 
▪ Bedömning så snart som möjligt av 

tandläkare/käkkirurg för fixation av tanden. 

▪ Tetanusprofylax (sid 161) 

• Luxerad/losslagen tand  

▪ Bedömning av tandläkare inom 24 h 

• Inslagen tand 

▪ Bedömning av tandläkare inom 24 h 

• Frakturerad tand 

▪ Bedömning av tandläkare inom 24 h.  
▪ Om en större bit av tand lossnat sparas om möjligt 

biten i NaCl (alterantivt kallt vatten).  
▪ Kalciumhydroxidpasta lokalt om blottad pulpa för 

smärtlindring 
▪ Vid samtidig sårskada i munhåla vanligt med tandbit 

inbäddad i läppen. Överväg röntgen för diagnostik. 
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ÄNDTARMSSJUKDOMAR 

ANALFISSUR 

Akutdiagnostik:  

• Klinisk diagnos med öm fissur vanligen i bakre 
medellinjen eller färsk blödning. 
 

Akutbehandling: 

• Salva Lidokain (Xylocain) 5 % lokalt 1-3 gånger per dag 
till förbättring av symtom. 

• Om otillräcklig effekt Salva Nitroglycerin (Rectogesic)  
4 mg/g lokalt 2 gånger per dag till symtomförbättring. 

• Bulkmedel (t.ex. Inolaxol 1x2) vid förstoppning 

• Uppföljning via primärvård vb.  

• Remiss till kirurgmottagningen vid utebliven läkning 
inom 2 mån.  

ANALHEMATOM 

Akutdiagnostik:  

• Klinisk diagnos med akut debuterande blåaktig 
hudklädd resistens bredvid ändtarmsöppningen. 

 
Akutbehandling: 

• Konservativ behandling med smärtlindring  

• Vid uttalade besvär kan smärtan minskas med incision 
av hematomet (genom hudklätt område) efter 
lokalbedövning. Låt patienten ligga ner minst 1 h efter 
incision för att minska risk för blödning i efterförloppet.  
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FRÄMMANDE KROPP I REKTUM 

Akutdiagnostik: 

• Prokto- och rektoskopi för att identifiera föremålet.  

• Om föremålet inte ses utredning med DT buköversikt 
 
Akutbehandling: 

• Sällan möjligt att extrahera föremålet vi prokto- eller 
rektoskopi på akutmottagningen. Kontakt med kirurg 
för extraktion av föremålet på operation. 

HEMORROIDER 

Akutdiagnostik:  

• Bedöm vid klinisk undersökning utbredning/grad: 
▪ Intern hemorrojd  
▪ Prolaberad hemorrojd 
▪ Prolaberad incarcererad/trombotiserad hemorrojd 

 
Akutbehandling: 

• Vid smärtor: Salva Xyloproct eller Lidokain (Xylokain)  
5 % 2 ggr /dag samt Paracetamol eller NSAID vb. 

• Vid förstoppning: Macrogol (Movicol) 1 x 1-4  

• Vid prolaps: Efter applicering av Xyloproct eller 
Xylokain gel försök reponera hemorroid tillbaka 
innanför sfinktern. Instruera patienten att göra detta 
själv i hemmet.  

• Vid långvariga eller uttalade besvär skicka remiss till 
kirurgmottagning för behandling med t.ex. ligatur eller 
operation.  

• Vid blod i avföring överväg remiss till primärvård för 
kolonutredning för att utesluta annan blödningskälla 

• Inläggning vid stor blödning eller svåra smärtor. 
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PERIANALABSCESS 

Akutdiagnostik:  

• Klinisk diagnos med fynd av abscess angränsande anus. 
Avstå rektalundersökning om klar diagnos. 

 
Akutbehandling: 

• Inläggning fastande med vätska iv. och smärtlindring.  

• Kirurgbedömning för operation. 

• Antibiotika till immunsupprimerade patienter, vid 
allmänpåverkan eller komplicerande sjukdom:  
▪ Inf. Cefotaxim (Claforan) 1 g x 3 iv. + Inf. Metronidazol 

(Flagyl) 1.5 g iv. första dos och därefter Inf. 
Metronidazol (Flagyl) 1 g x 1 iv. 

PLINOIDALABSCESS 

Akutdiagnostik:  

• Klinisk diagnos med abscess i typiskt läge i medellinjen 
ovan crena ani. 

 
Akutbehandling: 

• Plinoidalabscess incideras i lokalanestesi  

• Daglig såromläggning i hemmet eller via primärvård.  

• Hög risk för recidiv då cystan finns kvar efter incision 
varför patient bör remitteras till kirurgmottagning för 
eventuell extipation av cystan när den inte är 
infekterad.   
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ÖGONSJUKDOMAR 

FRÄMMANDE KROPP  

Akutdiagnostik:  

• Undersök korna - helst med ögonmikroskop  

• Undersök efter fluoresceinfärgning samt evertering av 
övre ögonlock om främmande kropp inte hittas direkt. 
 

Akutbehandling: 

• Bedöva med ögondroppar Tetrakain 1 % 1-2 drp 

• Främmande kropp tas bort med bomullspinne eller 
främmandekroppinstrument (trubbiga delen) 

• Om främmande kropp inte kan avlägnas, sitter djupt 
eller centralt alternativt lämnat kvarvarande pigment 
akut remiss till ögonläkare för borttagande inom 24 h. 

• Ges ögonsalva Kloramfenikol 1% x 3 eller Fucithalmic 
1% x 2 i 3-5 dagar till alla patienter. 

GLAUKOM - AKUT 

Akutdiagnostik:  

• Klinisk bild med smärta, nedsatt syn, rött öga och 
dilaterad pupill. Vanligt med allmänpåverkan, 
illamående och kräkning. 

• Högt intraokulärt tryck (oftast > 40 mmHg). 
 

Akutbehandling: 

• Omedelbar kontakt med ögonläkare för trycksänkande 
läkemedelsbehandling, laserbehandling eller kirurgi. 
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IRIT 

Akutdiagnostik:  

• Oftast ensidig värk, ljuskänslighet och perikorneal- eller 
blandinjektion. Mios ses ofta. 

 
Akutbehandling:  

• Akut kontakt med ögonläkare vid misstanke om irit.  

KEMISK ÖGONSKADA 

Akutbehandling:  

• Spola omgående med vatten, Ringer-Acetat eller NaCl  

• Spola kontinuerlig under minst 20 min. Efter initial 
spolning några minuter kan bedövning ges med 
ögondroppar Tetrakain 1 %, 1-2 drp 

• Avlägsna eventuella kontaktlinser 

• Lindrig skada utan synnedsättning behandlas med 
ögonsalva Kloramfenikol 1% x3 eller Fucithalmic 1% x2 i 
3-5 dagar. Kontakta ögonläkare om ej bättre inom 24 h. 

• Allvarlig skada med t.ex. synnedsättning, grumliga eller 
bleka delar av konjuktiva akut kontakt med ögonläkare.  

KERATIT 

Akutdiagnostik:  

• Oftast ensidig värk, ljuskänslighet och perikorneal 
kärlinjektion. Kornealt infiltrat som påvisas med 
fluoresceinfärgning och ögonmikroskopi.  

• Ökad risk för patienter som använder kontaktlinser. 
 

 Akutbehandling: 

• Akut kontakt med ögonläkare vid misstanke om keratit  
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KONJUNKTIVIT 

Akutdiagnostik:  

• Purulent eller klar sekretion, skavkänsla, konjunktival 
injektion och viss ljuskänslighet 

• Vanligen symtom från båda ögonen inom någon dag. 
 

Akutbehandling: 

• Oftast självläkande utan behandling. Tvätta rent med 
vatten flera gånger per dag vid purulent sekret. 

• Avstå från kontaktlinser t.o.m. 2 d efter symtomfrihet 

• Vid mer uttalade symtom eller utebliven förbättring 
inom 3-5 dagar behandling med: 
▪ Ögonsalva Fusidinsyra (Fucithalmic) 1 % 1 drp x 2 

t.o.m. 2 d efter symtomfrihet eller 
▪ Ögonsalva Kloramfenikol 1 % 1 x 3-4 t.o.m. 2 d efter 

symtomfrihet. 

• Ny bedömning om utebliven förbättring inom 5 d.  

• Allergisk konjuktivit se pollenallergi (sid 12) 

NÄTHINNEAVLOSSNING 

Akutdiagnostik:  

• Akut debuterade skugga i synfältet (ridåfenomen), 
blixtar (fotopsier) eller synnedsättning.  

• Oftalmoskopi visar skugga/färgförändring i del av 
näthinnan.  

• Transorbital ultraljudsundersökning kan stödja 
diagosen men ej utesluta närhinneavlossning. 

 
 Akutbehandling: 

• Akut kontakt med ögonläkare konstaterad vid 
misstanke för bedömning samma eller följande dag.  
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SUBKONJUNKTIVAL BLÖDNING (HYPOSFAGMA) 

Akutdiagnostik:  

• Klinisk diagnos med blödning som omfattar hela eller 
delar av subkonjuktivala utrymmet 

• Normal synskärpa 
Akutbehandling:  

• Utan trauma mot ögat: Ingen behandling. Godartat 
tillstånd där blödningen resorberas inom 1-2 v.  

TRAUMA MOT ÖGAT 

Akutdiagnostik:  

• Testa alltid synskärpa vid trauma mot ögat. 
Akutbehandling:  

• Korneal erosion: 
▪ Uteslut främmande kropp. 
▪ Ögonsalva Kloramfenikol 1% x3 eller Fucithalmic 1% 

x2 i 3-5 dagar eller till besvärfrihet.  
▪ Ny bedömning om ej besvärsfri inom 3-5 d. 

• Bulbkontusion 
▪ Normal synskärpa utan sår på kornea ingen specifik 

behandling. Ny bedömning om synnedsättning. 
▪ Patienten med påverkad synskräpa eller andra tecken 

till skador på ögat akut kontakt med ögonläkare. 

• Bulbpenetration 
▪ Akut kontakt med ögonläkare. 

• Hyfema (blödning i främre ögonkammaren) 
▪ Akut kontakt med ögonläkare. 

• Sårskador inom orbita 
▪ Uteslut samtidig skada på ögat 

▪ Skador på mediala ögonlock bör handläggas av 
ögonläkare p.g.a. risk för skada på tårkanal.  
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ÖVRIGA BEHANDLINGAR OCH ÅTGÄRDER 

ANTIEMETIKABEHANDLING 

Rekommenderade antiemetika: 

• Metoklopramid (Primperan) 
▪ Inj. Metoklopramid (Primperan) 10 mg iv.  

(2 ml av 5 mg/ml), max 30 mg/dygn. 
▪ T. Metoklopramid (Primperan) 10 mg,  

max 30 mg/dygn. 

• Ondansetron (Zofran) 
▪ Inj. Ondansetron (Zofran) 4-8 mg iv.  

(2-4 ml av 2 mg/ml), max 32 mg/dygn. 
▪ T. Ondansetron (Zofran) 4-8 mg, max 32 mg/dygn. 

• Haloperidol (Haldol) 
▪ Inj. Haloperidol (Haldol) 1-2 mg iv (0.2-0.4 ml av  

5 mg/ml) max 10 mg/d. 

• Isopropanol 
▪ Låt patienten lukta på desinfektionsservett indränkt 

med isopropanol 

LOKALANESTESI 

Rekommenderade lokalanestesimedel: 

• Lidokain (Xylokain) - maxdos 400 mg: 
▪ Lidocain (Xylocain) 5 mg/ml (0.5%) max 80 ml 
▪ Lidocain (Xylocain) 10 mg/ml (1%) max 40 ml  
▪ Lidocain (Xylocain) 20 mg/ml (2%) max 20 ml  

• Prilokain (Citanest) - maxdos 400 mg: 
▪  Prilokain (Citanest) 5 mg/ml (0.5 %) max 80 ml 

• Mepivakain (Carbocain) - maxdos 400 mg: 
▪ Mepivakain (Carbocain) 10 mg/ml (1 %) max 40 ml  
▪ Mepivakain (Carbocain) 20 mg/ml (2 %) max 20 ml 
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ANTIKOAGULATIA – AKUT REVERSERING 

Akut reversering av antikoagulationsbehandling vid 
allvarlig/livshotande blödning eller vid akut kirurgi: 

• Warfarin (Waran): 

▪ Inj. Fytomenadion (Konakion) 10 mg iv.  
(1 ml av 10 mg/ml) samt 

▪ Inj. 4-faktorkoncentrat (Ocplex/Confidex) iv.: 
 

 Dos 4-faktorkoncentrat 

(Ocplex/Confidex) 

Vikt (kg) PK-INR 
1.6-1.9 

PK-INR 
2.0-3.0 

PK-INR 
> 3.0 

< 60 kg 500 E 1000 E 1500 E 

60-79 kg 1000 E 1500 E 2000 E 

80-99 kg 1500 E 2000 E 2500 E 

> 100 kg 2000 E 2500 E 3000 E 

▪ Reverseringsmål PK-INR  1.5 
▪ Kontroll PK-INR 10 min efter givet faktorkoncentrat. 
▪ Upprepa 50 % av dos ovan om PK-INR > 1.5  

• Dabigatran (Pradaxa): 

▪ Inj. Idarucizumab (Praxbind) 5 g iv. (2 ampuller á 2.5 g) 
under 5 min samt 

▪ Inj. Tranexamsyra (Cyklokapron) 1 g iv. (10 ml av 100 
mg/ml) 

• Rivaroxaban (Xarelto) eller apixaban (Eliquis): 

▪ Inj. 4-faktorkoncentrat (Ocplex eller Confidex)  
2000 E iv. (vid vikt < 60 kg ges 30 IE/kg) samt 

▪ Inj. Tranexamsyra (Cyklokapron) 1 g iv. 

• Lågmolekulärt heparin (Fragmin, Inohep och Klexane):  

▪ Begränsad möjlighet till reversering. Överväg Inj. 
Protaminsulfat - diskutera med koagulationsjour. 



ÖVRIGA BEHANDLINGAR OCH ÅTGÄRDER 

188 

 

FASTA OCH DIABETESBEHANDLING VID FASTA 

Basalt behov av vätska, elektrolyter och näring: 

• Vätska 30 ml/kg/dygn  

• Natrium 80-100 mmol/dygn 

• Kalium 40-60 mmol/dygn 

• Glukos 2 g/kg/dygn 

• Energibehov: 
▪ Basalbehov kritiskt sjuk patient = 20 kcal/kg/dygn 
▪ Sängbunden patient = 25 kkcal/kg/dygn 
▪ Uppegående patient = 30 kkcal/kg/dygn 
▪ Anabol patient med ökat behov = 35 kcal/kg/dygn 

 
Vätskebehandling vid fasta: 

• Uppvätskning vid dehydrering: Inf. Ringer-Acetat 

• Fasta dag 1: Inf. Ringer-Acetat eller Glukos 50 mg/ml 
Tillsats av extra elektrolyter vid behov. 

• Fasta 1-5 dagar vid gott nutritionsstatus:  
Inf. Glukos 50-100 mg/ml (= 50-100 g/l glukos) med 
tillsats av Natrium och Kalium för att täcka basalt behov 
av vätska, glukos och elektrolyter. 

• Parenteral nutrition ges vanligen vid ≥ 5 dagars fasta 
men tidigare om malnutrition. Tillsats av Soluvit (10 
ml), Vitalipid (10 ml) och Tracel/Addaven/Nutryelt (10 
ml) per dygn. 

 
Kcal/kg/d 40 kg 60 kg 80 kg 100 kg 

20 800 kcal 1200 kcal 1600 kcal 2000 kcal 
25 1000 kcal 1500 kcal 2000 kcal 2500 kcal 
30 1200 kcal 1800 kcal 2400 kcal 3000 kcal 
35 1400 kcal 2100 kcal 2800 kcal 3500 kcal 
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Diabetesbehandling vid fasta: 

• Vätskebehandling diabetes typ 1 och 2 vid fasta:  
▪ Glukos ≥10 mmol/l ge Ringer-Acetat t.ex. 100 ml/h. 
▪ Glukos <10 mmol/l ge Glukos 50 mg/ml t.ex. 100 ml/h.  

• Insulinbehandling diabetes typ 1 vid fasta:  
▪ Långverkande insuliner ge 80-100 % av ordinarie dos  

▪ Kortverkande insuliner vb om B-glukos  12 mmol/l 
▪ Följ B-glukos 4-6 ggr / dygn 

• Insulinbehandling diabetes typ 2 vid fasta:  
▪ Långverkande insuliner ge 50 % av ordinarie dos  

▪ Kortverkande insuliner vb om B-glukos  12 mmol/l 
▪ Följ B-glukos 4-6 ggr / dygn 

• Orala antidiabetesläkemedel sätts tillfälligt ut 

• Insulinpump 
▪ Oftast enklast att stänga av pumpen och ersätta med 

insulinbehandling enligt ovan eller insulininfusion.  
▪ Ge basinsulin 30 min innan avstängning av pump för 

att undvika ketoacidos.  
▪ Konsultera endokrinolog vb. 
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OROSANMÄLAN - BARN 

När ska anmälan göras: 
Sjukvårdspersonal är skyldiga att genast anmäla till 
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om 
eller misstänker att ett barn far illa (SoL 14: 1) t.ex. vid: 

• Fysisk eller psykisk försummelse/omsorgssvikt. 

• Fysiskt eller psykiskt våld samt sexuella övergrepp mot 
barnet eller bevittnat. 

• Exponering för vuxens persons missbruk, kriminalitet 
eller annat självdestruktivt beteende som suicidförsök. 

 
 

Hur görs anmälan: 
Anmälan skall skyndsamt göras till socialstjänst i den 
kommun där barnet bor. Anmälan skall vara skriftlig och 
skickas till kommunen (kontaktuppgifter se 
www.orosanmalan.se). Anmälan skall innehålla: 

• Namn och personnummer på barnet 

• Kortfattad redogörelse för skäl till anmälan 

• Om vårdnadshavare är infomerad om anmälan 

• Dina kontaktuppgifter (du kan som sjukvårdspersonal 
inte vara anonym vid anmälan) 

 

Vid akut fara för barnet skall socialjour i kommunen 
kontaktas per telefon utöver den skriftliga anmälan. 
Telefonnummer till socialjour finns t.ex. på 
www.orosanmalan.se eller via polisen 114 14. 
 

Sjukvårdspersonal är skyldig att lämna uppgifter som kan 
vara av betydelse för socialtjänstens utredning av anmälan. 
 

Vid frågor kring orosanmälan kontakta kommunens 
socialtjänst eller regionens barnskyddsteam. 
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TROMBOSPROFYLAX - VENÖS 

Trombosprofylax för att minska risk för DVT/LE vid:  

• Större kirurgi (> 60 min) och ortopedisk kirurgi t.ex. 
fraktur i lårben, underben, fotled och kotpelare eller 
multipla frakturer 

• Akillesruptur 

• Överväg vid immobilisering efter mindre kirurgi, 
frakturer eller medicinsk sjukdom om riskfaktorer t.ex.: 
▪ Ålder > 70 år  
▪ Obesitas (BMI > 30) 
▪ Aktiv malignitet 
▪ Tidigare DVT/LE eller känd trombosbenägenhet 
▪ Östrogenbehandling eller graviditet 
▪ Pareser i nedre extremiteter 
▪ Hjärtsvikt 

 

Farmakologisk trombosprofylax: 

• LMWH: 
▪ Inj. Dalteparin (Fragmin) 5000 E x 1 sc eller 
▪ Inj. Tinazaprin (Innohep) 4500 E x 1 sc 
▪ Ges ej inom 12 h före eller efter operation, 

lumbalpunktion eller EDA (ej inom 24 h vid njursvikt 
med GFR < 30 ml/min) 

• DOAK (efter ortopedisk kirurgi): 
▪ T. Eliquis 2.5 mg x 2 (ges ej före operation utan 

påbörjas tidigast dag 1 post-op, EDA avvecklad). 
▪ Ges aldrig samtidigt med LMWH 

• Behandlingstid för LMWH eller DOAK 
▪ I normalfall 10 d eller till mobilisering 
▪ Om flera kvarstående riskfaktorer överväg förlängd 

behandlingstid till 4 v behandling 
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APPENDIX 1 – LÄKEMEDEL 

ANTIBIOTIKADOSERING VID NJURSVIKT 

• Rek dosering av antibiotika vid nedsatt njurfunktion: 
 

 Njurfunktion GFR (ml/min) 

Antibiotika iv. > 80 
ml/min 

41-80 
ml/min 

20-40 
ml/min 

< 20 
ml/min 

Ampicillin 2-3 g x 3 2-3 gx 3 2 gx 2 1 g x 2 

Benzylpenicillin 1-3 g x 3 1-3 g x 3 1-3 g x2 1-3 g x2 

Cefotaxim 1 g x 3 1 g x 3 1 g x 2 1 g x 2 

Ceftazidim 1 g x 4 1 g x 3 0.5 gx3 0.5 gx2 

Ciprofloxacin 0.4 g x2 0.4 g x2 0.4 g x1 0.4 g x1 

Imipenem 1 g x 3 1 g x 3 1 g x 3 0.5 gx 2 

Kloxacillin 2 g x 3 2 g x 3 1-2 gx3 1 gx3 

Levofloxacin 0.5 g x 1 0.5 g x 1 0.25gx1 0.12gx1 

Meropenem 1 g x 3 1 g x 3 1 g x 3 1 g x 2 

Pip/Tazobakt 4 g x 3 4 g x 3 4 g x 3 4 g x 2 

Vancomycin 1 g x 3 1 g x 2 1 g x 1 Se fass 

 

 Njurfunktion GFR (ml/min) 

Antibiotika po > 80 
ml/min 

41-80 
ml/min 

20-40 
ml/min 

< 20 
ml/min 

Amoxicillin 0.5 g x 3 0.5 g x3 0.5 g x3 0.5 g x2 

Amoxicillin/klav 1 x 3 1 x 3 1 x 3 1 x 2 

Ciprofloxacin 0.5g x 2 0.5g x 2 0.5g x 2 0.5g x 1 

PC-V 1-2 g x 3 1-2 gx 3 1-2 gx 3 1-2 gx 3 

Flukloxacillin 1 g x 3 1 g x 3 1 g x 3 1 g x 3 

Nitrofurantoin 50mgx3 50mgx3 Rek ej Rek ej 

Trimetoprim 0.16gx2 0.16gx2 0.16gx2 0.16gx1 

Trimetoprim/sul 1x2 1x2 Se fass Rek ej 
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NORADRENALIN 

• Spädning: Inf. Noradrenalin späds till 40 µg/ml enligt.  
4 mg Noradrenalin (4 ml av 1 mg/ml) späds i 96 ml NaCl 
9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml (totalvolym 100 ml med 
koncentration 40 µg/ml) 

• Dosering: Initial dos 0.02 – 0.1 µg/kg/min med 
upptitrering till max 1 µg/kg/min.  

 

Dos Infusionstakt (ml/h) av  

Noradrenalin 40 µg/ml 

(µg/kg/min) 60 kg 80 kg 100 kg 120 kg 

0.02 1.8 2.4 3.0 3.6 

0.04 3.6 4.8 6.0 7.2 

0.06 5.4 7.2 9.0 10.8 

0.08 7.3 9.7 12.0 14.6 

0.10 9.0 12.0 15.0 18.0 

0.20 18.0 24.0 30.0 36.0 

0.30 27.0 36.0 45.0 54.0 

0.50 45.0 60.0 75.0 90.0 

1.00 90.0 120.0 150.0 180 
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OPIOIDER - DOSKONVERTERING 

Morfin/Ketobemidon Oxikodon Fentanyl 

Dygnsdos 
po (mg) 

Dygnsdos 
sc/iv (mg) 

Dygnsdos 
po (mg) 

Dygnsdos 
sc/iv (mg) 

Dos µg/h 
plåster 

20 7-10 10 7 - 

40 15-20 20 15 12 

60 20-30 30 20 25 

80 30-40 40 30 25 

100 35-50 50 35 37 

120 45-60 60 45 50 

160 60-80 80 60 50 

220 80-110 110 80 75 

320 120-160 160 120 100 

400 150-200 200 150 125 

500 185-250 250 185 150 

750 280-380 375 280 225 

1000 380-500 500 380 300 

 
Extradoser opioider ges vid behov med 1/6 av dygnsdos 
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APPENDIX 2 - ULTRALJUD 

AORTA 

Normaldimensioner/normalfynd: 

• Aorta ascendens < 35 mm i diameter 

• Bukaorta < 30 mm i diameter. 

• A. iliaca < 15 mm 

DJUP VENTROMBOS 

Normaldimensioner/normalfynd: 

• Normal 2-punkts undersökning visar att följande kärl är helt 
komprimerbara: 
▪ V. femoralis communis i nivå fr.o.m. mynningen för v. 

saphena magna och 5 cm distalt eller till kärlets delning.  
▪ V. poplitea proximalt i knävecket och ner till kärlets 

förgrening (bi-/trifurkation).  

FAST 

Normaldimensioner/normalfynd: 

• Övre högra kvadrant: Ingen patologiskt ökad mängd vätska i 

Morisons pouch. 

• Övre vänstra kvadrant: Ingen patologiskt ökad mängd vätska 

kring mjälten. 

• Subqifoidal: Ingen patologiskt ökad mängd pericardvätska. 

• Suprapubisk vy: Ingen patologiskt ökad mängd vätska utanför 

urinblåsa eller uterus. 

HJÄRTA  

Normaldimensioner/normalfynd: 

• Vänsterkammardiameter: < 57 mm (män), < 52 mm (kvinnor) 

• Septumtjocklek (slutdiastole): ≤ 10 mm 

• Ejektionsfraktion  55 % 
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APPENDIX 3 - TABELLER 

GCS 

 Ögonöppning Verbalt Motorik 

6   
Följer 

uppmaning 

5  Orienterad 
Lokaliserar 

smärta 

4 Spontant Förvirrad 
Avvärjer 
smärta 

3 
På 

uppmaning 
Osamman-
hängande 

Patologisk 
böjsvar 

2 
Vid 

smärtstimuli 
Obegripliga 

ljud 
Patologiskt 
sträcksvar 

1 
Ingen 

reaktion 
Inget svar 

Ingen 
reaktion 

RLS-85 

• RLS 1 – Vaken och orienterad. 

• RLS 2 - Trött, kontaktbar vid tilltal och beröring. 

• RLS 3 – Mycket trött och/eller förvirrad, kontaktbar vid 
kraftig stimulering som upprepade tillrop, omskakning, 
smärtstimulering.  

• RLS 4 – Medvetslös, lokaliserar smärta. 

• RLS 5 – Medvetslös, undandragande rörelse vid smärta. 

• RLS 6 – Medvetslös, stereotyp böjrörelse vid smärta  

• RLS 7 – Medvetslös, stereotyp sträckrörelse vid smärta  

• RLS 8 – Medvetslös, ingen smärtreaktion.  
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NEWS2 

 
Andningsfrekvens 
 

≤ 8 andetag/min = 3 p 
9-11 andetag/min = 1 p 
21-24 andetag/min = 2 p 
≥ 25 andetag/min = 3 p 

Saturation ≤ 91 % = 3 p 
92-93 % = 2 p 
94-95 % = 1 p 
Om kronisk andningssvikt: 
≤ 83 % = 3 p 
84-85 % = 2 p 
86-87 % = 1 p 

Tillförd syrgas Tillförd syrgas = 2 p 

Systoliskt blodtryck ≤ 90 mmHg = 3 p 
91-100 mmHg = 2 p 
101-110 mmHg = 1 p 
≥ 220 mmHg = 3 p 

Puls ≤ 40 / min = 3 p 
41-50 / min = 1 p 
91-110 / min = 1 p 
111-130 / min = 2 p 
≥ 131 = 3 p 

Medvetande Påverkat medvetande = 3 p 

Temp ≤ 35.0 C = 3 p 

35.1-36.0C = 1 p 

38.1-39.0C = 1 p 

≥39.1C = 3 p 

0 poäng – låg risk, fortsatta kontroller x 2 (var 12:e h) 
1-4 poäng – låg risk, fortsatta kontroller x 4 (var 6:e h),   
överväg läkarbedömning 
5-6 poäng eller 3 poäng på enskild parameter – intermediär 
risk, läkarbedömning inom 60 min 
≥ 7 poäng – hög risk, omedelbar läkarbedömning, vårdnivå? 
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NIHSS 

Stroke skattning enligt NIHSS (0 till 42 p): 

1a. Medvetandegrad 
(Enligt RLS-85) 

0 p Vaken och alert (RLS 1) 
1 p Slö, kontaktbar (RLS 2) 
2 p Mycket slö, upprepade 
smärtsamma stimuli för 
kontaktbarhet (RLS 3) 

3 p Pat okontaktbar (RLS 4) 

1b. Orientering 
(Fråga om månad och 
patientens ålder)  

0 p Två rätt 
1 p Ett rätt 
2 p Inget rätt el koma/afasi 

1c. Förståelse. 
(be patienten sluta ögon och 
knyta hand) 

0 p Två rätt 
1 p Ett rätt 
2 p Inget rätt 

2. Ögonmotorik 
 

0 p Ua. 
1 p Partiell blickpares 
2 p Komplett blickpares 
(devision conjugée/Dollseye) 

3. Synfält 0 p Ua. 
1 Partiell hemianopsi 
2 Komplett hemianopsi 
3. Bilat synfältsdefekter 

4. Facialispares 
 

0 p Ua. 
1 p Partiell central pares   
2 p Komplett central pares  
3 p Perifer facialispares 

5. Pares i arm 
Lyft armarna till Grasset-
ställning. Poäng per arm. 
 

0 p Håller kvar i 10 sek 
1 p Sjunker inom < 10 sek 
men når ej sängen. 
2 p Faller långsamt till 
sängen < 10 sek 
3 p Armen faller omedelbart 
men har viss rörlighet. 
4 p Ingen rörlighet i armen. 
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6. Pares i ben 

(rakt benlyft 30) 
Poäng per ben. 
 

0 p Håller kvar i 5 sekunder. 
1 p Sjunker inom < 5 sek, 
men når ej sängen. 
2 p Faller till sängen < 5 sek, 
visst motstånd mot 
gravitation. 
3 p Benet faller omedelbart 
men kan röra sig mot 
underlaget 
4 p Ingen rörlighet i benet 

7. Ataxi 
(knä-häl och finger-näs prov) 
 

0 p Ingen ataxi 
1 p Ataxi i en extremitet 
2 p Ataxi i två extremiteter 

8. Sensibilitet (smärta) 
(testas med nål) 
 

0 p Normal känsel 
1 p Lätt till måttlig 
nedsättning men pat är 
medveten om beröringen 
2 p Svår, eller total 
nedsättning, pat omedveten 
om beröring (eller i koma) 

9. Språk/kommunikation 
(patient beskriver bild, 
namnger föremål och läser 
text) 

0 p  Ua. 
1 p Lätt-måttlig dysfasi 
2 p  Svår afasi 
3 p Mutism eller global afasi 

10. Dysartri 
(läs ord från lista) 
 

0 p Ua. 
1 p Lätt dysarti, sluddrar 
2 p Svår dysarti, oförståeligt 
tal eller mutistisk 

11. Utsläckning/neglekt 
 

0 p Ua 
1 p Partiell neglekt 
2 p. Full neglegt 
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