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Redningsaksjon ved Birkelid
En 5 år gammel gutt falt like etter klokken tre mandag ettermiddag gjennom isen i et lite tjern like
ved Birkelid asylmottak.
Like før klokken halv fire ble gutten funnet og dradd på land.
Bård Austad ved operasjonsentralen for Agder politidistrikt opplyser at guttens tilstand var dårlig
når ambulansepersonellet bragte han til sykehuset.
Det ble drevet opplivningsforsøk på femåringen før han ble transportert bort.
Gutten var hjemmehørende på asylmottaket sammen med sin mor.
Foto: Nicolai Prebensen VG
Publisert: 17.04.2006
Av: Arnold Markussen
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5 år gammel gutt….
•
•
•
•
•

Gikk gjennom isen på et tjern under lek.
Sannsynligvis 30 min under vann
40 min før igangsatt resucitering
Intubert, iv tilgang på hals, atropin
Rytme på scoop 40-50 en liten stund, ikke
sikkert pulsgivende.

Mottak
• Team varslet på forhånd
• Barneleger, anestesilege og spl, 3 spl fra
akuttmottak, spl fra intensiv, radiograf og
bioingeniør.
• Aktiv resucitering hele veien
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Status ankomst
• Intubert
• Ingen egen respirasjon
• Ikke egen puls, men pulsgivende
kompresjon
• Ikke hørbare hjertetoner eller rytme på
scoop
• Temp rektalt 26,2

Forløp i mottak
•
•
•
•

Io tilgang, adrenalin X 2
Forsøk på el.konvertering
Tribonat
Blodprøve etter 20 min:
– pH 6,55, PCO2 13,0, PO2 8,71 BE –26,3, laktat
22, bl.s. 14,1

• RH kontaktet mtp overflytting
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Overflytting
• Overflyttet med helikopter 45 min etter
ankomst SSK
• Ikke gjort forsøk på oppvarming
• Resucitert hele veien til RH, totalt 2 timer
og 40 min fra ulykkestidspunkt.
• På RH holdt nedkjølt 32 grader deretter
oppvarming over noen dager.

Tilslutt
• Tilbakeført til SSK etter 1 mnd.
• Initialt sondeernært, ikke språk.
• Ved utskriving, snakket både norsk og
arabisk, gikk og spiste selv.
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Status barnebest 2007
Ole Bjørn Kittang
Barnesenteret SSK

Økonomi
• Støtte fra Dnlf
kvalitetssikringsfond
kr.250 000,• Brukt til permisjon
(vikar innleie) og noe
reise for å sette i gang
andre steder.
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Innovasjonsprisen SSK 2006
Kr. 10 000,-

Misjonering
•
•
•
•

Arendal
Tromsø
Bergen
Tatt inn i pensum for
AIB stud. Ved HiA.
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Undersøkelse
• Spørreskjema – før og etter (foreløpig små tall).
• Foreløpige trender:
– Hva har ikke fungert i situasjoner med mottak og
stabilisering av kritisk syke barn ?
– Her synes det som om ledelse, kommunikasjon og
prioritering å være det som ikke fungerer, faglig
kunnskap synes å være bra.
– Dokumentasjon mente de fleste fungerte, men erfarte
annet under trening.

Et paradoks
• Barn som innlegges ø-hjelp går de fleste
steder rett på post, eller eget barnemottak de fleste er ikke kritisk syke. Personalet god
kompetanse på barn.
• Kritisk syke barn ofte inn gjennom
akuttmottak. Personalet liten kompetanse på
barn, kjenner ikke hverandre.
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Veien videre
• Fortsette
misjonsvirksomhet.
• Flere instruktører.
• Samle i nettverk.
• Evaluere.
• Anvende prinsippet
med teamtrening på
nyfødtmedisin.
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