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Kasuistikk 1 



 71 år gammel kvinne, tidl kjent asthma, KOLS? 
Hyperkolesterolemi, hypertensjon, op for ca mamma-
78. Osteoporose, artrose. Allergi bla mot penicillin 

 Siste året plaget med smerter fra rygg, vedvarende 
mageplager som man har relatert til osteoporose 

 Forkjølet med feber siste dager, magesmerter i natt- 
legekontakt  pga magesmertene 

 Ambulanse bestilt for transport til legevakt 

 

 

Kl 0900 



 Dyspneisk ved ankomst ambulanse  

 Forsøkt atrovent/ventoline uten effekt under 
transport  

 Kl 0947: Ankomst legevakt 

 Lite kontaktbar og dyspneisk, CRP målt >200 

 Kl 1010: Respirasjonsstans  

 LA varsles. Har ikke flyvær, kjører i møte 

 

 

Kl 0939 



 Bev løs GCS 3 

 Blir ventilert, trekker noe selv, obstruktive 
lungefysikalia, SpO2 80% 

 Cyanotisk, marmorert, ikke palpabel radialispuls.  

 Ingen bilyd over hjertet, bløt i buken 

 Intuberes på fentanyl/midazolam og curacit. 

 En del rustrød væske i svelg. Ødemvæske? Aspirat?  

Kl 1030, status 



 Varierende SpO2 80-90 etter intubasjon, radialispuls 
til og fra. BT 90/35 

 Ved forsøk på væskebolus metningsfall til 70-tallet 

Transport 



 Intubert, sedert 

 Blåmarmorert, «overraskende» varm perifert 

 BT 89/50, p118- snart BT fall mot 60 systolisk som 
responderer på noradrenalin og adrenalin 

 Krepitasjoner hø lunge 

 Afebril 

 Dilatert lysstiv pupille hø side 

 pH 7,03, pCO2 8,29 pO2 14,7 

 Cefotaxim/garamycin + flagyl 

 

 

Kl 1100, ankomst sykehus 





 Bronkoskoperes pga ventilasjonsproblemer og aspirasjon 

 EKKO: Generell hypokinesi 

 Sirkulasjonssvikt, respirasjonssvikt (80% O2 på respirator), 
nyresvikt på tross av aggressiv væskebehandling 

 Våkner ikke til. Vedvarende dilatert hø pupille. Mulig 
cerebral anoksisk hjerneskade 

 Sirkulasjonshavari, MORS etter 1,5 døgn på sykehus 

 Oppvekst av gruppe A streptokokker i lungeskyllevæske, 
ikke oppvekst i blodkultur 

 

Intrahospitalt forløp 



Kasuistikk 2 



 Telefon til LV sentral: 

 9 år gammel jente 

 4 dager sykehistorie med influensasymptomer, feber 
oppkast og diare 

 Siden kl 13 i går  hyppige oppkast med mørk farge, hvert 
5.-10. min. Slapp, redusert allmenntilstand. Ikke feber, 
ikke diare 

Kl 0421 



 Vakthavende sykepleier ringer tilbake til mor. Har 
konferert med opplæringssykepleier 

 Time hos LV lege kl 0815 

 Ny kontakt ved forverring 

Kl 0430 



 Ny telefonsamtale: Problemer med å få kontakt med 
barnet 
 Ambulanse bestilles for transport til LV 

 0617: LV lege konfereres for oppgradering til rød 
respons, avslått.  

 0648: Ambulanse fremme på stedet 
 Delvis bevisstløs, cyanotisk, puster «normalt». 

 Alvorlig sykt barn, anmodning om legeassistanse, kjører 
utrykning, starter transport ca 0705 

 

Kl 0600 



 Hjertestans, DHLR startes. Asystole. Massivt med oppkast 
og aspirasjon 

 0719: LA fremme på stedet 
 Fortsatt asystole 

 Suger mye aspirat fra svelg, intuberer. EtCO2 3,3. Filter fylles 
av brunlig væske, ventrikkel tømmes 

 I.O. nål. Rescusiteres med adrenalin, atropin og ca 900ml 
Ringer Acetat 

 Etter 25 min: PEA, etter ytterligere 10 min ROSC 

 Adrenalinkrevende under transport pga bradykardi 

 

Kl 0711 



 Ankomst akuttmottak, ny sirkulasjonsstans 
 EtCO2 ca 3 under HLR. Stor, stram, utspilt buk 

 Blodgass pH 6,73, Kalium 8,1 økende til 10,4. laktat 31, 
HB 9,7 

 2 liter Ringer Acetat, 100ml katastrofe SAG, totalt 10mg 
adrenalin og 0,5mg atropin.  

 Tribonat, kalsiumklorid og glukose/insulin mot 
hyperkalemi  

 Etter 56 min MORS. 

 

 
 

Kl 0842 
 



 Blindtarmsbetennelse med uttalt peritonitt og sepsis 

Obduksjonsresultat 



Kasuistikk 3 



 3 mnd baby feberkramper 

 

 

 

 

 Vi rykker ut, men må snu pga dårlig vær 

Kl 0307 



 

 

 Ambulanse rykket ut til 120 tilfeller med rød respons 

 Lokal lege varslet 58 ganger, rykket ut på 48 

 LA varslet 23 ganger, rykket ut på 15 

Feberkramper Bergen 2016 



 Krampeanfall i forbindelse med kroppstemperatur > 
38 °C i alderen 6 mnd. til 6 år 

 Ikke påvist intrakraniell infeksjon eller annen 
utløsende årsak i CNS.  

 Barnet har ikke hatt afebrile krampeanfall tidligere 

Feberkramper, definisjon 





 Terminbarn 
 12 ukers jente, frisk 
 Feber og oppkast siden i går morges 
 Smertepåvirket, utilpass 
 Legekontakt i går kveld. CRP 137, tolket som viral 

gastroenteritt 
 Kl 0230 krampeanfall 
 Krampefri 5 min etter 5 stesolid, men litt 

rykninger like etter start av transport 
 

Kl 0455, sykehistorie  



 Sover, er noe vanskelig å vekke 

 Blek 

 Gir ikke blikkontakt 

 Lite protest mot undersøkelse, nedsatt tonus og 
ingen spontanmotorikk 

Kl 0455, status 



 HF 160-170 

 RF 40-60, SpO2 98-100% i romluft 

 Cor/pulm/abd ua 

 Ikke nakkestiv eller utslett 

 Forsinket kapillærfylning 3-4 sek 

 

 

 

Status, forts 





 Vanskelig å stikke, reagerer adekvat på stikk 

 Etter IV tilgang blodkultur og 300mg Penicillin, 
væskebolus 60ml 

 Kommer seg betydelig i farge og kapillærfylning, får 
spontanmotorikk 

 Fortsatt dårlig kontakt 

Tiltak 



 Blek med pressende respirasjon 

 Irritabel, våken men ikke skikkelig blikkontakt 

 Kapillær fyln tid <2 sek, varm perifert 

 Litt spent fontanelle 

 Får Cefotaxim og acyclovir+ mer væske 

kl 0600, ankomst sykehus 



 Leukocytter i spinalvæske (134/160) Spinalprotein 
2,08, spinallaktat 9,7, spinalglukose 0,6 

 Oppvekst av pneumokokker fra blod/spinalvæske 

 Fortsetter behandling med Cefotaxim 

Intrahospitalt forløp 



 Første tiden betydelig irritabel, gråter ved berøring 

 Mindre bevegelse i venstre enn høyre side 

 Venstre pupill mer dilatert enn høyre 

 Kramper etter 2 døgn, får Midazolam og Pro-
Epanutin, overflyttes int avd 

 MR cerebri funn forenelig med multiple små 
abscesser 

Intrahospitalt forløp 



 Kontroll MR etter 14 d viser nesten fullstendig 
tilbakegang av kontrasladende lesjoner 

 Utskrives etter 3 uker 

 Våken, livlig, interessert i omgivelsene 

 Ingen nevrologiske utfallssymptomer 

 Ingen tegn til hørselsskade 

Intrahospitalt forløp 


