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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: För ambulanspersonal är tydliga och utförliga riktlinjer/vårdprogram viktiga för 

att underlätta arbetet och ge en korrekt och patientsäker vård och omvårdnad. Det finns idag 

oklarhet i hur stor utsträckning riktlinjer/vårdprogram förekommer för akut buk i ambulans i 

Sverige samt vad som ingår i dessa riktlinjer/vårdprogram.  

 

Syfte: Att göra en kartläggning av riktlinjer/vårdprogram för omhändertagande av patienter 

som söker för akut buksmärta inom ambulanssjukvård, för att studera omfattning och 

innehåll. 

Metod: Tvärsnittsstudie med deskriptiv ansats. I studien granskades riktlinjer/vårdprogram 

från 29 ambulansstationer. Stations-/områdescheferna för dessa stationer fyllde i ett 

frågeformulär med frågor gällande stationens statistik, bemanning, delegering samt 

riktlinjer/vårdprogram. Om riktlinjer/vårdprogram för akut buksmärta fanns att följa ombads 

stations-/områdeschefen att bifoga en kopia på dessa.  

Resultat: Av studiens 57 ambulansstationer ingick 29 i resultatet där samtliga hade 

riktlinjer/vårdprogram att följa gällande akuta buksmärtor. Riktlinjerna/vårdprogrammet tog 

upp tänkbara orsaker till smärtan där de vanligaste orsakerna lyftes fram. Smärtskattning 

fanns beskrivet i alla riktlinjer/vårdprogram där VAS var det mest rekommenderade 

skattningsinstrumentet att använda. Även läkemedelsordinationer med styrka och dos 

beskrevs där Morfin var det vanligaste läkemedlet att administrera mot smärta. 

Omvårdnadsåtgärder togs också de upp i nästan alla riktlinjer/vårdprogram men beskrevs 

dock mycket kortfattat.  

Slutsats: Studien visar att i de riktlinjer/vårdprogram som finns för akut buk i ambulans i 

Sverige beskrivs i regel smärtskattning, smärtlindring och det medicinska omhändertagandet 

väl. Övrig omvårdnadsbehandling beskrivs däremot mycket kortfattat och är något som kan 

utvecklas i framtiden. 
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SUMMARY 

 

Background:  For ambulance staff clear and detailed guidelines/care programs are important 

to facilitate the work and give a proper and safe patient care and nursing.  It  is not clarified to 

what extent guidelines/care programs for acute abdominal pain exists for staff in swedish 

ambulances and what is included in these guidelines/care programs.  

 

Aim: To make a survey of guidelines/care programs regarding patients with acute abdominal 

pain in prehospital care, to study extent and content.  

 

Method: Cross sectional study with descriptive approach. A total of 29 ambulance stations' 

guidelines/care programs were reviewed. The station-/area manager for these stations filled 

out a questionnaire with questions about the station's statistics, staffing, delegation and 

guidelines/care programs. If guidelines/care programs for treatment of acute abdominal pain 

existed the station-/ area manager was asked to attach a copy of these.  

 

Results: Out of 57 ambulance stations 29 were included in the study. All of them had 

guidelines/care programs to follow regarding acute abdominal pain. The guidelines/care 

programs addressed the possible causes of pain where the most common causes were 

described. Pain assessment was described in all the guidelines/care programs where VAS was 

the most recommended instrument to use. Also drug prescriptions with strength and dosage 

was described where Morphine was the most common drug to use. Nursing interventions was 

also brought up in almost all of the guidelines/care programs but were described very briefly.  

 

Conclusion: The study shows that the existing guidelines/care programs for acute abdominal 

pain in ambulances in Sweden usually describes pain assessment, pain relief and medical care 

well. Other nursing treatment is described very briefly and is something that can be developed 

in the future. 
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