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I detta dokument ges specifik information till läkare som erbjuder specialisttentamen i
akutsjukvård. För övergripande information om specialisttentamen hänvisas till dokumentet
"Övergripande instruktioner." Examinatorer bör även läsa dokumentet "Instruktioner för
läkare som examineras" som innehåller specifik information om de olika momenten i
deltentamen. Information om hur man bygger thoraxmodellen och Seldingermodellen finns på
SWESEMs hemsida under rubriken SWESEMs utbildningmaterial under kolumnen
Instruktioner.
Tillgång till tentamensmaterial
En specialist i akutsjukvård blir en certifierad examinator efter deltagande i en
certifieringskurs som erbjuds av SWESEMs utbildningsutskott. Certifierade examinatorer får
tillgång till specialisttentamens material efter att ha skrivit under ett avtal med SWESEM.
Syftet med avtalet är att examinatorn förbinder sig till att ansvara för att tentamensmaterialet
inte sprids, kopieras eller offentliggörs, utan enkom används i tentamenssituationen. Detta
omfattar också materialets checklistor och motiveringar. En lista av certifierade examinatorer
finns på SWESEMs hemsida (se dokument "Certifierade examinatorer").
Utrustning
Kontrollera innan examinationen börjar att all nödvändig utrustning är närvarande. Se
dokumentet "Utrustningschecklista".
Introduktioner till läkaren som examineras
Följande punkter kan betonas för läkaren innan deltentamen genomförs:
• "Detta är en tentamen, inget inlärningstillfälle. Vi examinatorer kommer att hålla ett
neutralt ansiktsuttryck oavsett vad du gör."
• "Det finns ömsesidig sekretess: vi får inte berätta hur det gick för dig, och du får inte
berätta om innehållet av fallen."
• "Efter varje moment kommer vi be dig att lämna rummet så att vi kan stämma av med
hjälp av våra checklistor."
Tider av deltentamensmoment
Moment 1
Moment 2
DT 1 Larmfall: 10 min Diffall: 8 + 7 min
DT 2 Larmfall: 10 min Diffall: 8 + 7 min
DT 3 Larmfall: 10 min Diffall: 8 + 7 min
DT 4 Larmfall: 10 min Diffall: 8 + 7 min
DT 5 Luftväg: 10 min
Procedur: 4 + 4 min
DT 6 Arm: 10 min
Ben/bäcken: 5 + 5 min

Moment 3
EKG: 5 min
Färdighet: 10 min
Nervstatus: 5 + 5 min
Förloss/NR: 5 + 5 min
ÖNH: 10 min
Ryggrad: 10 min

Moment 4
Blodgas: 5 min
Ultraljud: 4 + 4 min
Psyk/LP: 10 min
Ögon: 10 min
L&K: 10 min
Röntgen: 5 + 5 min

Timern startas efter att läkaren som examineras har fått introduktionen till fallet eller
färdigheten. Vid fallet i deltentamen 4 som fokuserar på det initiala omhändertagandet av ett
svårt sjukt barn ("larmfall") får läkaren 1-2 minuter för att räkna läkemedels doser
(WETBAG) innan timern startas.

