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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Akut buksmärta är en av de vanligaste sökorsakerna till vårdkontakt. Smärta är 

alltid en subjektiv upplevelse och omvårdnaden behöver därmed anpassas efter varje enskild 

individ. Trots att sjukvården förbättras genom forskning och ökad kunskap hos sjuksköterskor 

är smärtbehandling ett fortsatt problem för patienter på kirurgiska vårdavdelningar. Syftet var 

att göra en nationell kartläggning av vårdprogram och riktlinjer för omvårdnaden av patienter 

som söker för akut buksmärta på kirurgisk vårdavdelning, för att studera omfattning, innehåll 

och användande. Syftet var även att undersöka vilka strategier som fanns gällande 

smärtbehandling på en kirurgisk vårdavdelning. Även skillnaden i antal vårdprogram och 

riktlinjer samt smärtstrategier mellan universitetssjukhus och länssjukhus undersöktes. 

Metod: En deskriptiv, kvantitativ tvärsnittsstudie där 42 enkäter skickades ut till kirurgiska 

vårdavdelningar på universitetssjukhus och länssjukhus. Vårdplaner och riktlinjer granskades 

med hjälp av en granskningsmall. 

Resultat: Totalt deltog 31 kirurgiska vårdavdelningar i studien varav en av dessa använde 

vårdprogram och en använde riktlinjer vid akut buksmärta, båda var vårdavdelningar på 

universitetssjukhus. Ingen av respondenterna hade sjuksköterskeinitierad smärtlindring, 

däremot fanns generella ordinationer på smärtlindring hos alla de kirurgiska 

vårdavdelningarna. Ungefär 50% (15 av 31)  av vårdavdelningarna hade smärtutbildning och 

ungefär 75% (23 av 31) hade smärtombud. Vad gäller förekomst i antal vårdprogram och 

riktlinjer var det ingen skillnad mellan universitetssjukhus och länssjukhus, det var inte heller 

någon skillnad gällande smärtstrategier mellan universitetssjukhus och länssjukhus.  

Slutsats: Det fanns mycket få vårdprogram och riktlinjer för akut buksmärta på kirurgiska 

vårdavdelningar. I den kliniska vården skulle vårdprogram och riktlinjer kunna bidra till en 

säkrare vård med bättre omvårdnadsrutiner för alla patienter med akut buksmärta. Mer 

smärtutbildning och fler smärtombud på kirurgiska vårdavdelningar skulle kunna öka 

sjuksköterskans kunskap om omvårdnad vid akut buksmärta. 
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riktlinjer 



ABSTRACT 

Background: Acute abdominal pain is one of the most common reasons to seek medical 

treatment. Pain is an individual experience and therefore the care needs to be individualized. 

Although the care is improving because of science and increased knowledge among nurses, 

pain therapy is still a problem for patients in surgical wards. The aim of this study was to 

make a national survey of care programs and guidelines for patients with acute abdominal 

pain in surgical wards, to examine extent, contents and use. The aim was also to investigate 

what strategies there are for pain therapy at surgical wards. The difference in number of care 

programs, guidelines and pain strategies were also investigated between university hospitals 

and county hospitals.  

Method: A descriptive, quantitative cross-sectional analysis. 42 inquiries were sent to 

surgical wards at university hospitals and county hospitals. Care programs and guidelines 

were analysed by an examination model. 

Results: A total of 31 surgical wards participated in the study and one of them used care 

programs and one used guidelines for acute abdominal pain, both were wards at university 

hospitals. None of the respondents had nursing initiated pain treatment but all surgical wards 

had general prescriptions of pain medicine. About 50% (15 of 31) of the wards had education 

of pain and about 75% (23 of 31) had pain representative at the ward. There was no difference 

in number of the presence of care programs and guidelines between university hospitals and 

county hospitals and no difference in of pain strategies were observed. 

Conclusion: There were very few care programs and guidelines for abdominal pain at 

surgical wards. Care programs and guidelines could contribute to a safer care with better 

routines for patients with acute abdominal pain in the clinical care. More education of pain 

and more pain representatives could increase the nurse’s knowledge about the care of acute 

abdominal pain.  
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