
Scenario 2 

 

B  – Andningsbesvär 

 

Briefing: 5 min Simulering: 15 min Återkoppling: 25 min 

 
 
 

 Information om spelregler (sekretess) 

 Genomgång av övningsrum och den utrustning som används 
 

Rollfördelning 
 Teamledare  

 Följare (medhjälpare) 

 Ev. observatör 

 Markör 
 

Inlärningsmål 
Primärt: ABCDE-F, SBAR 
Sekundärt: En valfri CRM punkt som deltagarna väljer 
(exempelvis ledarskap/följarskap, arbetsfördelning, kommunikation, closed loop) 
 
 

SBAR kommunikation - relaterat till scenariet:  
S 
Situation 

Scenariot utspelar sig på en medicinsk vårdavdelning, klockan 
är 07.30 
Patienten heter Sara, 65 år. 
Inlagd under natten pga andningsbesvär och misstänkt 
pneumoni  

Till instruktören 
Utrustning för scenariot 

 Akutvagn/väska 

 Saturationsmätare 

 Sugutrustning 
Utrustning på patienten 

 Syrgasgrimma 

 PVK 
 

BRIEFING - INFORMATION TILL SAMTLIGA DELTAGARE 
 



Scenario 2 

B 
Bakgrund  

Rökare, har aldrig sökt för sina andningsbesvär tidigare.  
Enligt maken har hon det besvärligt hemma med andningen 
och kan inte gå ute mer än korta sträckor. 

A 
Analys/aktuellt 
status 

Förhöjd AF runt 21/min, för övrigt stabila vitalparametrar under 
natten. Har 2 l syrgas på grimma. NEWS 4 poäng. 

R 
Råd/rekommendation 

Röntgen thorax ska beställas. Det är snart dags för rond på 
avdelningen och ni tittar till patienten. 

 

 
 
 
 

 Det här scenariot utspelar sig på en medicinsk vårdavdelning. Klockan är 07.30 och personalen har precis avslutat rapporten och 
går runt till sina patienter.  

 Du är motoriskt orolig, har frossa. Det är svårt att få kontakt med dig. 
 Personalen hittar dig väldigt andningspåverkad. Du sjunker i medvetande, försämras och behöver andningsstöd och ventileras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Till instruktören 
När deltagarna kommer in på salen ligger Sara i sängen. Har frossa och är plockig.  Hon är inte vaken. 
Misstänk pneumoni men ännu ingen diagnos. Hon har dyspné, sjunkande saturation och besväras allt mer med andningen, 
hon blir alltmer orolig och omtöcknad. Ventilering krävs! 
 
Värdena i tabellen nedan anger utgångsvärden på vitalparametrar (NEWS 12 poäng). Det anger också det bästa värdet som 
kan uppnås vid korrekt behandling samt sämsta värdet vid bristande behandling. Värdena justeras av Dig som instruktör 
däremellan beroende på vad deltagarna gör för åtgärder. 
 

ENSKILD INFORMATION TILL MARKÖR (patient) 
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SIMULERING 
  

Bedömningar som ska göras 
av deltagaren 

Utgångsvärde Korrekta åtgärder 
Värde vid korrekta 

åtgärder 

Värde vid bristfällig 
behandling 

A  
Luftväg 

Tilltala patienten 
Titta i munnen 
Se, lyssna, känn 

Fri 
 

10 – 15 L O2 reservoar  
Kalla på hjälp! 

Fri  Fri--Ofri 

B  
Andning 

Saturation 78 % Assistera ventilationen 
utifrån avd rutiner 

96 % 70% 

Andningsfrekvens 30 20 Sjunkande 

Cyanos Ja   

Andningsmönster Ytlig, otillräcklig 
Dyspné 

  

Auskultation Ljud bilateralt   

Känn på bröstet     

C 
Cirkulation  

Puls 110 Ev vätskebolus 500 ml? 
Ev provtagning? 
 

90 130 

BT 190/100 180/90 200/105 

Kapillär återfyllnad 3 sek   

Perifer status     

Bedöm urinmängd    

D  
Medvetande 

Vakenhetsgrad/AVPU V (oro)  A P 

Pupiller Ua   

P - glukos 6,3   

E  
Exponering 

Kroppsundersökning Ua    

Temp 39,2   

F 
Fortsatt vård 

 Fortsatt planering, förflytning till högre vårdnivå/MIG? NEWS? (initialt 12 poäng) 

 Rutiner kring ventilering – fördelar/nackdelar av olika hjälpmedel 

 Övervakning – syrgasutrustning/säker transport 
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ÅTERKOPPLING 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Till instruktören 
 
Återkoppling: 
Beskrivningsfasen (ca 5 min) 
 Be alla deltagarna berätta kronologiskt och sakligt om vad som hände. Detta för att alla 

ska få en gemensam bild av vad som hände. 

 Ställ frågan: Vad gjorde du? 
 
Analysfasen (15 min) 

 Be deltagarna nämna några saker som de själva gjorde bra i scenariot. 

 Gruppen/instruktöreren hjälper till med bra exempel om det behövs 

 Återkoppla till inlärningsmålen:  
o Ställ öppna frågor! 
o Var nyfiken! 
o Hur uppfylldes inlärningsmålen? 
o Låt ev observatör komma till tals i denna fas. 

 
Användningsfasen (ca 5 min) 

 Be deltagarna verbalisera och konkretisera vilken lärdom de tar med sig.  

 Ställ frågan: Vad tar du med dig härifrån? 

 Försök få deltagarna att svara i ”Jag-form” 
 


