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SAMMANFATTNING 

	  

Sedan oktober 2011 sköter Sjukvårdens Larmcentral, SvLC, utalarmeringen av akuta 

sjukdomsfall som inkommer vid 112-samtal. Samtidigt infördes ett nytt medicinskt 

beslutsstöd för de sjuksköterskor som tar emot de akuta samtalen. Då orsaken till buksmärta 

är komplext och svårt att identifiera hos patienterna valdes just detta tillstånd för granskning. 

Syfte: Att undersöka om det medicinska beslutsstödet för sjuksköterskorna på SvLC i Uppsala 

län är en tillförlitlig hjälp i identifieringen av patienter med akuta buksmärtor, samt att 

undersöka om det fanns ålder-eller könsskillnader. 

Metod: En empirisk kvantitativ studie med en retrospektiv journalgranskning. Sammanlagt 

151 patienter som ringt ambulans på grund av buksmärta och som av larmcentralen 

prioriterats som livshotande (prioritet 1) eller brådskande (prioritet 2) har granskats. 

Resultat: SvLC´s initiala bedömningar stämde väl överens med de prehospitala bedömningar 

sjuksköterskan i ambulans gjorde. Hos prio1-gruppen hade 48 % diagnostiserats buksmärta 

UNS, det vill säga buksmärta utan närmare specifikation, och hos prio 2-gruppen var det 40 % 

som fått samma diagnos. I denna undersökning kunde inga allvarliga brister identifieras i det 

nya medicinska beslutssystemet gällande akuta buksmärtor i Uppsala län, och inga 

signifikanta ålder-eller könsskillnader kunde hittas. Mer studier skulle behövas för att öka 

träffsäkerheten gällande resultatet i detta ämne och fler patienter skulle behöva involveras för 

att ”fånga upp” eventuella brister i detta medicinska beslutssystem. 
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ABSTRACT 

Since October 2011 Sjukvårdens Larmcentral (SvLC) take care of emergency calls.  At the 

same time new decision support tool for nurses that receive the emergency calls was 

introduced, andit was of interest to find out if there are flaws in the emergency call- system. 

Since the cause of abdominal pain in patients is a complex and difficult to identify this 

specific condition was chosen for this study.  

Aim: To examine whether the new medical decision support for patients with acute abdominal 

pain after the introduction of the new medical decision- making aid is a reliable working aid. 

Method: An empirical quantitative study with retrospective review of patients records. Totally 

151 patients who called ambulance due to abdominal pain and that the emergency call- center 

prioritized as life-threatening (priority 1) or urgent (priority 2) has been reviewed. 

Result:  SvLC´s initial evaluation tallied well with the prehospital assessment the nurse in 

ambulance did. In the prio 1-group 48% diagnosed abdominal pain NOS, that is to say “Not 

Otherwise Specified”, and in prio 2 group 40% received the same diagnosis. In this 

investigation, no serious flaws identified in the new medical decision support regarding acute 

abdominal pain in Uppsala county, and no significant..... More studies would be needed to 

increase accuracy on the results in this topic and more patients would need to be involved in 

order to “capture” any deficiencies in this medical decision systems. 

 

Keywords: Medical decision support, abdominal pain, identify, fatal, emergency care 
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BAKGRUND 

Den prehospitala vårdprocessen 
När en person blir akut sjuk prehospitalt, det vill säga utanför sjukhus, eller råkar ut för en 

olycka kan den första kontakten med sjukvården vara ett samtal till en larmcentral. En 

kedjeprocess startar där patienten har en central roll och även är delaktig. Processen är ett 

samarbete mellan till exempel larmcentraler och ambulansdirigering. Sjuksköterskan tar emot 

ett samtal från inringaren, kopplar sedan in en ambulansdirigent som i sin tur larmar ut 

närmaste ambulans som finns att tillgå. Innan det personliga mötet mellan patient och vårdare 

sker en preliminär bedömning som är mycket viktig för att patienten ska få rätt vård relaterat 

till allvaret i det aktuella tillståndet. Den preliminära bedömningen styrs till stor del av de 

uppgifter som inhämtats från patient eller inringare till larmcentralen (Suserud & Svensson, 

2009). 

	  

Larmcentralen i Uppsala län 
Före oktober 2011 var det SOS alarm som ansvarade för utalarmeringen av ambulanser i 

Uppsala län. För bedömningen av hur en patient skulle prioriteras användes ett medicinskt 

index som var utarbetat för medicinskt ej legitimerad personal (P. Andersson, personlig 

kommunikation den 12 februari 2013). I Socialstyrelsens författning står det bland annat att 

läsa att “ Det landsting som anlitar en larmcentral för larmning av ambulans ska i ett avtal 

med centralen reglera centralens tillgång till legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal som har 

kompetens för uppgiften” (SOSFS:2009:10).  

	  

Utalarmeringen vid sjukdomsfall utanför sjukhus sköts sedan oktober 2011 via Sjukvårdens 

Larmcentral (SvLC) efter en offentlig upphandling i Uppsala-, Västmanlands- samt 

Sörmlands län. Sjuksköterskorna som i dag på SvLC besvarar inringarens frågor är alla 

utbildade sjuksköterskor med flera års erfarenhet av sjukvård. Sjuksköterskorna får genomgå 

en speciell utbildning för att säkerställa högsta möjliga kompetens i den medicinska 

bedömningen. Utbildningen, som bland annat innefattar intervjutekniken i det medicinska 

beslutsstödet, skall ge ett bra stöd att utifrån individens symtom prioritera ärendet samt att ge 

sjuksköterskan i den utalarmerande ambulansen relevant information angående patienten 

(http://medhelp.se/larmcentraler). Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska 

larmcentraler ”planera, leda och kontrollera sin verksamhet så att de uppfyller kraven för god 
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hälso- och sjukvård och händelser som medfört, eller kunnat medföra risk för vårdskada, ska 

anmälas enligt Lex Maria”. 

Sjuksköterskans roll och arbetsredskap 
Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa samt att lindra lidande för enskilda individer men också för grupper av 

individer. En viktig uppgift är också att verka för en miljö där patientens värderingar, 

sedvänjor, familj och samhälle respekteras. Sjuksköterskan ska dessutom samordna sitt arbete 

med närstående yrkesgrupper (http://www.swenurse.se). 

Som arbetsredskap på larmcentraler använder sig sjuksköterskorna av ett så kallat medicinskt 

beslutsstöd (MBS), det vill säga ett utarbetat frågeformulär som utifrån det tillstånd inringaren 

beskriver används som stöd för en slutlig bedömning och prioritering (se bilaga 1 & 2). 

Sjuksköterskan har det medicinska ansvaret för patienten samt ett ansvar att adekvat 

information utdelas till den utalarmerade ambulanspersonalen. Samtidigt som sjuksköterskan 

på SvLC tar emot inringarens samtal skickas ambulans genom en kollega som lyssnar med, 

det vill säga medlyssnare, och beroende på den prioritet som bedömts av sjuksköterskan 

larmar medlyssnaren ambulans till den sjuke.  

Enligt en studie från Scotland, UK (Thakore, McGugan & Worrison, 2002) uppfyller de flesta 

patienter som söker vård prehospitalt inte kriterierna för omedelbar ambulanssjukvård men 

behöver ofta någon att rådfråga omgående. Kriterierna för en optimal prioritering är baserade 

på den inringande personen som ofta inte är patienten själv. Författarna menar att 

introducering av prioriteringsbaserad beslutsstöd kan reducera tid och rätt prioritering till de 

personer som verkligen behöver akut hjälp. 

	  

Det medicinska beslutsstödet 
Det medicinska beslutsstödet är utarbetat av ambulansöverläkarna i Uppsala-, Västmanlands- 

samt Sörmlands län och har en struktur enligt AMLS-principen -Advanced Medical Life 

Support (Dalton, Limmer, Mistovitch & Wernman, 2010). Denna struktur används även av 

ambulanssjuksköterskor inom den prehospitala sjukvården, det vill säga utanför sjukhus, i 

dessa län som stöd för att finna rätt diagnos hos patienten. I USA används Medical Priority 

Dispatch System (MPDS) för att kategorisera och prioritera inkomna akuta samtal, där både 

utbildade och outbildade personer tar emot samtalen. Sporer & Wilson (2011) visar i sin ett-

åriga retrospektiva kohortstudie där de analyserat alla inkomna akuta samtal i San Francisco 
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att förmågan till rätt prioritering och rätt vårdnivå har var inkonsekvent trots att ett datoriserat 

beslutsstöd fanns att tillgå. Även i en studie av Kaminsky, Rosenqvist & Holmström (2008) 

talar man om svårigheterna för sjuksköterskorna som tar emot samtal från vårdsökande. De 

beskriver i studien att bedömningsfasen är som ett ”detektivarbete” där det gäller att ställa rätt 

frågor och att verkligen lyssna på svaren. Sjuksköterskorna letade efter ledtrådar så som oro 

hos den drabbade eller ljud i form av hosta eller onaturlig andning. 

 

I en studie av Hettinger, Cushman, Shah och Noyes (2010) påvisas ett starkt samband mellan 

det specifika beslutsstödet hos “Public Safety Answering Point” (motsvarigheten till 

Sjukvårdens Larmcentral) och att kunna förutsäga patientens vårdbehov. Till exempel menar 

de att åldern hos patienten bör beaktas för att kunna bedöma eventuell hög- eller låg risk hos 

den drabbade, och dödligheten uppfattades som högre hos de äldre patienterna. När det gäller patienter 

som behandlats inom vården har det ofta diskuterats om det verkligen förekommer skillnader mellan 

könen eller åldrarna hos de sjuka. I en studie från USA (Zhang et.al, 2012) där man undersökte män 

och kvinnor som insjuknat i allvarlig hjärtsjukdom under tre års tid fann man att det inte fanns någon 

signifikant skillnad mellan könen hos de äldre patienterna, men hos de yngre fann författarna en högre 

dödlighet hos kvinnorna.  

 

AMLS -principen 
Sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare i Uppsala län utbildas fortlöpande att arbeta enligt 

AMLS-strukturen. Kursen introducerades i Sverige 2007 och är ursprungligen utarbetad i 

USA. Denna struktur är ett verktyg för att ha ett systematiskt tillvägagångssätt att handlägga 

och intervjua den akutmedicinska patienten och ambulanssjuksköterskan ska snabbt kunna 

identifiera direkta livshot och för situationen vidta adekvata åtgärder enligt ABCDE, det vill 

säga: A= fri luft väg, B= andning, C= cirkulation, D= neurologi och E = exponering 

(Suserud& Svensson, 2009). AMLS- strukturen tillämpas även av sjuksköterskorna på 

larmcentralen i Uppsala och de har då ett medicinskt beslutsstöd som grundar sig på AMLS-

strukturen, se bilaga 1 och 2. 

Det primära syftet med att arbeta efter denna struktur är att så snart det är möjligt kunna 

identifiera ett prehospitalt bedömt tillstånd, ett så kallat ”PBT”. När den första bedömningen 

enligt ABCDE är utförd går sjuksköterskan vidare och intervjuar patienten utefter SAMPLE;  
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S= Symtom, varför har patienten sökt? Redan här går man vidare och gör en snabb 

bedömning av det aktuella problemet, till exempel smärta, genom strukturen OPQRST; 

                 O= Onset- Hur började det? 

               P= Palliation- Lindring? Hur? 

               Q= Quality- Hur är smärtan? Kvalité?  

              R= Region- var finns smärtan? Utstrålning? 

             S= Severity- allvarlighetsgrad, ex VAS? 

             T= Tid? När började det? 

A= Allergier? 

M= Mediciner? 

P= Historik (Past history)? 

L= Senaste mat/vätskeintag (Last oral intake)? 

E= Något som hänt senaste tiden som kan ha föranlett problemet (Events prior to the illness)? 

När detta är genomfört görs en riktad undersökning för att hitta ett sannolikt skäl till det 

aktuella tillståndet (Dalton, Limmer, Mistovitch & Wernman, 2010). 

 

Prioriteringens dilemma 
För att bedöma hur allvarligt ett tillstånd är finns det tre olika prioriteringsgrader inom den 

prehospitala sjukvården. Vid prio 1-uppdrag bedöms patienten ha hotade vitala funktioner och 

livshotande symtom. Närmaste ambulans larmas och inom 90 sekunder ska bilen vara på väg 

mot hämtplatsen. Vid prio 2-uppdrag bedöms patienten vara i ett akut men inte livshotande 

tillstånd. Det det tas hänsyn till det rådande beredskapsläget men närmaste ambulans ska om 

möjligt larmas och starta inom 90-180 sekunder. Ett uppdrag som bedöms som prio 3 kan 

vänta och kan till och med brytas till förmån för larm med högre prioritet. Patienten bedöms 

ha behov av vård men en rimlig väntetid bedöms inte påverka patientens tillstånd. Med 

”rimlig väntetid” menas i det här fallet att patienten kan vänta upp till tre timmar 

(SOSFS:2009:10, Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård).      
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Ett dilemma för den mottagande sjuksköterskan på larmcentralen kan vara att denne inte ser 

patienten och därmed heller inte kan titta, lukta, känna eller på annat sätt observera den sjuke. 

Än mer svårt kan det bli om en annan person ringer till larmcentralen. Därför är det viktigt att 

ha det medicinska beslutsstödet som hjälp så att patienten så långt det går inte prioriteras för 

lågt, då risk finns för att hjälpen blir fördröjd, eller prioriteras för högt vilket kan utsätta 

ambulansbesättningen för onödiga risker samt kan ta nödvändig resurs från patienter som 

eventuellt behöver ambulans snabbare (Suserud & Svensson, 2009). 

I en svensk studie (Hjälte et.al, 2007) studerades problemet med att patienter som sökt vård 

prehospitalt transporterades med fullt utrustade ambulanser utan att ha varit i behov av eller 

krävt sjukvård vare sig på plats eller under transport. Författarna belyser faktorer som 

kulturella aspekter, attityder och tillgängliga resurser och hur dessa kan styra 

ambulansbehovet. I denna studie bedömdes över 30% ej vara i behov av ambulans. 

Internationella studier visar att det finns brister i bedömningen av patienter som ringer 

larmcentraler vid akut sjukdom. I en studie av Gisen et al. (2007) undersöktes 

sjuksköterskornas bedömning via telefon utan ett beslutsstöd och där underprioriterades 19 % 

av fallen. Denna underprioritering anses vara en brist i patientsäkerheten. Enligt Göransson, 

Ehrenberg, Marklund & Ehnfors (2005) har det visat sig att det bidragit till en mer korrekt 

bedömning inom akutsjukvården att använda sig av ett medicinskt beslutsstöd både 

prehospitalt och hospitalt. I en annan studie av Kennedy et.al (2003) undersöktes 

effektiviteten av det medicinska beslutsstödet hos larmcentral som larmade ut ambulans till 

personer med akut buksmärta, och där fann författarna en signifikant överprioritering hos just 

dessa prehospitalt bedömda diagnoser. Problemet med överprioritering av personer som 

bedömts av sjuksköterskor på larmcentraler beskrivs även i en studie från North Carolina där 

man anser att majoriteten av personerna som sökt vård prehospitalt hade kunnat använda 

alternativa färdmedel då de inte var i behov av den prehospitala vården (Allison et.al, 2013). 

Thakore, McGugan & Worrison (2002) beskriver att förutom att tid och rätt prioritet skulle 

optimeras med ett prioriteringsbaserat beslutsstöd ökar även säkerheten på vägarna genom att 

inte åka utryckning när det inte behövs. 
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Diagnostisering av akut buksmärta 
Enligt Suserud & Svensson (2009) är patienter med buksmärtor en stor patientgrupp som ofta 

är svår att diagnostisera prehospitalt. De patienter som ringer ambulans på grund av 

buksmärtor har ofta mycket svåra smärtor i buken och det kan vara svårt för sjuksköterskan 

på larmcentralen att göra rätt bedömning av patientens tillstånd via telefon. En av de 

vanligaste orsakerna till att patienter söker den kirurgiska mottagningen är just akuta 

buksmärtor men på grund av att de organ som orsakar smärtan är omgivna av varierande lager 

med fett och muskler inuti buken är det ofta svårt att utifrån, det vill säga som sjuksköterska 

eller undersökande läkare, avgöra vad buksmärtan kan bero på. Det finns tillstånd som inte är 

kirurgiska sjukdomar men ändå kan ge upphov till buksmärtor, som till exempel akut 

hjärtsjukdom eller aortaaneurysm. Det är av stor vikt att fastställa vilken typ av smärta 

patienten har - särskilt hos dem som tidigare har sökt och behandlats för buksmärtor - så att 

inte en annan allvarlig diagnos missas (Wikström, 2006). Då utstrålning av smärta är vanligt 

förekommande hos patienter med akuta buksjukdomar är det viktigt att utföra en noggrann 

smärtanamnes för att inte missa livshotande tillstånd som till exempel hjärtinfarkt, 

tarmischemi eller ruptur av ett aortaaneurysm (Järhult & Offenbartl, 2006).  

 

I en studie av Abdullah & Firmansyah (2012) beskrivs att akut buksmärta på en 

akutmottagning är 5-10 % av alla sökande patienter. En utförlig anamnes på patienten samt en 

tidig undersökning kan leda till en diagnos som omgående kan behandlas korrekt. Författarna 

menar även att de äldre patienterna (över 65 år) löper 6-8 gånger så stor risk att avlida 

relaterat till akut buksmärta. Macaluso & McNamara (2012) beskriver att akut buksmärta var 

den vanligaste orsaken till besök på en akutmottagning i USA år 2006. Trots diagnostiserande 

verktyg som röntgen, ultraljud och laparaskopi ändrades inte feldiagnoserna av den vanligaste 

åkomman, akut blindtarmsinflammation, särskilt mycket. Sjuksköterskornas och läkarnas 

verktyg för att klassificera smärtan hos patienten är metoden som används även inom AMLS-

strukturen: OPQRST. Följs denna minimeras risken att missa något vid intervjun av patienten, 

men det finns ingen garanti för att kunna säkerställa en diagnos trots det.	  
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Problemområde 
Det finns ett gemensamt dilemma gällande identifieringen av allvarlighetsgraden hos patienter 

som söker sjukvård på grund av akut buksmärta och det är av intresse för både 

sjuksköterskorna på larmcentralen, den prehospitala personalen och inte minst patienterna att 

undersöka om prioriteringen gällande respektive patient är korrekt eller om beslutsstödet 

behöver justeras. Då det medicinska beslutsstödet och riktlinjerna för prioritering av den 

drabbade ändrats finns intresse att undersöka om beslutsstöden fungerar och om prioriteringen 

av den drabbade stämmer överens med det faktiska problemet/diagnosen (P. Andersson, 

personlig kommunikation den 12 februari 2013).  

Syfte  
Syftet med detta arbete var att undersöka om det medicinska beslutsstödet vid 

utalarmeringscentralen är en tillförlitlig hjälp i identifieringen av livshotande/allvarliga 

tillstånd med symtomet buksmärta genom att undersöka om bedömningen av prioritet hos 

patienterna stämmer överens mellan larmcentralen och ambulanssjuksköterskan, om patienten 

behandlades och utreddes för den diagnos som misstänktes prehospitalt samt att undersöka 

om det fanns några ålders-eller köns skillnader mellan patienterna. 

 

Frågeställningar 
I hur stor grad överensstämmer larmcentralens bedömning av prioritet för 

ambulansutryckning med ambulanspersonalens bedömning, respektive med läkarens 

bedömning som leder fram till en diagnos? 

I hur stor grad behandlades eller utreddes patienten för den diagnos som från början 

misstänktes? 

Finns ålders- respektive könsskillnader mellan vilka som skattas som prioritet 1 respektive 

prioritet 2? 
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METOD 

Design  
Datainsamlingen för denna studie har utgjorts av en retrospektiv journalgranskning, där 

patienter som ringt ambulans på grund av buksmärta och som av larmcentralen prioriterats 

som livshotande (prioritet 1) eller brådskande (prioritet 2) granskades.  

 

Urval 
Studien innefattar journaler förda på patienter som i Uppsala län under januari månad 2013 

sökt prehospital akutsjukvård på grund av akuta buksmärtor och av SvLC bedömts som 

prioritet 1 eller prioritet 2. I studien granskades 151 journaler som skulle vara fullständigt 

ifyllda gällande de parametrar som var intressanta för studien. Patienter under 18 år 

exkluderades. Journaler som ej var korrekt ifyllda gällande relevanta fakta för studien 

exkluderades. Av de 151 framtagna journalerna var det sex barn som exkluderades, sju 

personer lämnades i hemmet, elva personer exkluderades på grund av att ingen information 

hittades på det uppdragsnummer som fanns och slutligen exkluderades två personer som 

transporterades utan sjukvårdsbehov (det vill säga bedömdes till den lägsta graden) och ej 

intressanta för studien. Kvar blev 125 patientjournaler som granskades enligt nedan. 

 

Datainsamlingsmetod 
Sökordet vid framtagandet av journalerna var “buk/flanksmärta”. De journaler som 

granskades avidentifierades så att ingen person kan anknytas till respektive patientjournal. 

Journalerna numrerades från 1-151 och endast kön och ålder framgick på respektive journal. 

De journaler som skrivits av ambulanssjuksköterskorna togs fram med hjälp av 

patientjournalens respektive ärendenummer och även den ansvariga sjuksköterskan har 

avidentifierats för att minimera eventuella personliga värderingar. I ambulansjournalerna 

granskades SvLC´s initiala bedömning samt sjuksköterskans bedömning efter den första akuta 

undersökningen prehospitalt, det vill säga om patienterna prioriterades som nummer ett eller 

två. Vidare granskades patienternas smärttillstånd, om smärtförloppet varit snabbt eller 

smygande, samt hur ont patienten hade. Variablerna var kön, ålder, medvetande, 

smärtskattning enligt VAS (Visuell Analog Skala) samt prioritering före och efter prehospital 

bedömt tillstånd. Slutligen jämfördes den prehospitala prioriteringen med det av läkare 

diagnostiserade tillståndet hos patienten i Cosmic. Patienternas vitalparametrar som 



9	  
	  

blodtryck, puls och andningsfrekvens, valdes bort i denna studie eftersom många journaler 

inte var fullständigt ifyllda. Även när det gäller smärtnivån hos patienterna var det mycket 

svårt att analysera då cirka hälften av journalerna saknade dokumentation. 

 

Forskningsetiska överväganden  
Ansökan om tillstånd att granska journalerna i Cosmic har gjorts till verksamhetschefen på 

kirurgen på Akademiska sjukhuset. Likaså har tillstånd sökts gällande granskningen av 

ambulansjournalerna. Detta har även varit en kvalitetsgranskning. Arbetets problem och 

framgångar har regelbundet rapporterats och diskuterats med handledare under studiens gång 

i enlighet med de forskningsetiska reglerna. Då journalerna i denna studie har avidentifierats 

och ingen person har påverkats psykiskt eller fysiskt har ingen etisk prövning gjorts 

(www.kodex.se: Riktlinjer för god medicinsk forskning). 

 

Bearbetning och analys 
För att undersöka hur stor överensstämmelsen var mellan bedömningen av sjuksköterskan på 

larmcentralen och ambulanssjuksköterskans bedömning gicks samtliga journaler igenom. 

Patienternas ålder, kön, medvetandegrad, smärtnivåer samt prioriteringen av patienten från 

SvLC och ambulansjuksköterskan granskades och fördes in i statistikprogrammet SPSS 

(Statistical Packages for the Social Sciences). Det undersöktes om patienterna bedömts som 

prio 1 eller prio 2 hos larmcentralen och jämfördes sedan med den prehospitala 

prioriteringsbedömningen. Därefter studerades varje patients slutliga diagnos och tillståndets 

faktiska allvarlighetsgrad i Akademiska sjukhusets journaldatabas Cosmic. Då det kan ta en 

tid att få en säkerställd diagnos granskades journalanteckningarna de två närmaste veckorna 

efter insjuknandet. På samma sätt studerades även i vilken omfattning patienterna 

behandlades eller utreddes i för att identifiera en slutdiagnos. Mann-Whitneys U-test 

användes för att jämföra om det fanns några skillnader mellan prio 1och prio 2-gruppen 

gällande ålder och när det gällde kön användes Chi-square test för att jämföra detsamma. 

Signifikansnivån bestämdes till <0,05. Variablerna då det gäller patienternas vitalparametrar 

blodtryck, puls, andningfrekvens samt medvetande uteslöts då författaren inte ansåg att de var 

relevanta för studien samt bristen på dokumentation i flertalet journaler. 
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RESULTAT 
Totalt grundar sig resultatet på 151 granskade journaler där ambulans larmats ut på grund av 

personer som drabbats av akut buksmärta i januari månad. Av dessa exkluderades sex 

journaler på grund av att patienten var under 18 år, sju patienter lämnades hemma, i elva av 

journalerna fanns ingen information alls när uppdragsnumret skrevs in och de två sista som 

exkluderades var rena transporter som då inte var intressanta för denna studie. För övrigt 

ingick 59 (47,2%) män och 66 (52,8%) kvinnor i studien. 

 

Överensstämmelse av bedömning och prioritet 
Av de 125 granskade journalerna var det 21 (16,8%) patienter som av SvLC bedömdes prio 1 

och 104 (83,2%) patienter bedömdes prio 2. Efter den prehospitala bedömningen av 

ambulanspersonalen hade fem patienter kvar prio 1 (4%), 110 patienter prio 2 (88%) och tio 

patienter blev nedprioriterade till den lägre graden 3 (7,2%). Två av de 21 patienterna som till 

en början prioriterades högst var fortsatt i ett kritiskt tillstånd efter det prehospitala 

omhändertagandet, de övriga prioriterades ner. Av de patienter som till en början larmades ut 

som prio 2 var det tre som prioriterades upp till den allvarligare graden (se figur 1). 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Figur 1. Fördelning av patienter efter bedömning 
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Behandling och utredning av patienten 

Av de 21 patienter som till en början bedömdes som mest kritiska var det tio patienter (48%) 

som efter läkarbedömning skrevs ut som buksmärta UNS, det vill säga utan närmare 

specifikation. Läkarna har inte hittat någon orsak till varför patienten hade sina buksmärtor 

vid det aktuella tillfället. Två patienter (9%) hade ileus, en (4%) akut pancreatit, tre patienter 

(14%) hade gallstensbesvär, en patient (4%) urinvägsinfektion och de övriga patienterna 

gastrit och gastroenterit. En av patienterna valde att avvika från akuten utan vidare utredning 

och därför var det 124 patienter som fick en slutlig bedömning (se figur 2). 

 

När det gäller de patienter som initialt bedömdes till den lägre prioriteringsgraden var det 39 

patienter (40%) som efter läkarbedömning fick diagnosen buksmärta UNS, nio patienter (9%) 

hade någon form av ileus, fem patienter (5%) hade pancreatit, sex patienter (6%) hade gall-

och njurstensbesvär, åtta patienter (8%) hade obstipation, det vill säga förstoppning, och 17 

patienter (16%) hade andra symtom än buksmärta, som till exempel andningsbesvär, 

bröstsmärta eller psykiska besvär och missbruk. Tre personer diagnostiserades med akut 

blindtarmsinflammation och det var de som opererades akut. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

Figur 2. Utfall av prioriteringsgrad 1. 
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Ålders-och könsskillnader hos de prioriterade patienterna 
Medelåldern på patienterna var 54,4 år (18-98 år) och det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna gällande åldern. Åldern var inte avgörande för hur patienterna prioriterades 

(p=0,210). Då det gäller könsfördelningen mellan grupperna var det heller ingen signifikant 

skillnad (p=0,384) på de patienter som ambulans larmades ut till av SvLC. Även när det gäller 

den prehospitala bedömningen fanns det ingen skillnad vare sig det gäller kön (p=0,62) eller 

ålder (p=0,75). 

 

DISKUSSION 
Sammanfattningsvis kan sägas att det inte är en lätt uppgift för sjuksköterskan på 

larmcentralen att identifiera ett allvarligt tillstånd hos en person med akut buksmärta 

prehospitalt. Den initiala medicinska bedömningen av sjuksköterskan på SvLC stämde väl 

överens med ambulanssjuksköterskans prehospitala bedömning. Majoriteten av patienterna i 

denna studie fick en ospecificerad diagnos buksmärta, vilket innebär att ingen orsak till 

symtomen kunde identifieras efter att patienterna undersökts av läkare på sjukhus. Inga 

allvarliga brister i det medicinska beslutsstödet kunde identifieras efter att ha granskat de 125 

patientjournalerna med buksmärta i Uppsala län i januari månad. Många patienter 

prioriterades snarare till den lägre allvarlighetsgraden efter första bedömning prehospitalt. 

 

Resultatdiskussion 

Överensstämmande mellan SvLC/ ambulans/ slutdiagnos  
Endast två av de patienter som till en början prioriterades högst var fortsatt bedömda som 

kritiskt sjuka efter det första PBT. En av dem fick slutdiagnosen tunntarmsileus (tarmvred) 

och opererades inom 24 timmar och den andra personen hade gastrit (magkatarr) som ej hann 

smärtlindras. Båda hade kraftiga smärtor som vara svåra att smärtlindra. Vad som skiljer 

dessa två patienter från de övriga som prioriterades till en lägre prioriteringsgrad går inte att 

avgöra i denna studie eftersom även några av dem som prioriterades ner hade fortsatt kraftiga 

smärtor och liknande slutdiagnoser. Det kan tänkas att det var beroende på den vårdande 

sjuksköterskan och dennes intuitiva förmåga som avgjorde valet av prioritet, men det får 

vidare studier avgöra. Det svåra för den behandlande sjuksköterskan just när det gäller 

bedömning av buksmärtor är att utesluta livsallvarliga tillstånd även om vitala parametrar är 

tillfredsställande för stunden, vilket även Abdullah & Firmansyah (2012) poängterar i sin 
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studie. De skriver också om vikten av tidig och utförlig anamnes för att förebygga 

missbedömningar vilket ju är grundbulten i AMLS-strukturen. Som bifynd fann denna 

undersökning att bland de patienter som prioriterades upp från prio 2 till prio 1 förekom 

svårigheter att smärtlindra och därför valde ambulanssjuksköterskan att höja prioriteringen för 

att komma snabbare in till sjukhus. Sviktande parametrar förekom hos en av personerna vilket 

kan tyda på livshotande tillstånd men i detta fall slutade med buksmärta UNS. Många av 

dessa granskade patienter hade potentiellt livshotande tillstånd då många av de 

diagnostiserade tillstånden inte kunnat lämnas obehandlade. 

Studien kan presentera en relativt bra överensstämmelse gällande prioriteringarna mellan 

ambulanssjukvården och SvLC just när det gäller buksmärtor. Det som dock skulle kunna 

diskuteras är att 21 patienter av de patientjournaler som granskats under januari månad hade 

prioriterats till den högsta graden och bara två av dessa behöll sin prioritet. En 

överprioritering av en patient, det vill säga att en patient får en högre prioritering än vad som 

behövs, skulle kunna innebära att det inte finns någon ambulans att tillgå för någon patient 

som verkligen behöver det (Göransson, Eldh & Jansson, 2008). Thakore, McGugan & 

Worrison (2002) påtalar även i sin studie om vikten av att rätt prioritering och ett bra 

beslutsstöd och beskriver att det kan leda till reducerad responstid till de som verkligen 

behöver den prehospitala hjälpen. En bieffekt skulle också kunna bli att säkerheten på vägarna 

ökar om de akuta utryckningarna utförs till de patienter som verkligen är akut sjuka. Detta är 

dock en aspekt som kan diskuteras i vidare studier.  

Hjälte et.al.(2007) beskriver den betydande säkerhetsmarginalerna i prioriteringarna för 

sjuksköterskorna på larmcentralerna. Deras slutsats var att sjuksköterskorna/operatörerna fick 

en säkrare säkerhetsmarginal om de använde sig av ett beslutsstöd. Samma författare 

studerade även problemet med att många av de patienter som sökte prehospital sjukvård (över 

30 %) egentligen inte behövde åka en fullt utrustad ambulans utan de hade kunnat använda 

alternativa transportmedel till sjukhus. En intressant aspekt som även togs upp i denna studie 

var de faktorer som kan påverka prioriteringen hos patienterna. De kulturella faktorerna och 

attityderna kring dessa kan eventuellt påverka prioriteringen hos både den utalarmerande 

sjuksköterskan och den sjuksköterska som tar emot patienten prehospitalt. Även den 

kulturella attityden hos patienten skulle kanske ha betydelse för hur sjuksköterskan utför sin 

bedömning och prioritering. 
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Behandling och utredning av diagnos 
Alla patienter som granskades återfanns i journalsystemet på Akademiska Sjukhuset och alla 

utom en patient som vägrade vård behandlades och utreddes fram till dess att diagnos ställdes. 

En del av patienterna opererades och behandlades omgående beroende på problem och en del 

patienter var återkommande till akutmottagningen på Akademiska Sjukhuset med liknande 

diffusa symtom som tidigare. Studien kunde inte finna några allvarliga brister i den 

preliminära bedömningen i förhållande till slutdiagnosen efter att ha granskat patienternas 

journaler. Som ovan nämnts var det en mycket stor del som diagnostiserades med UNS, 48 % 

av prio 1-patienterna och 40 % av prio 2-patienterna, och det kan tyckas att många patienter 

då ”åkt i onödan”, särskilt de som blivit utalarmerade som prio 1 till en början. Här har vi 

svårigheterna med just buksmärta hos både unga och gamla och alla patienter måste ses som 

potentiellt kritiska tills motsatsen bevisats för att inte missa ett livshotande tillstånd (Macaluso 

& McNamara, 2012). Det förekom en del patienter med andra symtom som till en början 

bedömdes som buksmärta, till exempel sepsis och hjärtinfarkt, och de tillstånden är 

livshotande utan behandling vilket därmed styrker vikten av att verkligen undersöka och 

behandla patienter med buksmärtor grundligt (Macaluso & McNamara, 2012) & (Abdullah & 

Firmansyah, 2012). 

Som Kaminsky, Rosenqvist & Holmström (2008) beskrev i sin studie är det inte helt 

bekymmersfritt för sjuksköterskan att ta ett snabbt beslut om prioritering vid det akuta 

samtalet. Patienten kan inte ses eller kännas på och då kanske sjuksköterskan väljer den högre 

prioriteringsgraden ”för att vara på den säkra sidan”, allt för att inte missa ett livshotande 

tillstånd.  

Ålders- och könsskillnader 
 Ingen statistisk signifikans kunde ses gällande ålder eller kön i den undersökta gruppen när 

det gäller prioriteringen av dessa patienter. Diskutera om det visats i tidigare studier En liten 

övervikt för kvinnorna noterades och det kan relateras till de gynekologiska besvär kvinnor 

kan ha och som dessutom ofta kan yttra sig i buksmärtor. Fyra av kvinnorna i denna studie 

transporterades till den gynekologiska akutmottagningen. 

 

Metoddiskussion 
Anledningen till vald metod var att lyckas identifiera eventuella brister i det nya medicinska 

beslutsstödet och för att undersöka om prioriteringen av den drabbade patienten stämmer 

överens med det faktiska problemet/diagnosen.Därför ansågs en kvantitativ empirisk 
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journalgranskning vara det bästa valet för att få svaren på eventuella brister i prioriteringen av 

patienterna. Beslutsstöden på SvLC är ändrat och framtaget 2011 så det är ett relativt nytt 

system för sjuksköterskorna som tar emot de akuta samtalen. Systemet är ett stöd för 

sjuksköterskan, slutprioriteringen är en subjektiv bedömning hos den mottagande 

sjuksköterskan och kan se olika ut mellan sjuksköterskorna på SvLC. För att få en fullständig 

överblick på överensstämmelse mellan sjuksköterskan på SvLC och ambulanspersonalens 

PBT borde en granskning av de inkommande samtalen till SvLC göras och det är inte gjort i 

denna studie. Fler studier gällande prehospitala medicinska beslutsstöd hade önskats i detta 

arbete för att öka validiteten och reliabiliteten i bedömningen av resultatet som kan ha 

påverkats av bristen på litteratur. När det gäller det svenska medicinska 

utalarmeringssystemet är det svårt att hitta aktuell forskning som kan stödja resultatet i denna 

undersökning.  

 

Det medicinska beslutsstödet är väl genomarbetat och visade i denna studie inte på några 

brister men vidare forskning behövs i form av större patientgrupper under en längre tid för att 

eventuellt finna något att förbättra just när det gäller patienter med buksmärtor. Enligt Polit & 

Beck (2010) minskar risken för felvärden med ett större urval och är dessutom mer 

applicerbart för populationen. Nu var det 27 (17 %) patienter som exkluderades ur denna 

journalgranskning och det är möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om någon eller flera 

av dessa patienter haft en utgång som inte stämde överens med den första eller andra 

bedömningen. 

 

Då akuta buksmärtor är en av de vanligaste orsakerna till varför patienter söker sjukvård akut 

kan denna studie vara av vikt utifrån ett vårdetiskt perspektiv. Många patienter får ingen 

specificerad diagnos men för både sjukvårdspersonal och de drabbade är det av vikt att ta reda 

på eventuella brister de gånger patienten faktiskt har ett allvarligt tillstånd. 

Patienternas vitalparametrar analyserades inte i detta arbete och detta för att många patienter 

normalt har värden som är utanför det kliniska normalvärdet, till exempel patienter med högt 

blodtryck, och då inte ansågs vara avgörande för resultatet i studien. Kanske hade resultatet 

sett annorlunda ut om det visat sig att sjuksköterskans bedömning inte varit kompatibelt med 

eventuellt sviktande parametrar hos patienten prehospitalt. Nivån på patientens smärta var i 

detta arbete av stor vikt att ta reda på men tyvärr var många journaler prehospitalt inte 
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fullständigt ifyllda. Av alla 124 patienter fick 67 en smärtskattning som noterades i 

journalerna. En del av de ofullständigt ifyllda journalerna stod det i löpande text att patienten 

inte kunnat bedömas på grund av språkförbistringar eller oförmåga att förstå smärtskalan 

sjuksköterskan har som instrument för att göra sin bedömning av tillståndets allvarlighetsgrad 

hos den sjuke. Problemet med ofullständigt ifyllda journaler kan naturligtvis ha påverkat 

slutresultatet i denna studie då det inte framgick hur patienternas verkliga tillstånd var 

prehospitalt. 

Slutsats 
Denna studie kunde inte finna några allvarliga brister i det nya medicinska beslutsystemet 

gällande patienter som sökte prehospital sjukvård för buksmärtor i Uppsala län under en 

månad. Majoriteten av patienterna överprioriterades vilket kunde bero på svårigheterna med 

bedömningen av buksmärtor. Mer forskning behövs för att öka validiteten och reliabiliteten i 

bedömningen och det skulle kunna vara av intresse att studera vidare om en grundligare 

undersökning av de vitala parametrarna givit ett annat resultat. Det skulle även vara intressant 

att följa upp med en studie där sjuksköterskorna på larmcentralerna studeras eftersom det är 

den personliga bedömningen som slutligen avgör prioritet.  
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