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Referanser 

•  Markestad: Klinisk pediatri 
•  Norsk Pediatrisk Generell og Akuttveileder 
•  Wong  et al.: Fever in Neonate and young 

child 
•  Up to Date 
•  Acute Pediatric Life Support group 

kurskompendium 



Disposisjon/Stikkord 

•  ABC: Observasjon/symptomer/vurdering 
•  Det febrile/gråtende/slappe barnet 
•  Alvorlig bakteriell sykdom/Sepsis 
•  Bevissthet/Kramper 
•  Akutt endokrinologi 
•  Det toxiske barnet 
•  De minste (< 3 mnd)/”Failure to thrive”  
•  Triage/Hvem skal innlegges?  

Emnekurs pediatri 2016, Sulheim 



Kjernepunkt 

•  Alder 
•  Anamnese 
•  Respirasjon 
•  Sirkulasjon 
•  Bevissthet 
•  Hud 
•  Magefølelse 



Causes of cardiac arrest in 
children 

Airway 
Obstruction 

Respiratory 
Depression 

Alveolar/Chest 
Wall Failure 

Fluid Loss 

Fluid Mal-
distribution 

Heart Failure 

Foreign body, asthma, 
croup, bronchiolitis 

Respiratory 
Failure 

Cardiac 
Arrest 

Circulatory 
Failure 

Convulsions, sepsis, 
poisoning, ↑ICP 

Pneumonia, chest 
trauma & myopathy 

Bleeding, burns, 
diarrhoea, vomiting 

Sepsis, anaphylaxis 

Myocardial 
depression, congenital 

abnormality 
APLS 



Undersøkelsessituasjonen 

•  Bruk noen (ekstra) sekunder på 
”distanseinntrykket”; både barnets status 
og samspillet foreldre/barn. Det kan bli det 
viktigste punktet i vurderingen 

•  Hils først på foreldre.(Viser respekt og gir 
viktig grunnlag for det videre samarbeidet)  



Airway og Breathing 

•  Respirasjonsfrekvens  
•  Inndragninger 
•  Inspiratorisk stridor eller expiratorisk pip?

Eller lite lyder (Sliten?) 
•  Grynting , stønning, nesevingespill 
•  Hyperventilering (Obs metabolske forhold) 
•  Oxygenering 



Sirkulasjonen 

•  Normal eller situasjonsadekvat frekvens? 
•  Bradycardi? …..obs hypoxi?? 
•  Tachycardi? Variabel eller fiksert? 
•  Kapillær fylningstid (CRT) og perifer 

sirkulasjon 
•  Bilyd?Precordial hyperaktivitet? 

-om mulig: EKG-dokumentasjon 



Noen nyttige ”formler” 
•  Vekt(kg) = 1-5 år: (2 x alder i år)+8        6-12 år: (3 x alder i år)+7 
•  Respirasjonsfrekvens:  
              Nyfødt:   30 – 50 (>60) 
              0 – 1 år: 25 – 40 (>50) 
              1 – 5 år: 20 – 30 (>40) 
              >5 år :   15 – 20  (>30) 
•  Puls : 0 – 1 år: 120 (80 – 160) 
             3 – 5 år:   100 (80 – 130) 
             10 år    :    90  (70 – 110) 
•  Syst. BT (1 mnd – 10 år) : 70 + ( 2 x alder ) 
•  Syst. BT over 10 år :         > 90 mmHG 
•  CRT  <  2 sek 
•  ”Væskestøt”:  Medisinsk  20 ml/kg ,kirurgisk   10 ml/kg  
•   Adrenalin  (akutt) : 0,01 mg/kg  ( 0,1 mg/ 10 kg)   



Kasuistikk A  

•  2 år gml jente. Siste 3 uker litt feber til og fra , 
spist dårligere , virket bleik. 

•  Siste 2 døgn høyfebril 40,5 , drukket noe men 
kastet opp.Ikke diare. Virker episodevis 
smertepreget . Vondt i magen? Bleik. Ingen 
luftveissymptomer. 

•  BT 80/50. RF 45. HR 170.  
•  CRT 4 sek. Trøtt. Fjern? Kald på extr. 
•  Alt.diagnoser? Tiltak? 



Anamnese 

•  Hvordan og når startet sykdommen? 
•  Eksponert for smitte? 
•  Vaksinert? 
•  Fått febernedsettende eller AB? 
•  Væskesituasjon: Har drukket, kastet opp, 

tisset (våte bleier), diare? 
•  Er barnet seg selv lik? 



KLE AV BARNET!! 

•  SE på respirasjonen! 
•  SE på thorax..hyperdynamikk, asymmetri?  
•  SE på huden 
    - utslett 
    - marmorering 
    - blåmerker 
    - skader 
•  SE på spontan motorikk og aktivitet            



Alvorlig bakteriell sykdom 

•  Barn 3 – 36 mndr med feber > 39ºC og uten 
åpenbar fokus har ca. 4% sans. for bakteremi 

•  Febrilt barn < 3 mndr bør innlegges hvis ikke 
vanlig (luftveis-)infeksjon påvises sikkert  

•  HIB og pneumokokkvaksinering har senket 
sansynligheten , dog kan insidens av annen 
bakteremi ha steget 

•  Urinveier er hyppigste fokus for  bakteremi hos 
febrilt  barn < 3 år 





Mistenkt meningokokksepsis 

•  Transporttid > 30 min: Gi AB i.v eller i.m. 
•  Konferer med AMK om beste transport. 

Informer mottakende s.h. om status 
•  Kompetent transportfølge 
•  I.v.aksess og volumterapi hvis mulig uten 

vesentlig forsinkelse 
•  Oxygen under transport 



Bevissthet 

•  Aldersadekvat kontakt/respons 
•  Døsighet/redusert bevissthet:CNS-

infeksjon og -prosesser,post-ictal,met. 
sykdom(DKA og Hypoglykemi), 
hypoxi,sjokk,medikamenter/ 

   intoxikasjon 
•  Agitasjon/uro: Hypoxi,Smerte,CNS-

infeksjon og prosesser 
•  A-V-P-U eller Glasgow Coma Scale 



Kramper (febrile og andre) 

•  -utelukk hypoglykemi!! 
•  GTK-anfall > 5 min skal behandles 

medikamentelt 
•  Diazepam rektalt (5 mg < 10 kg, 10 mg > 

10 kg) 
•  Midazolam buccalt (Epistatus®) 0,3 mg/

kg. Maks 10 mg 
•  Diazepam i.v.: 0,3-0,5 mg/kg. Kan gjentas 
•  Oxygen ved vedvarende kramper! 



Apnoe 

• Respons	på	mange	slags	s-muli	(grunnet	
umodenhet	i	CNS)	

• Hos	”friskt”	barn:	(Første)	tegn	på	infeksjon	(RS),	
GØR,	Epilepsi,	Arytmi..			

• Kombinert	med	fargeskiJning	og	pulsfall:	
Alvorlig	varselsignal!!	

• ALTE?	Tiltak?	

• 		



www.escardio.org/guidelines 

SYNCOPE: 



ALARMSYMPTOMER  
-som bør medføre hjerteutredning hos unge 

•  Synkope som ikke er typisk vasovagal 
•  Synkope under fysisk aktivitet er høygradig 

suspekt på kardial genese 
•  Drukning hos svømmedyktig  der ingen annen ytre 

årsak er påvist (LQTS el CPVT?) 
•  Anfallslidelser med mistenkt epilepsi, uten typiske 

EEG-funn og a.e. ikke har effekt  
•  EKG-forandringer med uklar etiologi. (OBS 

hyppige VES > 500-1000/d, som øker ved 
belastning) 

•  Positiv familieanamnese 



De minste (< 3 mnd) 

•  Alder < 3 mnd og tp. > 40 har signifikant 
prevalens av alvorlig bakteriell infeksjon 

•  Feber og bronkiolitt; inntil 10% av disse 
kan ha alvorlig bakteriell superinf. 

•  Husk late onset GBS 
•  Mistanke om pertussis bør innlegges for 

diagnostikk(PCR) og behandling/obs 
•  ”Failure to thrive” + bilyd + hepatomegali 

og/eller svak lyskepuls: Innlegges  



Ketoacidose ved pumpe 

•  En natt uten insulin er nok for å utvikle 
ketoacidose 

•  Brekninger og oppkast er insulinmangel – og 
ikke gastroenteritt -  til det motsatte er bevist  

•  Måle blodsukker og ketoner i blod eller urin 

•  Sette 1E insulin/10 kg kroppsvekt 
– 4 E ved 40 kg med penn, sjekke etter 1 time. 

Anne Kirsti Høgåsen 



Føling, korreksjon 

•  Druesukker skal aldri ha insulin! 
•  1.5 g druesukker/10 kg øker 

blodsukkeret med  2 mmol/l 
•  40 kg pasient:  6-12 g druesukker 
•  All annen mat skal ha insulin 
•  Ikke gi for mye karbohydrat ved føling 

Anne Kirsti Høgåsen 



Reservebehandling  med  insulinpenn ved 
pumpesvikt: 

Pasienten må alltid ha tilgang på insulinpenn. 
Reservepumpe kan lånes på Barneavdelingen. 

•  Samme måltidsdoser som før med penn 
(hurtigvirkende) 

•   1/2 av døgn-basaldose med Levemir settes om 
morgenen 

•  1/2 av døgn-basaldose med Levemir settes om kvelden 
Anne Kirsti Høgåsen 



Det toxiske barnet 

•  Affeksjon av flere organsystem 
•  Allment påvirket 
•  Ofte hud (erythrodermi)- og 

slimhinneaffeksjon( bringebærtunge,oppka
st,vandig diare) 

•  Overraskende lav CRP…ikke til å lite på! 



Unngå å overse? 

•  Dokumenter temperatur 
•  Kle av barnet helt,også bleia 
•  Kjenn alltid på fontanelle 
•  Urinundersøkelse 
•  Merk deg ansiktsuttrykket(bekymret barn?) 
•  Hensynta mors(foreldres) bekymring 
•  Jo yngre barn,jo lavere innleggelsesterskel 



HJERTESTANS 

RESPIRASJONS- 
SVIKT 

SIRKULASJONS- 
SVIKT 

RESPIRASJONS- 
DISTRESS 

RESPIRASJONS- 
DEPRESJON VÆSKETAP MAL- 

DISTRIBUSJON 







Innleggelse? 

•  Sikre nødvendig behandling for å unngå 
død og senskader 

•  Optimalisere diagnostikk 
•  Sikre kontrollert overvåkning 
•  Vise respekt og ydmykhet for foreldres 

bekymring og uro 
•  Støtte for primærlegen 


