
Scenario 3 

 

C  – Hypovolemi 
 

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

 
 
 

 Informera 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 infektionsavdelning, klockan är 
07.00. Ni har precis fått rapport av nattpersonalen om 
patienten som överflyttats till er under natten. 
Patienten heter Mohammed och är 48 år 
Överflyttad pga stigande CRP, oklart infektionsfokus. 

Till instruktören 
Utrustning för scenariot 

 Akutvagn/väska 

 Saturationsmätare 

 Sugutrustning 
Utrustning på patienten 

 PVK 

 Ringeracetat pågår  

 KAD 
 

BRIEFING - INFORMATION TILL SAMTLIGA DELTAGARE 
 



Scenario 3 

Genomodlad, är isolerad 

B 
Bakgrund  

Tidigare opererad för oklar tumör i buken. Sökt sjukvården nu 
med hosta, buksmärtor och kräkningar. 
Har svårt att ge anamnes pga. språksvårigheter. Tolk är beställd 
till förmiddagen. Oklart vilka mediciner han tar. 

A 
Analys/aktuellt 
status 

Enligt rapport är A-B u.a  
C- Haft lågt blodtryck som behandlats med Ringer-Acetat, 
ytterligare en liter är ordinerad. Har en PVK. 
D- Varit orolig och vill inte ha några mediciner. NEWS 4 poäng. 

R 
Råd/rekommendation 

News: Ska kontrolleras varannan timme 
Ni tar över efter skiftbyte och tittar nu till patienten 

 
 

 
 

 

 Du är cirkulatoriskt påverkad och försämras också med ökad AF. 

 Har ont i magen, blir allmänpåverkad, förvirrad, orolig, försöker dra ut din pvk 

 På signal från instruktör, kan du kräkas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Information till instruktören 
Patineten mår illa och kräks kaffesumpsliknande innehåll. Klagar över buksmärtor. Misstänkt tarmischemi, ileus? 
Är förvirrad, orolig och svår att lugna pga vissa språksvårigheter. 
Akutlarm ska utlösas pga allvarlig hypovolemi, sepsis. 
 
Värdena i tabellen nedan anger utgångsvärden på vitalparametrar (NEWS 7 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) 
 



Scenario 3 

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 

B  
Andning 

Saturation Inget värde  92 % (först efter 
vätskebolus) 

Inget värde 

Andningsfrekvens 23 20  

Cyanos Ja   

Andningsmönster Oregelbunden   

Auskultation Ljud bilateralt   

Känn på bröstet     

C 
Cirkulation  

Puls 120 2 grova PVK 
vätskebolus 500 ml x 2 
Ev provtagning? 
 

105 130, ev FF 

BT 80/35 100/50 70/35 

Kapillär återfyllnad 3 sek   

Perifer status  Blek, kallsvettig   

Bedöm urinmängd I KAD: Konc urin   

D  
Medvetande  

Vakenhetsgrad/AVPU A (oro)  A V (oro, konfusorisk) 

Pupiller Ua   

P - glukos 6,4   

E  
Exponering 

Kroppsundersökning Ua, kräkts på kläder    

Temp 37,9   

F 
Fortsatt vård 

 Fortsatt planering och behandling, utredning, operation? Förflytning till högre vårdnivå/MIG? NEWS (initialt 7 poäng 
men inget saturationsvärde anges) 

 Diskutera PVK storlekar 

 Övervakning – syrgasutrustning/säker transport 

 



Scenario 3 

 
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” 
 


