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Etablering av intraosseös infart ingår i Deltentamen 2, färdighet 1 i specialistexamen i
akutsjukvård. För utbildning inom denna kompetens finns ett dokument (Intraosseös –
medsittning) som hjälp vid medsittning i kliniska situationer, eller i utbildningsövningar.
Övningsmodell
Alla kliniker har inte tillgång till anatomiskt realistiska dockor för att öva invasiva ingrepp.
Nedan beskrivs hur man kan skapa en enkel modell för att öva intraosseös infart, att använda i
både utbildning och vid tentamen. Utrustningslistor finns också med. Därefter ges instruktioner
till examinatorn vid specialisttentamen.
En enkel modetidning (ja, den måste handla om mode) av lagom tjocklek rullas så att den blir
som ett rörben och fixeras så med tejp. Huddyna fästs så att det täcker rörbenet (se bild nästa
sida). Denna modell ger träning i handlaget och momenten i att sätta en intraosseös infart, men
många moment är förstås inte realistiska som vid en medsittning i en riktig klinisk situation eller
vid övning på sövd gris.
Material för
övningsmodell
• Tidning
• Tejp
• Huddyna
• Grön duk som underlag

Utrusning som kan
återanvändas
• Uppdragskanyl
• Spruta 10 ml
• Kanyl för bedövning
• Intraosseös nål/borr

Utrustning för varje
övning
• Handskar
• Kompress och
klorhexidine
• Lidokain 1 % eller
motsvarande
• Koksalt att spola med

Specialisttentamen
I specialisttentamen används en modell som ovan, eller en mer realistisk modell om kliniken har
tillgång till det. Intraosseös infart – medsittning följs med följande skillnader. Moment som inte
kan utföras realistiskt, får i stället nämnas av Läkaren som examineras. Patientkommunikation
ingår inte i bedömningen. Detta framgår också ur checklistan.
Intraosseös nål examineras tillsammas med Seldingerteknik. Tiden för en examination är 15
minuter, inklusive tid för båda momenten, feedback och återställning (Bild 4-7) till nästa, varför
skarp körtid är 10 minuter. Tärningskast avgör vilket fall (231-236) och vilken av färdigheterna
(pleuradrän, sårskada och suturering, seldingerteknik och intraosseös nål) som testas i
Deltentamen 2, Färdighet 1. Gränser för godkänt och underkänt står på checklistan.

