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METTS/RETTS historik

• RETTS togs fram 2003 som ett forskningsprotokoll

• METTS är ett efternamn på en familj och får inte 
användas enlig upphovsrättlagstiftningen

• Vid start valde vi därför arbetsnamnet METTS-A

• Mellan 2005 och 2010 validerades METTS-A, METTS-
T och METTS-pre.

• 2011 gjordes en sammanslagning av alla moduler till 
RETTS (vitalparametrar+ESS 0-160) för hela 
akutvårdkedjan.



Landsting/regioner som använder eller 
beslutat använda RETTS

Norge
Danmark 
USA ?

RETTS nuvarande utbredning i Sverige



Gemensam akutjournal i Sverige
ambulans och akutmottagning

• Är det möjligt ?

• Vill vi det ?

• Hur stora är de regionala 
skillnaderna

• Hur stora är likheterna

• Identitetskris ??



Varför ett beslutsstöd och hur påverkar RETTS 
verksamheten

• Logistik

– ledtider

• Attityder

– bemötande

• Medicinsk säkerhet

• Kommunikation mellan vårdgivare

– Mellan ambulans, akuten, avdelning, personal



Reception/kassa
Standard på de flesta akutmottagningar



TTT=tid till triage, är en av de viktigaste 
kvalitetsindikatorerna

Direkt in i
Triageområdet
för undersökning 
och anamnes

Reception
Är det bra ?

Väntrum

Ledigt rum 
kontroller

AKOM
TTT=5,5 minuter
Triage 8 minuter

Sökorsak ??



Varför måste alla göra lika ?
Jo, vi gör misstag hela tiden

• Missbruk

• Misshandel

• Missförstånd

• Missnöje (patient och/eller personal)

• Missbedömd (tidigare)

• Missade rutiner

• Missförstått uppdrag och ansvar hos personalen



METTS/RETTS historik.

METTS-A
adult METTS-T

trauma

METTS-A är bruk sedan
2005-01-17
Ca: 250 000 patienter 
på Sahlgrenska

METTS-T används
I Göteborg av AKOM
och Ambulans
sjukvården
ca:4000 traumalarm

metts-p
pediatric

METTS-pre
prehospital

METTS-psy

Utvecklingsprojekt i samverkan

METTS-pre
Ambulanssjukvården SU, 
Örebro Län och Jämtlands 
län = 7 akuter
Gemensamt språk och 
akutjournal



Nya RETTS
2011 integrerad ESS system för hela vårdkedjan

METTS-A
adult

METTS-T
trauma

retts-p
pediatric

METTS-pre
prehospital

METTS-psy

RETTS
All-inclusive



Triagemodulen är ingången till beslutsstödet RETTS

- Ambulansöverlämning
- Gående

-Vitalparametrar enl. RETTS 
(ABCDE)

-ESS algoritmer
(emergency symtoms and signs)

Prel prio

-Lokala och generella PM, RUT 
och tillämpningar

Definitiv 
prionivåAkutprocessen

Diciplin/ledtider
Monitorering
Provtagning
Reevaluering/omprio
Omvårdnadsrutiner

Omvård
modul

RETTS i Amb



Admittance by 
prehospital 
services or by 
walk in.

Triage area
RETTS 
protocol

Step 1

Algorithm for 
vital signs
ABCDE

Step 2

One of 43 
different ESS 
algorithms for 
chief 
complaints and 
signs

Highest level 

in 

step 1 or 2 is 
given the final 

priority level

No need of the 
ED facilities or 
health care 
according to the 
blue algorithm

Förenklat
ADL status
Underlag för
direktintag till geriatrik



GULA PROVER i RETTS
Venös blodgas som 
innehåller
Hb
P-glukos
Na,K,Ca, Krea*
Blodgas
S-laktat

*Körs fn via C-lab

Utöver detta tas enligt 
algoritmerna ex feber CRP, 
bröstsmärta TNI/TNI serie.

ORANGE PROVER i RETTS
Venös blodgas+
Blodstatus
Hb
LKP
TPK
CRP
Diff
- Utöver detta tas enligt 
algoritmerna ex 
bröstsmärta TNI/TNI serie, 
eller PD pat, prov på
dialysatet

RÖDA PROVER i RETTS

Venös blodgas+
Blodstatus+
Leverstatus
ASAT
ALAT
Bilirubin
S-ALP
Pk-INR,
APTT
Utöver detta tas enligt 
algoritmerna ex.v bröstsmärta 
TNI/TNI serie.

Provtagning: kan den standardiseras ?



METTS/RETTS version 1.0 Predicare

- TNI >0.15
- TNI >0.10-0.15+bröstsmärta
- Hb < 70
- S-Na <125
- S-K > 5.5 eller <2,7
- P-glukos <3,5 eller >25
- S-kreatinin >500
- Laktat >5.0
- CRP>200
- PK-INR >3.0
- Paracetamol > referens för 
antidotbehandling

Processåtgärd hospitalt: Patienter som erhållit prioritetsnivå GUL eller 
lägre och provsvar visar avvikande värde enligt ESS 70 skall upprioriteras 
till ORANGE. Om det finns misstanke om tekniskt fel i provet skall detta 
alltid tas om.
Om patienten remitteras in från annan vårdgivare med ett Lab-värde 
enligt ESS 70 skall de prioriteras Orange tills akutens egna analyser är 
klara.
Om detta inte anses medicinskt motiverat med Orange skall ansvarig 
läkare besluta om att lägre prioritetsnivå än vad som rekommenderas 
enligt ESS 70. Detta skall dokumenteras och signeras.
Vid förhöjt S-kreatinin skall bladderscan utföras.

70. RETTS

- Sekundär algoritm för labsvar

Faktaruta

Inom akutsjukvården finns det en ökad tillgång till patientnära analyser. 
Detta ställer högre krav på snabb bedömning och åtgärd eftersom vissa 
har ett starkare prediktivt värde än andra.

Ref: Serumlaktat - användbar analys inom akutsjukvården. Läkartidningen 2011 (108) 9: 475
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-Samtidig svår bröstsmärta med
eller utan andnings korrelation, 
och/eller syncope
-Synlig halsvenstas
- Ischemitecken på EKG+dyspne

- Endast andningskorrelerad 
bröstsmärta
-I kombination med tachykardi

- Inget av ovanstående

Processåtgärd hospitalt: TNI på röd, orange och gul prio.

4.  RETTS
- Dyspné R06.0 

- Hyperventilation R06.4
- Bröstsmärta vid andning R07.1

Faktaruta somatik
Dyspne är ett av de vanligaste symtomen hos patienter som söker 
akutsjukvård. Alla har inte en bakomliggande organisk orsak till 
dyspnén. Vid dyspne spelar därför kombinationen VP och ESS en 
viktig roll i handläggningen. Viktigt att komma ihåg är att 
patienter med kroniska lungsjukdomar ofta faller ut på
vitalparametrar medan lungfriska kan ha helt normala 
vitalparametrar och ändå ha en allvarlig bakomliggande sjukdom. 
Vid ex.v. lungemboli kan vissa patienter vara förvånansvärt 
opåverkade i vila. Ofta är akut lungemboli kombinerat med viss 
tachykardi men behöver inte vara särskilt uttalad, och ibland kan 
nydebuterat förmaksflimmer vara associerat till lungemboli.
WELLS kriterierna är de som kan användas för att scora patienter 
med misstänkt lungemboli. DVT, tidigare DVT och /eller 
lungemboli är starka riskfaktorer för lungemboli.

Vid samtidig bröstsmärta och/eller syncope skall symtomet dyspné
alltid betraktas som allvarligare än utan dessa symtom.
Vid  misstanke om dyspne och samtidig infektion kan algoritm 47 
övervägas.

Rekommendationer enligt RETTS Processåtgärd prehospitalt: Enligt prehospital organisation

Röda prover+EKG

Orange prover+EKG

Gula prover+EKG

Inga prover+EKG
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-Brännskada/frätskada < 18%
-Symtomgivande rökinhalation

- Begränsad bränn/frätskada <9%
- Elolycka hushålls-el
- Blixtnedslag

-Brännskada/frätskada > 18%
-Brännskada/frätskada ansikte/hals
-Inhalationsskador av kem/ het brandrök
-Kem/frätskador av potentiellt livshotande ämne på hud 
eller per os
-Elolycka högspänning
-Svullnad i ansikte/tunga

Processåtgärd hospitalt: Tag COHb vid rökskada och 
anamnes på CNS symtom.
På röd prio tag Myoglobin.
Försök att ange djupet på brännskadan
Vid strålskada ta RÖDA prover på alla

35. RETTS

-Brännskada/frätskada T30

-Inhalationsskada T59

-Kemskada T65
-Elolycka T75.4

-Blixtnedslag T75
-Strålskada T66

Faktaruta somatik
Vid kemolyckor beakta risken för kontamination av 
personal och utrustning. Beslut om sanering sker 
prehospitalt. Vid brännskador och rökinhalation är det 
viktigt att kontrollera COHB. POX hos dessa patienter 
kan visa ett normalt värde trots att patienten har hypoxi. 
Symtom i samband med rökinhalation som anses 
allvarliga kan vara CNS symtom (tidigare 
medvetandeförlust) eller svår hosta, dyspne.
Med högspänning menas här allt över vanlig  hushållsel 
230V.
Vid strålskada tag kontakt med lokal eller regional 
expertis.

Rekommendationer enligt RETTS

Överväg traumalarm+röda prover

Överväg traumalarm+orange prover

Processåtgärd prehospitalt: Enligt prehospital organisation
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-Infektionstecken och svår smärta
-Feber > 38,5o och frossa nu eller före 
inkomst
-Immunosupprimerad patient
-Patient med feber >38,5o + anamnes 
på inopererat material

- Kraftig lokal infektion

- Inget av ovanstående

-Petekier + infektionstecken enligt 
orange ruta

Processåtgärd hospitalt: Blododling på alla med feber >38,5º och 
CRP+urinsticka på gul prio eller högre.

47.  RETTS

-Infektion UNS B99

-Feber R50.9
-Lokal infektion

Faktaruta somatik

Till synes banala infektionssymtom/tecken kan försämras och med 
påverkan på vitalparametrar.  Sepsis (bakteriemi) är ett mycket allvarligt 
och potentiellt livshotande tillstånd. Ursprung från  luftvägar, urinvägar, 
sår eller bukorgan är vanligast. Har patienten tagit febernedsättande ?
Tidig diagnos av sepsis och insättande av antibiotika är avgörande för 
patientens överlevnad!
Infektionstecken i kombination med svår lokal smärta kan vara ett 
tecken på invasiv streptokockinfektion, vilket därför skall prioriteras.
Petekier i hud och slemhinnor är ett allvarligt tecken och beror på små
punktformiga blödningar i huden eller i slemhinnorna (i munnen till 
exempel.). Allt efter utslagens ålder kan de vara mer eller mindre röda, 
blå, lila eller brunaktiga
Immunosupprimerad patient (cytostatika, kortison eller annan 
immunosuppressiv behandling eller känd immunbrist) med 
infektionstecken har ökad risk för allvarlig infektion.
Inopererat material så som t.ex katetrar,, mekanisk klaff etc. innebär 
alltid en ökad risk för allvarlig infektion

Processåtgärd prehospitalt: Enligt prehospital organisation

Rekommendationer enligt RETTS

Faktaruta SIRS
SIRS kriterier: denna ESS är kompletterad med de internationellt
använda och utvärderade SIRS kriterierna och används som 
komplement till RETTS när diagnosen SEPSIS har högst sannolikhet
AF: >20/min eller <4 kPa PaCO2
HF: >90/min
Temp: >38 eller <36 C
LPK: > 12 eller < 4
Ett utfall i SIRS påverkar inte prionivå i RETTS utan skall användas 
som ett diagnosstöd, när beslutstödet RETTS givit sin prionivå.

Röda prover+EKG

Orange prover+EKG

Gula prover+EKG

Gula prover



61.  RETTS
- Prehospital hänvisning

Om RETTS används prehospitalt av ambulans eller 
primärvård kan ESS 61 användas för att utgöra ett 
beslutstöd för  vårdnivån.
Förutsättningen för ESS 61 är att RETTS används 
på rätt sätt.

Sjukhus

Sjukhus

Sjukhus eller liknande

Rekommendationer enligt RETTS 
vid prehospital triage

1. Vård i hemmet på läkarordination, 
2. Till Vårdvalsenhet
3. Öppen retur enligt avtal
4. Kontakt med kommunal HoSRETTS© 2012

Ev. Högre vårdbehov
Akuta symtom < 7d som 

ej tas upp i blått fält

Anamnes feber/frossa
Kronisk sjukdom
Kron. läkemedelsbeh.
Immunosuppression
Enstaka hematuri
Enstaka kräkning
Enstaka diarré
Sårskada
Yrsel/falltendens
Näsblödning
Annan blödning från 
luftvägen
Måttlig till svår smärta
Pat. har svårt att stå/gå
Patient > 75 år

Lägre vårdbehov

Symtom > 7d opåverkad 

patient

Tidigare frisk
Förlorat receptläkemedel
Ytliga lokala sårskador
Kronisk värk
Recept
Intyg
ÖLI utan andra symtom
Lindriga ÖNH symtom
Lokal lindrig värk utan andra 
symtom.
Lindriga psykiska symtom

Faktaruta RETTS
RETTS är inte primärt gjort för att den prehospitala vården
skall lämna patienten på hämtplats, eller hänvisas av 
Vårdinrättning till egen vård eller andra till andra vårdinrättningar.
Det finns dock som vi vet en subgrupp inom akutsjukvården som
Inte har samma direkta behov av akutsjukvård som majoriteten. 
ESS 61 har därför gjort som en checklista för att minska risken 
för misstag tidigt i vårdkedjan.
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71. RETTS komplikation
-Gips T 98.3
-Postoperativ T 98.3
-Postpartum T 94.9

Frossa, anamnes på feber
Smärta, hård mukelloge, smärta vid 
passiv sträckning av muskelatur
Nedsatt sensibilitet

Frossa, anamnes på feber

Anamnes på feber
Blödning ur op-sår + infektionstecken
sårrupturAnamnes på feber

Måttlig smärta utan ömhet i 
muskelloge

Frossa, anamnes på feber

Anamnes på feber
Riklig underlivsblödning

Skavsår av gips men utan ovanstående
Sårsmärta
Vätskande sår
Mindre intermittent blödning ur sår

Anamnes på mindre intermittent
underlivsblödning

Rekommendationer enligt RETTS Rekommendationer enligt RETTS Rekommendationer enligt RETTS

Lossa gips+
Blododling
Dito

+CRP

Blododling

Blododling

+CRP

Blododling

Blododling

+CRP

Gipskomplikation Postoperativ komplikation Postpartum

Faktaruta somatisk komplikation
Det finns ett behov av en ESS för olika typer av komplikationer efter
medicinska åtgärder. Denna algoritm skall användas parallellt med 
RETTS övriga algoritmer för bedömning av VP och symtom o tecken
grön prio saknas därför att en postoperativ misstänkt komplikation
aldrig kan bli grön i RETTS.



RETTS prediktiva värde
kan man lita på systemet ?

n=12317 Blå

n= 3430

Grön

n=3391

Gul

n=3461

Orange

n=1339

Röd

n=696

Hem 3121
91%

2360
70%

1626
46,6%

411
24%

86
12,4%

Inskrivna 309
9%

1031
30%

1865
53,4%

1295
75,8%

560
80,4%

Avlidna 0
0%

0
0%

0
0%

3
0,2%

50
7,2%



RETTS prediktiva värde: slutenvård

n=17921

Alla 

inskrivna 

2006

Blå

n=251

Grön

n=6714

Gul

n=6500

Orange

n=3302

Röd

n=1154

Antal 0 47 91 142 150

Mortalitet % 0% 0,7% 1,4% 4,3% 13%



Vad avgör prioritetsnivån ?
VP eller ESS ??

Prioritetsgrupp Vitalparametrar ESS

Röd prioritet 91% 9%

Orange prioritet 55% 45%

Gul prioritet 13% 87%

Grön prioritet 0% 100%



På ”gående sidan” hittas också
röda/orange=livshot

Walk-In

n=4356

Ambulance

n=4339

p value

Blue 190 30 <0,001

Green 1108 510 <0,001

Yellow 1755 1388 <0,001

Orange 1014 (41%) 1510 <0,001

Red 289 (25 % av 
dom röda)

901 <0,001



Funkar ”luckan” ?

Ref: Kortare väntetider på akuten med läkare i triageteamet. Läkartidningen 2011 (108) 7:340



Nu blir det ”pause” och sen
RETTS-T



Sensitivitet i RETTS-T (trauma)
viktigt för både stora och små sjukhus

• Normalt rapporteras en övertriage på 40-60%

– Övertriage=kapacitetsproblem

• Normalt rapporteras undertriage på 10-30%

– Undertriage=medicinskt risk problem

• De flesta system använder kinematiken som variabel 
för att utlösa traumalarmnivå

• Helst vill vi veta vårdbehovet och prognosen innan 
patient ankommer



Prehospitalt
ABCD
Skador
Mekanismer

Vid ankomst till AKOM
ABCD
Skador
Mekanismer
Beslut om def larmnivå

Rött larm Orange larm



RETTS-T studien
skillnad i vitalparametrar mellan rött/orange

Röd 

Traumanivå

n=218

medel±SD

Orange 

Traumanivå

n=302

medel±SD

p värde

Andningsfrekvens

/min

20±7 18±5 <0,02

Systoliskt blodtryck 

mmHg

134±36 144±24 <0,001

Antal patienter med 

SBP <90 mmHg

17 (7,8%) 0

Glascow Coma Scale 12,5±4,1 14,9±0,3 <0,001

Antal patienter med 

GCS <8

43 (19,7%) 0

ISS 15,2±15,7 4,1±4,7 <0,001

Antal patienter med 

ISS >15

80 (37%) 11 (3,6%)



RETTS-T studien

Röd 

Traumanivå

n=218

medel±SD

Orange 

Traumanivå

n=302

medel±SD

p värde

Vårdtid 

dagar

12,6±28 2,4±8,8 <0,001

IVA vårdtid

dagar

2,7±8,1 0,1±0,4 <0,001

Respiratorvårdade

antal

55 (25%) 2 (0,6%) <0,001

Antal

respiratordygn

413 5



Rätt prehospital larmnivå med RETTS-T
kan detta vara sant ?? <1% undertriage ??

Traumanivå

Röd n=218

Traumanivå

Orange n=302

Sekundär Nivå
Röd

185 1

Sekundär Nivå
Orange

32 160

Avblåst larm
Gul

1 141

Total 218 302



Sensitivitet och specificitet 2008
RETTS-T

Pre-hospital Red

n=431

Pre-hospital Orange

n=645

In hospital Red (level 1) 326 (76%) 16 (1,7%)

In hospital Orange (level 2) 76 (18%) 230 (36%)

In hospital yellow
No trauma team activation

29 (6%) 399 (62%)



Status vid 30 dagar
RETTS-T 2007
Traumanivå

Röd n=218

Traumanivå

Orange n=302

Utskriven till

Hemmet dag 30
160 296

Akutsjukhus 24 2

Annat Sjukhus 4 3

Rehabilitering 8 1

Död 22 0



Outcome 30 dagar 
RETTS-T 2008

Red (level 1)

n=431

Orange (level 2)

n=645

Emergency hospital at day 30 36 1

Rehabilitation on day 30 13 4

Secondary hospital on day 30 3 3

At home day 30 320 636

Dead at day 30 37 0



Nu blir det repetition av baskunskaper



Bakomliggande fysiologi för RETTS vitalparametrar

• A= Luftväg

• B= Andning

• C= Cirkulation

• D= CNS

• E= Temp.

• Den primära frågeställningen är: vilken/vilka 
parametrar faller ut och signalerar och vilket/vilka 
organsystem som sviktar ?



AF starka prediktiva värde beror på
alveolär ventilation

AF /min 10 20 30

Tidal volym ml 600 400 200

Dead space 150 150 150

Alveolär ventilation 4500 5000 1500

- För varje andetag <10/min sjunker den alveolära ventilationen med 
ca: 450ml/min

- Patient med AF <8 eller >30 är alltid prio RÖD i RETTS oavsett 
kontaktorsak



C= Cirkulation

• HF x SV = CO l/min

• Slagvolymen är beroende på
den diastoliska 
tiden=fyllnadstiden.

• Kortare fyllnadstid ger lägre VK 
fyllnad        lägre CO

CO

HR



D=CNS

• RLS 1-8 

– 1 alert

– 2 slö, oklar, konfusion

– 3 mkt slö och oklar, kraftiga tillrop krävs

– 4 Medvetslös men lokaliserar smärta

– 5 Medvetslös undandragande rörelser vid smärta

– 6 Medvetslös med stereotypa böjrörelser

– 7 Medvetslös med stereotypa sträckrörelser

– 8 Medvetslös utan reaktion

Vid skidsäsong blir många 
commotio orange i RETTS. 

Kan vi ta bort D=CNS 
under skidsäsongen



RETTS
Konklusion

• RETTS kommer att översättas till eng.�

• Uppdatering 1 gång/år (Nordisk styrgrupp)�

• Versionshantering�

• Gemensam akutjournal

• Digital RETTS-akutjournal�

• Webbaserad kvalitetsdatabas

• Webbaserad simuleringsmodul SimRETTS©



RETTS©
För säkra beslut
Bengt Widgren

Nu är det ”lunsj” eller hur ??
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För säkra beslut
Bengt Widgren

Dyspné ESS 4

RETTS
rapid emergency triage and treatment system

ett beslutsstödssystem för akutsjukvårdkedjan

Bengt R Widgren
FoUU chef Region Halland



RETTS©
För säkra beslut
Bengt Widgren

Dyspne, vanlig sökorsak men vad 
händer på akuten ?

Lungauskultation
Lungröntgen
EKG
Hb
A-blodgas
Elstatus
CRP, LPK
TNT/TNI
P-dimer
Pro-BNP
CT-thorax/lungemboliprotokoll
UCG
Spirometri
CT-hjärna
Psykiatrikonsult
Lungmedicinkonsult
ÖNH konsult

Vi har 
andnöd
Vi har 

andnöd



RETTS©
För säkra beslut
Bengt Widgren Dyspné i RETTS

Berör i huvudsak 2 vitalparametrar i RETTS

• A=airway

• B=breathing
– Andningsfrekvensen

– Syragasmättnad



RETTS© 2012

-Samtidig svår bröstsmärta med
eller utan andnings korrelation, 
och/eller syncope
-Synlig halsvenstas
- Ischemitecken på EKG+dyspne

- Endast andningskorrelerad 
bröstsmärta
-I kombination med tachykardi

- Inget av ovanstående

Processåtgärd hospitalt: TNI på röd, orange och gul prio.

4.  RETTS
- Dyspné R06.0 

- Hyperventilation R06.4
- Bröstsmärta vid andning R07.1

Faktaruta somatik
Dyspne är ett av de vanligaste symtomen hos patienter som söker 
akutsjukvård. Alla har inte en bakomliggande organisk orsak till 
dyspnén. Vid dyspne spelar därför kombinationen VP och ESS en 
viktig roll i handläggningen. Viktigt att komma ihåg är att 
patienter med kroniska lungsjukdomar ofta faller ut på
vitalparametrar medan lungfriska kan ha helt normala 
vitalparametrar och ändå ha en allvarlig bakomliggande sjukdom. 
Vid ex.v. lungemboli kan vissa patienter vara förvånansvärt 
opåverkade i vila. Ofta är akut lungemboli kombinerat med viss 
tachykardi men behöver inte vara särskilt uttalad, och ibland kan 
nydebuterat förmaksflimmer vara associerat till lungemboli.
WELLS kriterierna är de som kan användas för att scora patienter 
med misstänkt lungemboli. DVT, tidigare DVT och /eller 
lungemboli är starka riskfaktorer för lungemboli.

Vid samtidig bröstsmärta och/eller syncope skall symtomet dyspné
alltid betraktas som allvarligare än utan dessa symtom.
Vid  misstanke om dyspne och samtidig infektion kan algoritm 47 
övervägas.

Rekommendationer enligt RETTS Processåtgärd prehospitalt: Enligt prehospital organisation

Röda prover+EKG

Orange prover+EKG

Gula prover+EKG

Inga prover+EKG
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• Dyspné finns som ett associerat symtom i ett 
flertal ESS i RETTS (1,5,39 + alla)

• Dyspné förekommer som sökorsak/symtom i 
hela vårdkedjan från 1177, PV, akuten, i 
slutenvården (hur upptäcks dyspné)

• Dyspné har olika etiologi och är ett subjektivt 
symtom som patienten uttrycker/upplever

• Dyspné kan vara ett objektivt mått men då
beskrivs det ”andningsfrekvens”
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Admittance by 
prehospital 
services or by 
walk in.

Triage area
METTS 
protocol

Step 1
Algorithm for 
vital signs
ABCDE

AF+POX%

Step 2

One of 43 
different ESS 
algorithms for 
chief 
complaints and 
signs

Highest level 

in 

step 1 or 2 is 

given the final 
priority level

No need of the 
ED facilities or 
health care 
according to the 
blue algorithm
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• Observera patienten och räkna
– Stor interindividuell variabilitet

– Billig men osäker

• Med endtidalt CO2
– Ger precis AF/min på bara 3-4 andetag

– Dyrare men säker
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GULA PROVER i 
RETTS
Venös blodgas som 
innehåller
Hb
P-glukos
Na,K,Ca, Krea
Blodgas
S-laktat

ORANGE PROVER i 
RETTS
Venös blodgas+
Blodstatus
Hb
LKP
TPK
CRP

RÖDA PROVER i RETTS
Venös blodgas+
Blodstatus+
Leverstatus
ASAT
ALAT
Bilirubin
S-ALP
Pk-INR,
APTT

Dyspné och provtagningslogiken i RETTS

Upptäck metabola orsaker till ökad AF
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AF starka prediktiva värde beror på
alveolär ventilation

AF /min 10 20 30
Tidal volym ml 600 400 200
Dead space 150 150 150
Alveolär ventilation 4500 5000 1500

- För varje andetag <10/min sjunker den alveolära 
ventilationen med ca: 450ml/min

- Patient med AF <8 eller >30 är alltid prio RÖD i RETTS 
oavsett kontaktorsak
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Grön Gul Orange Röd p

AF/min 16±1 16±4 18±6 22±7 <0,005

POX% 98±1 97±1 94±5 91±9 0,04

HF s/min 61±9 91±16 95±25 93±33 ns

SBT 

mmHg

126±12 149±18 139±30 134±46 ns

DBT 

mmHg

84±14 92±18 82±18 81±±25 ns

RLS 1±0 1±0 1,1±0,4 3,43±2,6 <0,0001
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Dyspné vid trauma
RETTS-T studien

Röd 

Traumanivå

n=218

medel±SD

Orange 

Traumanivå

n=302

medel±SD

p värde

Andningsfrekvens

/min

20±7 18±5 <0,02

Systoliskt blodtryck 

mmHg

134±36 144±24 <0,001

Antal patienter med 

SBP <90 mmHg

17 (7,8%) 0

Glascow Coma Scale 12,5±4,1 14,9±0,3 <0,001

Antal patienter med 

GCS <8

43 (19,7%) 0

ISS 15,2±15,7 4,1±4,7 <0,001

Antal patienter med 

ISS >15

80 (37%) 11 (3,6%)
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Kvinna född -51 söker gående för dyspne, hosta o feber 
sista veckan

• Ankommer gåendesidan och tar nummerlapp Kl 15:23

• In till triage 15:27

• AF45 

• övr VP inom gränser

• Röda prover tas klara kl 15:42

• Hb 57, CRP 330, 

• S-krea 198

• pH 7,13, S-laktat 15, gravt patologiskt leverstatus inkl koagulationsprover.

• I läk-journalen står inga kommentarer kring VP vid inkomst

• PBD: Anemi med infektionstecken. 

• Given behandling: vätska, blod och antibiotika iv.

• Diagnos: pneumoni, metabol acidos, leversvikt, grav anemi och 
hepatorenalt syndrom.

• Varför multiorgansvikt utan SIRS ??



RETTS©
För säkra beslut
Bengt Widgren 21 årig man med hyperventialtion

• Inkommer via ambulans med svår 
ångest och hyperventilation

• Tidigare frisk

• Man har prövat plastpåse utan 
effekt

• Tas emot av ssk och körs in på
rum i väntan på kontroller och 
läkare

• Läkaren ser patienten åka in på
rummet (utan 
fönster/monitorering) och följer 
efter

• Hög AF+ångest

• Tyst vä lungfält

• Ges O2 samt körs in på
monitorerat rum.

• Under förflyttningen (4m) får 
patienten 
cirkulationsstillestånd

• Grov knäpunktionsnål sticks in

• Sug kopplas

• Cirkulation återvänder 
spontant

• Överlever

• Sökorsak: hyperventilation

• Diagnos: Total pneumothorax 
vänster
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• Vilket/a organsystem sviktar
– Respirationsorganen
– Cirkulationsorganen
– Metabola orsaker
– CNS

• Vilken omedelbar behandling skall ge ?
• Vad är den omedelbara risken för 

död/komplikation
• Vilken monitorering skall väljas
• Riktad diagnostik nu eller senare ?
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Sammanfattning Dyspné ur ett 
RETTS perspektiv

• Symtom med sitt ursprung i ett eller flera 
organsystem

• Ibland multidiciplinärt (jmf kir, med, neuro, etc)

• Man har ett bra stöd i basprover enligt RETTS 
redan på gul prio

• Starkt samband mellan outcome och AF



RETTS©
För säkra beslut
Bengt Widgren Infektion ESS 47

• Vad vill RETTS med ESS 47 ?

• Infektion finns inom alla ”specialiteter” på akuten
– Sortering till olika specialiteter på akuten löser inte problemet

– Infektionsläkare finns inte på akuten

– Oftast är det något annat också än bara infektionstecken

• Hur många symtom kan man ha ?
– Feber o frossa: hur ofta ?

– CRP: hur ofta ?

– LPK: hur ofta

• Typiska kardinaltecken ?

• Riskstratifiering
– vem är mest i behov av akutvård direkt ?

– Vem riskerar att avlida



Infektion sällan en enskild sökorsak

RETTS© 2012
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Hittar man sepsis i luckan ?



RETTS© 2012

-Infektionstecken och svår smärta
-Feber > 38,5o och frossa nu eller före 
inkomst
-Immunosupprimerad patient
-Patient med feber >38,5o + anamnes 
på inopererat material

- Kraftig lokal infektion

- Inget av ovanstående

-Petekier + infektionstecken enligt 
orange ruta

Processåtgärd hospitalt: Blododling på alla med feber >38,5º och 
CRP+urinsticka på gul prio eller högre.

47.  RETTS

-Infektion UNS B99

-Feber R50.9
-Lokal infektion

Faktaruta somatik

Till synes banala infektionssymtom/tecken kan försämras och med 
påverkan på vitalparametrar.  Sepsis (bakteriemi) är ett mycket allvarligt 
och potentiellt livshotande tillstånd. Ursprung från  luftvägar, urinvägar, 
sår eller bukorgan är vanligast. Har patienten tagit febernedsättande ?
Tidig diagnos av sepsis och insättande av antibiotika är avgörande för 
patientens överlevnad!
Infektionstecken i kombination med svår lokal smärta kan vara ett 
tecken på invasiv streptokockinfektion, vilket därför skall prioriteras.
Petekier i hud och slemhinnor är ett allvarligt tecken och beror på små
punktformiga blödningar i huden eller i slemhinnorna (i munnen till 
exempel.). Allt efter utslagens ålder kan de vara mer eller mindre röda, 
blå, lila eller brunaktiga
Immunosupprimerad patient (cytostatika, kortison eller annan 
immunosuppressiv behandling eller känd immunbrist) med 
infektionstecken har ökad risk för allvarlig infektion.
Inopererat material så som t.ex katetrar,, mekanisk klaff etc. innebär 
alltid en ökad risk för allvarlig infektion

Processåtgärd prehospitalt: Enligt prehospital organisation

Rekommendationer enligt RETTS

Faktaruta SIRS
SIRS kriterier: denna ESS är kompletterad med de internationellt
använda och utvärderade SIRS kriterierna och används som 
komplement till RETTS när diagnosen SEPSIS har högst sannolikhet
AF: >20/min eller <4 kPa PaCO2
HF: >90/min
Temp: >38 eller <36 C
LPK: > 12 eller < 4
Ett utfall i SIRS påverkar inte prionivå i RETTS utan skall användas 
som ett diagnosstöd, när beslutstödet RETTS givit sin prionivå.

Röda prover+EKG

Orange prover+EKG

Gula prover+EKG

Gula prover



Olika modeller för att hitta svår systemisk infektion
Litar vi på kriterierna ?

• BAS
– BP SBP <90 mmHg

– AF >30 /min

– Saturation <90%

• Vårdprogram sepsis 75 sidor

• SIRS kriterier (lab ingår)

• RETTS

• MIG kriterier

RETTS© 2012



Hur hantera infektion vid epidemier ?

RETTS© 2012



”Critical care is a concep
t, not a 

location, which frequ
ently begins with 

ED interventions, and
 culminates in 

ICU admission and co
ntinued 

management”

Peter Safar 
Clin Anaesth 1974
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Fall Hösten 2004. Kvinna 50 år från Hagfors. Op munbotten-Ca -
99, varit hos tandläkaren i Berlin, söker för nedsatt AT kl 0400

• Ssk kl 0413 nedsatt AT i melior

• Kl 0530 HF 100, BT120 syst 36.8 
och konfusion i melior

• Kl 0950 läkare
– RLS 2, HF 100, BT 120 syst. 

Konfusion. CT hjärna remiss

• Läk kl 1220 åter från CT som var 
ua. Bör inläggas !!!

• Inga läkemedel eller ytterligare 
diagnostik eller monitorering

Ssk kl 1850 På MAVA vet inte hur
– III jourskontakt pat. i septisk 

prechock. Recuciteras med 
volym, 
blododling+antibiotika.

• Varför var patienten 
konfusionell

• Laktatacidos
• Sepsisbehandling startar kl 

1850, 15 h efter inkomst.
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Normalt Prechock Chock
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Fall 1: Relativt ung kvinna, tidigare frisk som söker för buksmärta, kräkning, 
illamående, frossa, och feber i hemmet.
Bed: sannolikt njursten, CT bekräftar och visar lätt hydronefros.

• Triage: kommer via gående 
sidan.

Kl 16:51 triage klar 16:57
AF 17, POX% 99
HF 119, BT 60/44 mmHg
RLS 1
Temp 36.1
• Prioritet RÖD (hypotension)
• Provtagning kl 16:58 klart 17:19

• Hb 130, LPK 16, TPK 200
• Na 130, S-K 2.9, Krea 287
• pH 7.28, BE -7.2, Laktat 9.3
• B-glukos 9.3
• PK-INR 1.7 APTT 2.6
• Diagnos: septisk chock med 

inslag av konsumtionssyndrom
• Vad gör du ?
• Vätska/volym, vasoaktiva 

droger
• Antibiotika ( för varje timmas 

fördröjning ökar mortaliteten 
med 8%)

• Vårdnivå: IVA
• Monitorering: komplett
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RETTS prio och B-laktat
360 konsekutiva patienter med behov av 

slutenvård

Green n=39 Yellow n=126 Orange n=106 Red n=89

Age years
mean±SD

55±19 63±19 59±17 70±18***

Lactate 
mmol/L

mean±SD

2,3±2,2 3,1±2,8 5,1±3,7 6,9±3,8***

Hospital stay 
days

MLOS±SD

2,4±2,9 3,4±4,4 3,6±3,6 5,7±8,9**
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High Lactate

n=180

mean±SD

Normal Lactate

n=180

mean±SD

p

Respiratory rate 22±9 18±8 <0,001

Oxygen saturation % 91±8 96±4 <0,001

Heart rate b/min 99±26 86±25 <0,001

SBP mm/Hg 132±33 146±29 <0,001

DBP mm/Hg 77±23 83±17 <0,001

RLS85 1,6±1,5 1,1±0,5 <0,001
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high vs normal B-lactate

High lactate

n=180

Normal lactate

n=180

Died in ED 4 (2.2%) 1 (0.5%)

Died during hospital stay 31 (17.2%) 4 (2.2%)

Discharged 145 (80.5%) 175 (97.2%)
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• Glöm inte S/B laktat (RETTS)

• Värdera systempåverkan (RETTS)

• Inspektera hudkostymen

• Värdera behovet av akutsjukvård direkt (RETTS)

• Det är inte lokalen som räddar patienten utan 
åtgärderna

• Ge första behandlingen direkt
– Första dosen kan ofta ges utan hänsyn till 

njurfunktion

• Inga internremisser på akuten

• Upp på tå och luta dig framåt (gäller alltid)
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• Alla algoritmer 2012 har ändrats men utan att ge ändrad 
prioritet

• Psykiatri ESS har förenklats

• ESS 60 för hänvisning till annan vårdnivå

• ESS 61 för pre-hospital styrning

• ESS 71 komplikation

• Boken under tryck

• RETTS finns nu i engelsk version
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