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Utredning och bedömning 
Anamnes, kontroll av fastställda vitalparametrar samt triagering enligt RETTS-p. 

 
Indikationer för behandling 
Symptomatisk behandling 

 
Behandling 
Om kritiskt skadad – prioritera transport och behandla under färd  
Fri luftväg, stabilisera halsryggen  
Eftersträva normoventilation, assistera vid ytlig eller långsam andning  
Kyl skadat område så nära inpå skadetillfället som möjligt under 10 minuter. Vid 
frätskador används endast vatten eller NaCl, inte brännskadegel  
Djup brännskada skyddas med rena dukar  
Ytlig brännskada, täcks med brännskadegel eller brännskadekompresser till max 10 
% av kroppsytan. Avbryt behandlingen efter 15 minuter, inspektera och fortsätt vid 
behov Alternativt kan NaCl eller Ringeracetat sprayas över det skadade området. 
Finfördelad dimma kyler effektivt och ger en bra smärtlindring. Dimma är att föredra 
framför att hälla vätska över skadan.  
Håll patienten varm  
PVK  
Vid misstanke om inhalationsbrännskada- tidig kontakt med narkosläkare p.g.a. 
snabb försämring av luftvägen. 

 
Läkemedel  
Andningsoxygen flödas med tratt eller reservoarmask för barn.  
Inf. Ringeracetat infunderas 20 ml/kg  
Inh. Salbutamol inhalationslösning 2 mg/ml, 0,15 mg/kg vid hosta, och andra 
luftvägssymtom  
 
S. Paracetamol suppositorium 250mg, 30 mg/kg vid smärta: 
 

Barnets vikt 10 kg 20 kg 40 kg 

Paracetamol  250 mg 500mg 1000mg 

 

 
 
 
 



 

 

Inj. Esketamin, Ketanest injektionsvätska 5 mg/ml, 0,25 mg/kg i.v./i.o., alt. 0,5 mg/kg 
i.m. vid svår smärta.  
Dosen kan upprepas tidigast efter 10 min, max 3 gånger.  
 
Inj. Diazepam injektionsvätska 5 mg/ml ges före Ketanest. 0,25 ml i.v. om barnet 
<10 kg, 0,5 ml i.v. om barnet väger >10 kg. 

 
Inj. Esketamin, ketanest, 5mg/ml i.v./i.o.    

 

Vikt i kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg 

Dos i ml 
i.v./i.o 
Ketanest 
5mg/ml 

- 0.5 ml 0.75 ml 1 ml 1.25ml 1.5 ml 2 ml 2.5 ml 

 
Inj. Esketamin, ketanest, 5mg/ml i.m. 
 

Vikt i kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg 

Dos i ml 
i.m. 
Ketanest 
5 mg/ml 

- 1ml 1.5ml 2ml 2.5ml 3ml 4ml 5ml 

 
Inj. Morfin injektionsvätska 1 mg/ml, 0,1 mg/kg i.v./i.o. vid svår smärta  
 
Morfin 0,1 mg/kg  

Vikt i kg 5kg 10 kg 15 kg 20 kg 30 kg 40 kg 50 kg 

Dos i ml 
i.v./i.o. 
Morfin 0.1 
mg/kg 

- 1 ml 1.5 ml 2 ml 3 ml 4 ml 5 ml 

 
 

MeSH-ord  
Ambulans och prehospital sjukvård 
Akutmedicin 
Pediatrik 
Hud 

 

Uppdaterat från föregående version- Justerad dos paracetamol- 30 mg/kg. 
Esketamin kan upprepas efter 10 minuter, max 3 gånger. 
 
Gäller från och med 2015-05-01 
 

 

 
 
 


