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Följ PS-konceptet och utse vid behov ledningsenhet med Sjukvårdsledare och 
Medicinskt ansvarig. Medicinskt ansvarig tar aktiv del i beslut kring losstagning. 
2 eller flera skador i minst 2 skilda delar av kroppen orsakat av olycksfall = 
multitrauma=kritiskt skadad patient. Minimera antalet åtgärder på fältet. Om kritiskt 
skadad – prioritera avtransport och behandla under färd. 
Följ PHTLS flödesschema, undersök och dokumentera: 
A: Fri luftväg, stabilisera halsryggen om indicerat. Intubation skall i princip inte göras. 
B: Eftersträva normoventilation, assistera vid ytlig eller långsam andning(<10 
andetag/ min) 
C: Stabilisera/säkerställ cirkulationen, stoppa yttre blödning. Höjda ben. 
D: Immobilisering. Grovreponering av frakturer. 
E: Förhindra nedkylning. Täck öppna sår/skador. 
 
Minst följande skall dokumenteras: 
Luftvägar-Andning: Andningsmönster, frekvens, SpO2 
Cirkulation: Puls, blodtryck, kapillär återfyllnad 
Neurologiskt: Medvetande grad (RLS eller GCS, pupillreaktion, grov neurologi) 
Larm till sjukhus ska ske enligt kriterier för traumalarm. 
 

Behandling 
 
Läkemedel 
Andningsoxygen 10 l/min på reservoarmask 
Ringer-acetat (max 2000 ml) infunderas om PVK/I.o kan sättas. 
Eftersträva systoliskt blodtryck 80-90 mmHg. Vid samtidig skallskada helst 90-100 
mmHg. 
Esketamin, Ketanest injektionsvätska 5 mg/ml och 25 mg/ml. 

 0,25 mg/kg ges i.v. vid svår smärta.  

 Om i.v eller i.o. väg saknas kan Ketanest 25 mg/ml ges i.m. i dosen 0,5mg/kg 
50 kg-12,5 mg i.v.-25 mg i.m. 
70 kg eller mer-17,5 mg i.v.- 35 mg i.m. 
Kan upprepas efter 10 minuter. Kan upprepas max 3 gånger. 
 
Diazepam injektionsvätska 5 mg/ml, 0,5 ml ges i.v. före Ketanest. Dosen kan 
upprepas till max 2 ml. 



 

 

Morfin injektionsvätska, 10 mg/ml spädd med NaCl till 1 mg/ml, 2,5 ml i.v. ges som 
komplement till Ketanest. Dosen kan upprepas tills tillfredsställande VAS. 
Försiktighet vid påverkad medvetandegrad och/eller instabil cirkulation. 
Ondansetron injektionsvätska 2 mg/ml, 2ml kan ges långsamt i.v. som engångsdos 
vid illamående. 
Oxygen/lustgas kan användas i väl ventilerad miljö = utanför sjukhytten. 
 
 
 
 
 
 

Uppdaterat från föregående version-Ketanest kan upprepas efter 10 min. 
Ketanest kan upprepas 3 gånger. 
Gäller från och med 2015-12-01 
 

 
 


