
Pilotprosjekt for økt 
pasientsikkerhet i 
akuttmedisin

- I produksjon -



St. Olavs 
Hospital = 25 
% undertriage
(!)



5 %



Rett pasient
på rett sted til
riktig tid –
hver gang.

Hva: 



Systematisk bruk av
ABCDE & ISBAR

Hvordan: 



TRAUMEKRITERIENE

1. FYSIOLOGI
2. ANATOMI
3. SKADEMEKANIKK
4. SPESIELLE HENSYN





Hospitering 28.-29. november



Viktigste funn 1:
• Lav faktakunnskap om problemet

• Liten emosjonell tilknytning til problemet

• Høy overtriage svekker opplevelsen av dette som et stort problem

• Ingen systematikk i å lære av tidigere cases



ABCDE
Alle skal benytte standardisert metodikk for å
dokumentere vitale parametere på pasient og
omstendigheter rundt hendelsen – hver gang.  



Et mobilspill om å avdekke riktig informasjon 
om pasienten i riktig rekkefølge, og sørge for at 
pasienten blir sendt til riktig sted til riktig tid.

Primærmålgruppe 

Prehospital helsepersonell

Sekundærmålgruppe: 

Alle som vil trene på ABCDE

Idé



Spillet bruker en digital og interaktiv  
3D-kropp som utgangspunkt for ABCDE-
undersøkelsene. Spilleren kan forstørre og snu 
på kroppen, samt trykke på de områdene som 
skal undersøkes.

Hvordan

Luftveier (A)

Respirasjon (B)

Sirkulasjon (C)

Bevissthet (D)

Oversikt og omgivelser (E)



Case fra St. Olavs Hospital

B

A

• Pasienten puster og snakker. 
• Frie luftveier.

• Saturasjon: 90
• RF: 24
• Oppgir smerter i brystet.
• Ingen lyd av respirasjon i venstre 

lunge indikerer kollaps og blod i 
thorax.

• Smerter ved trykk på 4. ribben på 
venstre side indikerer brudd.

C

• Noe lavt blodtrykk på 109/74.
• Puls: 88

D
• Pasienten er våken, snakker, 

responderer på berøring, kan 
bevege seg og er orientert iht. tid 
og sted.

• GCS15

E
• Smerter i skulder.
• Brudd i skulderblad, krageben og 

ribben.

• Kvinne 45
• Falt fra benk og ned en bratt 

skråning på festival i Trondheim.
• Fikk ikke traumebehandling. Skulle 

hatt det.



Kvinne 45 er meldt 
skadet. Venner oppgir at 
hun ligger på bakken med 
store smerter og at hun 
klarer ikke å reise seg. 
Uklart skadeomfang.

Start ABCDE

Et level starter med 
melding fra AMK på skjerm



A B C D E

dolor sit.

Spiller må velge hvor på kroppen 
han/hun vil starte 
undersøkelsen.  



dolor sit.

A B C D E

Trykker på munnen for å starte 
undersøkelsen på riktig måte.

Tid teller ned:
• Grønn = Ok
• Gul = Tiden renner ut
• Rød = Game over



A B C D E

dolor sit.

Lorem ipsum dolor sit.

Pasienten puster og snakker. 
Hva gjør du? 

Avdekk obstruksjoner i 
luftveiene

Juster hodeposisjonen og få 
kjeven frem

Dokumenter og fortsett 
undersøkelsen

A

Velg riktig alternativ.



A B C D E

dolor sit.

Trykk på brystregionen for å 
starte undersøkelsen av B.



A B C D E

Trykk på de stedene 
du vil lytte.

Ingen/dempet lyd av respirasjon.

FERDIG



Lorem ipsum dolor sit.

Saturasjonen er for lav og 
respirasjonsfrekvensen er for høy. 
Smerter ved trykk kan indikere 
bruddskade. Undersøk dette 
nærmere.

OK

A B C D E

dolor sit.



FERDIG

dolor sit.

Trykk på stedene som kan ha 
betydning for skademekanikken

A B C D E

Spiller utforsker skadested ved å 
navigere seg rundt i illustrasjon av 
skadested. 



dolor sit.

Trykk på stedene som kan ha 
betydning for skademekanikken

FERDIG

A B C D E

Spiller må oppdage relevante 
sammenhenger.  



dolor sit.

Trykk på stedene som kan ha 
betydning for skademekanikken

FERDIG

A B C D E

Skjulte hotspoter kan legges inn 
på steder der skademekanikk, 
traumekriterier og/eller 
åstedssikkerhet har betydning.



Feedback på feilvalg i 
score-skjerm 

Flow chart D 
Poengberegning Poeng

Stryk

Terskel for bestått

Maks 11

1. Inngang MC

Hint fra sykehus

Bruk lommelykten og 
mål størrelse og 
lysreaksjon på begge 
sider.  

Hint fra sykehus

Be pasienten om å 
bevege på alle 
ekstremitetene.

Høyre  

Lysreaksjon

Størrelse

10 0

Venstre  

Lysreaksjon

Størrelse

10 0

Liten Normal Stor Liten Normal Stor

SNL

Sjekk og registrer størrelse og 
lysreaksjon på pupillene.

Trykk på kroppsdelene du 
skal be pasienten å bevege på

11

1 1

2. Lys og registrer 3. Utforsk

Pasientens 
bevissthet har du 
allerede fått et 
inntrykk av på 
skadestedet.
Gjør deg nå ferdig med 
undersøkelsen av D.

Beregn GCS

Registrer motorisk 
respons

Ferdig

Du sjekket ikke størrelse 
og lysreaksjon på 
pupillene godt nok. 

Hint fra sykehus

Gjør deg ferdig med 
undersøkelsen av D. 
Spør pasienten på nytt 
hvis du er usikker.

Respons ved trykk på riktig sted: Visuell check og 
rask vibrasjon

1 o
Normal Forsinket Ingen

o 1 o
Normal Forsinket Ingen

o

1. Når spiller drar lommelykten/lyskjeglen over pupillene aktiveres lysreaksjonen som en animasjon. 

2. På lommelykten gis det en indikasjon på hva som er liten, normal og stor pupillstørrelse. 

NB
Ikke sikkert vi skal tvinge
spiller til å få riktig GCS.

GCS

<44

Fyll inn verdi

<66

Fyll inn verdi

<55

Fyll inn verdi

15

Systembeskjed

0

0

0

Feil GCS-score. Gjør 
beregning på ny.

OK

1

1

1

4. Beregn GCS

Åpning av øynene

Motorisk respons

Verbal respons

SCORE

Registrer respons 
pupiller

Ferdig

Feedback på feilvalg i 
score-skjerm 

Du beregnet feil GCS-
score.

Beregn GCS-score i 
henhold til følgende

• Åpning av øynene (4-1)
• Verbal respons (5-1)
• Motorisk respons (6-1)

Hint fra sykehus

Når alle oppgavene er fullførte 
aktiveres 
ambulansejournalen.

Amb. journal D

Orientert og våken.

Spontan øyeåpning

Følger oppfordring

Beveger alle 4 ekstremiteter

Normale pupiller som 
reagerer likt på lys.

GCS 15

Registrerte funn 
dokumenteres i 
anbulansejournalen.

Her vist som 
100% riktig.

Ferdig

Spiller rutes tilbake til 
valgskjerm helt til alle 
oppgavene er fullførte

Fullførte oppgaver 
deaktiveres.

Beregn GCS



Ingen alarmsymptomer. Kjør 
pasienten hjem.

Ingen livstruende tilstand. 
Be om legevakt.

Alvorlig tilstand. Be om 
traumemottak.

Livstruende tilstand. Be om 
traumemottak.

dolor sit.

Sett riktig triage og avgjør 
hvor pasienten skal

A B C D E

Spiller må så velge riktig triage 
på pasienten.



I S B A R

Pasienten har fått nakkekrage, oksygen på 
«nesebrille» og ligger på backboard. Ønsker 
traumeteam pga smerter thorax. 
Traumekriterie 2,2

I

S

B

A

R

Ambulanse 521 Trondheim, kommer inn
med en dame 45 år fra festivalområdet.

Kvinnen har falt ca 2,5 meter ned fra en
benk og deretter ned en skråning. Landet
på venstre side. Ulykken skjedde for 
ca 45 min siden.

Tidligere frisk, bruker ingen faste
medisiner.

• Fri luftvei
• RF 24
• Sat 90%
• Smerter ved 

inspirasjon
• Smerter thorax
• BT 109/74
• P: 88
• Tørr og varm hud

• GCS 15
• Beveger alle 

ekstremiteter
• Normale pupiller
• Smerter i skulder og 

i krageben på 
venstre side.

• Inntatt alkohol.

Meld inn informasjonen på riktig måte
Sett innmeldingen i riktig rekkefølge

A B C D E

Til slutt må pasientinfo meldes 
inn iht. beste praksis av ISBAR.



Pasienten har fått nakkekrage, oksygen på 
«nesebrille» og ligger på backboard. Ønsker 
traumeteam pga smerter thorax. 
Traumekriterie 2,2

I

S

B

A

R

Kvinnen har falt ca 2,5 meter ned fra en
benk og deretter ned en skråning. Landet
på venstre side. Ulykken skjedde for 
ca 45 min siden.

Tidligere frisk, bruker ingen faste
medisiner.

• Fri luftvei
• RF 24
• Sat 90%
• Smerter ved 

inspirasjon
• Smerter thorax
• BT 109/74
• P: 88
• Tørr og varm hud

• GCS 15
• Beveger alle 

ekstremiteter
• Normale pupiller
• Smerter i skulder og 

i krageben på 
venstre side.

• Inntatt alkohol.

Ambulanse 521 Trondheim, kommer inn
med en dame 45 år fra festivalområdet.

Meld inn informasjonen på riktig måte
Sett innmeldingen i riktig rekkefølge

I S B A R
A B C D E

Spiller organiserer replikkene i 
riktig rekkefølge. 



ISBA
R

Bra jobba! 

Vil du også trene på muntlig innmelding av 
denne pasienten? Prøv RESPONS ISBAR

Hvert case avsluttes med score 
på gjennomføring

Totalscore



1 2 3

4 5 6

7 8



1. Navn Navnesen
2. Navn Navnesen
3. Navn Navnesen
4. Navn Navnesen
5. Navn Navnesen
6. Navn Navnesen
7. Navn Navnesen
8. Navn Navnesen
9. Navn Navnesen

Nasjonalt Region Sykehus Enhet



Lorem ipsum 
dolor sit.

Pasienten puster ikke. Hva gjør du? 

Avdekk obstruksjon i 
luftveiene

1. Velg treningsmodus 2. Foreta primærundersøkelse 3. Utforsk skadested 4. Få resultat

dolor sit.i

Start hjerte -og 
lungeredning

Gi oksygen på maske - 8-
12 liter pr. minutt

A

Sett 
respons

Vitale 
parametere

Undersøk 
skadestedNavigasjon

hjem

High score-
liste

Oversikt over 
levels og progresjon

Hvordan spillet
fungerer

Tid teller ned:
- Grønn = Ok
- Gul = Haster
- Rød = Over

Alvorlig 
tilstand

Livstruende 
tilstand 

Ingen 
alarmsymptomer

4. Sett respons

Rykk 
ut

Velg
tema

Ingen livstruende 
tilstand

A B C D E

Kompetanseportalen



Look & 
feel



Kentucky Route Zero



+ test av lyssetting



+ mer lyssetting



WIP skisse basert på Jørgen sin skisse,
+ oppdatert UI (mer å endre her)









Debrief

Å kunne lære av tidligere valg - er 
etterspurt av alle i målgruppen. 
Vi vil sette debrief i system for alle 
tilfeller av over eller undertriage i 
pilotperioden 



Ambulansearbeider/sykepleier Beslutningshaver Ambulansearbeider/sykepleier

Drømmescenario: Digitalisert debrief



VR-
simulering
- fase 2


