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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige behandlades år 2010 cirka 2,5 miljoner patienter på landets 

akutmottagningar, en tiondel av dessa sökte vård på grund av buksmärta. Synen på att 

prediagnostisk smärtlindring försvårar diagnostik lever kvar och leder till bristfällig 

smärtlindring för denna patientgrupp.  

Syfte: Att studera smärtbehandling i vårdkedjan för patienter som söker för akut buksmärta på 

akutmottagningen och som sedan läggs in på kirurgisk vårdavdelning. Studien syftar även till 

att undersöka hur vanligt återinläggning är hos patienter som behandlats konservativt, samt 

hur lång tid patienter med akut buksmärta vistas på akutmottagningen. 

 

Metod: Retrospektiv kvantitativ beskrivande studie. Journalgranskning av 56 

patientjournaler. 

 

Resultat: På akutmottagningen smärtskattades totalt 19 patienter och totalt 16 patienter erhöll 

smärtlindring (34% respektive 29%). Vid ankomst till vårdavdelningen smärtskattades 34 av 

56 patienter (61%) och 77 procent (n=43) erhöll någon form av smärtlindring under vårdtiden. 

Återinläggning inom 90 dagar med samma symtom sågs hos 17 patienter (30%). En majoritet 

av dessa, 76 procent (n=13) hade blivit konservativt behandlade. Vidare visade denna studie 

att medelvistelsetiden på akutmottagningen var fem timmar och 42 minuter. För 75 procent 

(n=42) varade vistelsen på akutmottagningen i mer än fyra timmar, då med en 

medelvistelsetid på sex timmar och 59 minuter. 

Slutsats: Det finns stora brister gällande smärtskattning och dokumentation om smärta både 

på akutmottagningen och på vårdavdelningen. Att se smärta som en femte vitalparameter kan 

leda till att det läggs större vikt vid smärtskattning och dokumentation. Fler studier krävs 

dock. 

 

Nyckelord: Akut buksmärta, analgetika, akutmottagning, vårdkedja 

  



 
 

ABSTRACT  

Background: In 2010 about 2.5 million people visited emergency rooms in Sweden. 

Abdominal pain constituted one tenth of these visits. The perception that pre-diagnostic 

analgesics complicates diagnostics persists and leads to inadequate pain relief for this group 

of patients. 

Aim: To study pain treatment through the continuum of patient care for patients seeking 

emergency departments with acute abdominal pain and admitted to a surgical ward. The aim 

is also to investigate how common re-admission is in patients that received conservative 

treatment, and how long patients with acute abdominal pain are staying in the emergency 

department.  

Method: Retrospective quantitative descriptive study. Review of 56 patient health records.  

Result: At the emergency department pain assessment was carried out in 19 patients and 16 

patients received analgesia (34% respective 29%). At arrival at the surgical ward pain 

assessment was carried out in 34 of 56 patients (61%) and 77 percent (n=43) received 

analgesia during their hospital stay.   

Re-admission within 90 days with the same symptoms was seen in 17 patients (30%). A 

majority of these, 76 percent (n=13), had received conservative treatment. Furthermore the 

results show that patients stayed at the emergency department for an average of five hours and 

42 minutes. For 75% of the patients (n=42) their visit lasted for more than four hours, with an 

average of six hours and 59 minutes.  

Conclusion: There are great flaws regarding the pain assessment and the documentation 

about pain both at the emergency department and surgical ward. To see pain as a fifth vital 

sign can put more emphasis on pain assessment and documentation. However, more studies 

are needed. 

 

Keywords: Acute abdominal pain, analgesia, emergency department, continuity of patient 

care  
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1. INLEDNING 

I Sverige behandlades år 2010 cirka 2,5 miljoner patienter på landets akutmottagningar, en 

tiondel av dessa sökte vård på grund av buksmärta. Termen akut buksmärta innefattar en 

mängd olika diagnoser allt ifrån ofarliga åkommor som kan behandlas konservativt i hemmet, 

till livshotande tillstånd som kräver högspecialiserad sjukhusvård (Socialstyrelsen, 2010; 

2013b). Laurell (2006) definierar i sin doktorsavhandling akut buksmärta som: ”akut 

insättande buksmärta som inte varat mer än sju dagar och som inte föregås av trauma”. 

1.1 Bakgrund 

År 1921 skrev läkaren Sir Zachary Cope: ”If morphine be given, it is possible for a patient to 

die happy in the belief that he is on the road to recovery, and in some cases the medical 

tendent may for a time be inducted to share the elusive hope”. Cope menade således att 

smärtlindring var ”farligt” och bland annat kunde leda till att läkaren inte kunde ställa en 

diagnos på patienter med akut buksmärta. Detta antagande har levt kvar trots att flera studier 

redan på 90-talet visat att pre-diagnostisk smärtlindring inte maskerar symtom eller leder till 

ökad risk för felaktig diagnos (Attard, Corlett, Kidner, Leslie & Fraser, 1992; Ciarocchi & 

Amicucci, 2013; LoVecchio et al., 1997; Thomas et al., 2003). 

Banz et al., (2012) försökte i en studie fastställa om det fanns någon skillnad i 

smärtbehandlingen mellan män och kvinnor. Deras hypotes var att kvinnor fick smärtlindring 

i mindre utsträckning än män. De fann dock ingen skillnad men en trend var att kvinnor fick 

svagare smärtlindring än män, som i regel fick tillägg av opioider. De såg även att yngre 

patienter (under 50 år) generellt fick mindre smärtlindring än äldre patienter. Samma fynd 

gjordes av Chen et al., (2008) med tillägg att kvinnor i snitt fick vänta 15 minuter längre på 

smärtlindring än män. 

Enligt en delrapport från Socialstyrelsen (2013a) var 49 procent av alla sökande på 

akutmottagningar i Sverige 60 år och äldre. En studie av Laurell, Hansson och Gunnarsson 

(2006) beskriver komplexiteten i omhändertagandet av denna patientgrupp. De såg att äldre 

över 65 år i mindre utsträckning uppvisar vissa diagnostypiska symtom, exempelvis vid 

peritonit, än yngre patienter. Samma studie visade att det fanns ett samband mellan ålder och 

”rätt” diagnos på akutmottagningen, de fann att äldre ofta fick ”fel” diagnos. En japansk 

studie visade på att äldre oftare genomgick kirurgi än yngre patienter (p= <0,001), samt att 

äldre i regel hade längre vårdtid oavsett om de genomgått kirurgi eller inte (Murata, Okamoto, 

Mayumi, Maramatsu & Matsuda, 2014). Den äldre patienten kan av fysiologiska anledningar 
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ha en förändrad upplevelse av smärta (Laurell et al., 2006). Tidig smärtlindring med opioider 

påverkar inte diagnosen, men kan däremot påverka den kliniska undersökningen. Till exempel 

patientens muskelförsvar, som i studien av Güngör et al., (2012) minskade med 15 procent. 

De såg en statistiskt signifikant skillnad jämfört med kontrollgruppen som fick placebo-

preparat, vars muskelförsvar istället ökade med fem procent. 

1.1.1 Vistelsetid på akutmottagningen 

År 2009 infördes en så kallad ”fyra timmars regel” vid akutmottagningen på ett 

universitetssjukhus i Mellansverige. Denna innebar att 75 procent av de patienter som av olika 

anledningar sökt sig till akutmottagningen, skulle bedömas av läkare och skrivas ut till 

hemmet eller bli inskriven på en vårdavdelning inom fyra timmar från det att patienten blivit 

registrerad som vårdsökande på akutmottagningen (Socialstyrelsen, 2013a). Att uppnå allt 

detta inom fyra timmar kräver ett väl fungerande teamarbete, varför det gjordes ändringar i 

rutinerna på akutmottagningen. Bland annat infördes att läkaren skulle involveras i patienten 

tidigare än innan. För att undersöka hur väl denna ”regel” tillämpades, genomförde Muntlin 

Athlin, von Thiele Schwarz och Farrohknia (2013), en longitudinell interventionsstudie, med 

uppföljning efter fem, elva och 16 månader efter införandet. De undersökte hur ett 

effektiviserat teamarbete kunde påverka hur lång tid patienten spenderade på 

akutmottagningen och fann att den totala tiden för patienterna på akutmottagningen 16 

månader efter baslinjemätningen hade minskat med 39 minuter. Mills och medarbetare (2009) 

beskriver i sin studie sambandet mellan smärtlindring och antalet patienter på 

akutmottagningen och fann att ju större belastning desto längre tid till dess att patienterna fick 

smärtlindring. De poängterar dock att en ökad belastning på akutmottagningen inte innebär att 

patienterna för den sakens skull blir utan smärtlindring. 

 

1.1.2 Behandling av akut buksmärta 

De behandlingsalternativ som tillämpas för att fastställa orsaken till den akuta buksmärtan är 

antingen konservativ behandling (klinisk observation) eller kirurgisk behandling 

(laparoskopi). En Italiensk studie (Morino, Pellegrino, Castagna, Farinella & Mao, 2006) 

jämförde tidig laparoskopi (inom 12 timmar) med klinisk observation på unga kvinnor med 

akut buksmärta. De kom fram till att patienter som behandlats konservativt, det vill säga blivit 

kliniskt observerade (längre tid innan eventuell operation), i större utsträckning uppsökte 

akutmottagningen under de närmaste 12 månaderna än de patienter som genomgått tidig 

laparaskopi.  
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1.1.3 Smärta som lidande och sjuksköterskans profession 

I en systematisk litteraturöversikt gjord av Falch et al., (2014) framkom att en snabb och 

adekvat smärtlindring leder till bland annat ökad livskvalitet, ökad patienttillfredsställelse, 

minskade komplikationer som är relaterade till smärta samt minskade sjukvårdskostnader. De 

menar vidare att inadekvat smärtlindring kan ses som ett brott mot läkarkårens yrkesetiska 

regler om att lindra lidande. Motsvarande för sjuksköterskor är ”International Council of 

Nurses’ (ICN) etiska kod för sjuksköterskor” som redogör att sjuksköterskan skall främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförenings värdegrund för omvårdnad är lidandet, i detta fall akut buksmärta, 

kopplat till patientens upplevelse av sin situation. De menar att lidandet kan vara en känsla av 

att förlora kontrollen, exempelvis att inte få smärtlindring inom rimlig tid (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). 

Latchman (2014) undersökte i en studie kunskap och attityder hos sjuksköterskestudenter som 

läste sista året på grundutbildningen gällande smärtbehandling och såg att det behövdes både 

mer utbildning och en attitydförändring inom området. Författaren lyfter därefter 

specialistsjuksköterskans roll ute i praktiken med fokus på utbildning och utformandet av 

riktlinjer. Specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård ska ansvara för kvalitetsutveckling för 

att uppnå en säker vård genom att bland annat arbeta personcentrerat (Nationella Förening för 

Specialistsjuksköterskor i Kirurgisk vård - NFSK, 2014). En studie av Aiken och medarbetare 

(2014) visar på att ökad kompetens inom vården är viktigt för patientsäkerheten. Exempelvis 

ökar mortaliteten med sju procent för varje ”extrapatient” som en sjuksköterska blir ansvarig 

för under sitt pass, medan mortaliteten minskar med sju procent för varje tio procent av den 

totala andelen sjuksköterskor som har en kandidatexamen. Patienter som är omhändertagna av 

sjuksköterskor med ansvar för ett mindre antal patienter upplever generellt sett en högre 

vårdkvalitet.  

1.1.4 Vårdkedja 

Författarna har i brist på passande definition valt att termen vårdkedja i detta examensarbete 

avser de samordnade vårdinsatser som startar då patienten först söker vård på en 

akutmottagning, till dess att denne anses kirurgiskt färdigbehandlad av ansvarig läkare och 

därmed skrivs ut från den kirurgiska vårdavdelningen. Författarna har då medvetet valt att 

bortse från den prehospitala vården samt eventuell rehabilitering, hemsjukvård och dylikt, då 

detta inte studeras i detta examensarbete. 
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1.2 Teoretiskt ramverk 

Inom vårdvetenskapen har man enats om ett antal grundläggande begrepp: person/människa, 

miljö/samhälle, hälsa och vårdande/omvårdnad med underkategorierna; patientperspektiv, 

välbefinnande, livsvärld, lidande, subjektiv kropp, omsorgsfull relation och 

världen/omgivningen. Dessa utgör tillsammans det som kallas vårdvetenskapens 

konsensusbegrepp och har hälsa som gemensamt mål (Bidstrup Jörgensen & Stenfeldt, 2012; 

Dahlberg & Segersten, 2010).  Konsensusbegreppen ligger till grund för flera 

omvårdnadsteorier.  

Kitson, Muntlin Athlin och Conroy (2014) beskriver i sin artikel det omvårdnadsteoretiska 

ramverket ”Fundamentals of Care” som tagits fram av International Learning Collaborative 

(ILC), sedan det uppmärksammats stora brister i hur den grundläggande omvårdnaden 

levereras inom sjukvården och hur den upplevs av patienterna.  

Kitson, Conroy, Wengström, Profetto-McGrath och Robinson-Malt (2010) har utifrån en 

narrativ studie belyst 14 kategorier som anses vara grundläggande delar i omvårdnaden, en av 

dessa är kategorin välbefinnande, där smärtlindring ingår. Enligt ”Fundamentals of Care” är 

en viktig del i omvårdnaden den personcentrerade vården (det vill säga relationen och 

samspelet mellan sjuksköterskan och patienten) samt att se patienten som en unik individ. 

Sjuksköterskan måste därför ha förmågan att kunna se hela patienten, oavsett i vilket skick 

patienten befinner sig i och inte enbart fokusera på sjukdom eller omvårdnadsproblem.  

Sjuksköterskan ska även kunna förmå patienten att delta och sätta upp gemensamma mål för 

de grundläggande delarna i omvårdnaden. För patienter med akut buksmärta kan detta 

innebära att sjuksköterskan uppmuntrar patienten att påtala förändringar i smärttillståndet 

innan smärtan hunnit bli outhärdlig samt att lyssna på vad patienten tycker fungerar bäst för 

att lindra just dennes smärta. 

1.3 Problemformulering 

Muntlin, Carlsson, Säfwenberg och Gunningberg (2011) genomförde år 2009 en kvasi-

experimentell studie på en akutmottagning på ett universitetssjukhus i Mellansverige. De 

undersökte om en intervention med sjuksköterskeinitierad smärtlindring kunde förbättra 

smärtbehandlingen för patienter med akut buksmärta på akutmottagningen. De fann att 

smärtbehandlingen för patienter med akut buksmärta förbättrades under interventionen, men 
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försämrades igen efter att man avslutat projektet. De fann även att ytterligare forskning krävs 

inom området. 

En artikelsökning om smärtbehandling i vårdkedjan visar att den forskningen är ytterst 

sparsam. Den kliniska erfarenheten hos författarna till detta examensarbete på avancerad nivå, 

är att en stor del av patienterna som läggs in på kirurgisk vårdavdelning med akut buksmärta, 

inte är adekvat smärtlindrande vid ankomst till avdelningen, något som även antyds och 

diskuteras av författarna i studien av Muntlin et al., (2011).  Examensarbetet, som ingår i ett 

större internationellt forskningsprojekt, utgår från primärhypotesen att smärtbehandlingen är 

bristfällig både på akutmottagningen och på den kirurgiska vårdavdelningen. Samt den 

sekundära hypotesen att om patienten erhållit adekvat smärtbehandling på akutmottagningen 

så predicerar det för fortsatt smärtbehandling på den kirurgiska vårdavdelningen. 

1.4 Syfte 

Att studera smärtbehandling i vårdkedjan för patienter som söker för akut buksmärta på 

akutmottagningen och som sedan läggs in på kirurgisk vårdavdelning. Studien syftar även till 

att undersöka hur vanligt återinläggningar är hos patienter som behandlats konservativt, samt 

hur lång tid patienter med akut buksmärta vistas på akutmottagningen. 

1.5 Frågeställningar 

1. Hur ser smärtbehandlingen ut för patienter som söker vård för akut buksmärta och som 

sedan läggs in på kirurgisk vårdavdelning?  

2. Hur vanligt är det att patienter som vårdats konservativt, söker vård på nytt med 

samma symtom inom 90 dagar? 

3. Hur lång tid vårdades patienter med akut buksmärta i genomsnitt på akutmottagningen 

innan inläggning på vårdavdelning?   
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2. METOD 

2.1 Design 

Retrospektiv kvantitativ beskrivande studie. Journalgranskning. 

2.2 Urval 

Urvalet omfattar alla patienter över 18 år som sökt vård för akut buksmärta på 

akutmottagningen på ett universitetssjukhus i Mellansverige och som sedan vårdats på en 

kirurgisk vårdavdelning under mars månad 2010. Patienter med skyddad identitet samt 

patienter bosatta i utlandet exkluderades.  

Ett slumpmässigt urval gjordes av akutmottagningens vårdadministratör där målet var att 

inkludera 60 patienter i studien, vilket motsvarar cirka en tredjedel av de som söker vård för 

och läggs in med akut buksmärta på akutmottagningen. 

Tiden för journalgranskningen sattes till mars månad 2010 på grund av att det då gått ett år 

sedan genomförandet av interventionsstudien av Muntlin et al., (2011), vilken detta 

examensarbete delvis är en uppföljning av.  

2.3 Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom en retrospektiv journalgranskning i journalsystemet Cosmic. För 

att standardisera datainsamlingen utformades en granskningsmall (Bilaga 1) av författarna 

till detta examensarbete. Mallen innehöll de variabler som var viktiga för det stora 

forskningsprojektet och utifrån dessa har ett antal variabler valts ut (se Tabell 1) för att 

besvara examensarbetets syfte och frågeställningar. Utformningen diskuterades med övriga 

delprojektansvariga och godkändes av ansvariga för det större forskningsprojektet. 
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Tabell 1. Studerade variabler 

Demografi Akutmottagningen Vårdavdelningen 

o Kön 

o Ålder 

o Ankomst till akutmottagningen 

- Ankomstsätt 

(ambulans/gående) 

- Tid på dygnet 

- Veckodag 

o Smärtskattning och 

smärtbehandling 

o Dokumentation 

o Vistelsetid på 

akutmottagningen 

o Preliminärdiagnos 

o Ankomst till 

vårdavdelning 

- Tid på dygnet 

o Vårdtid på 

vårdavdelningen 

o Kirurgi/konservativ 

behandling 

o Smärtskattning och 

smärtbehandling 

o Dokumentation 

o Utskrivningsdiagnos 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

En vårdadministratör vid akutmottagningen identifierade potentiella deltagare för studien, 

därefter användes en elektronisk slumpgenerator för att välja ut vilka som skulle tillfrågas. 

Sedan skickades ett informationsbrev (Bilaga 2) ut till deltagarna med en förfrågan om att 

delta genom att tillåta att deras journal granskas inom ramen för det stora forskningsprojektet. 

De ombads att skicka tillbaka sitt samtycke i det bifogade svarskuvertet. Cirka en vecka efter 

utskicket kontaktades de respondenter, som inte returnerat sitt samtycke, via telefon. Detta 

sågs som en påminnelse och som ett tillfälle för dem att ställa eventuella frågor.  

Vartefter informerat samtycke inhämtats kodades deltagarnas identiteter för att säkerställa 

anonymitet. Patienter som sedan vårdtillfället avlidit inkluderades utan att samtycke från 

anhörig inhämtats då det var personalens dokumentation som studerades och inga känsliga 

patientbundna uppgifter (http://www.codex.vr.se). 

Författarna förde loggbok över vilka klockslag som de varit inne i patientjournalerna, samt 

hade en särskild inloggning i Cosmic med läsbehörighet. 

Initialt granskade författarna några journaler tillsammans för att få likvärdiga resultat. 

Journalgranskningen genomfördes i journalsystemet Cosmic som används på Akademiska 

sjukhuset. I patientjournalen granskades läkaranteckningar (in- och utskrivning), 

http://www.codex.vr.se/
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sjuksköterskeanteckningar (in- och utskrivning samt vårdplaner, sökord smärta) och 

inscannade dokument i form av läkemedelslistor och akutjournaler. När alla journaler 

granskats matades all data in i en kodmall i Microsoft Excel.  

Vid tiden för journalgranskningen saknade både akutmottagningen och de kirurgiska 

vårdavdelningarna specifika riktlinjer och vårdprogram för omhändertagande av patienter 

med akut buksmärta. På akutmottagningen gavs smärtstillande först efter ordination av läkare. 

Riktlinjer för specifika diagnoser, till exempel pankreatit fanns på avdelningarna, dock 

innefattade inte dem smärtlindring. 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Etikansökan och ansökan om tillstånd att granska journalhandlingar vid Akademiska 

sjukhuset inhämtades inom ramen för forskningsprojektet. Projektet är godkänt av Regionala 

etikprövningsnämnden i Uppsala, diarienummer 2014/411 och av FoU-direktören vid 

universitets sjukhuset i Mellansverige. Berörda verksamhetschefer har godkänt 

genomförandet av detta examensarbete.  

Deltagandet i studien var frivilligt och konfidentiellt. Informerat samtycke inhämtades från 

tillfrågade patienter och det kommer inte gå att identifiera en specifik individ baserat på de 

insamlad data. Deltagarna har närsomhelst rätt att avbryta sin medverkan i studien.  

Den ena av författarna till detta examensarbete arbetade under mars månad 2010, på en av de 

kirurgiska vårdavdelningarna och riskerade därför bli föremål för granskning. Utifall att detta 

hände, genomfördes granskningen av den andra författaren. Att författarna idag arbetar inom 

den berörda kirurgkliniken, påverkade inte resultatet av detta examensarbete då granskningen 

dels skedde retrospektivt och då författarna inte hade något att vinna på att förvränga 

resultaten.  

Detta examensarbete genomfördes i enlighet med Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i 

Norden (Northern Nurse’s Federation, 2003). 

Vid forskning där människor studeras måste forskarna ta hänsyn till flera grundläggande 

principer så som att alla människor är lika mycket värda samt de mänskliga rättigheterna, 

vilket även detta examensarbete tillämpar. 

Genom retrospektiv journalgranskning undersöks vilka brister som finns inom ett 

ämnesområde utan att utsätta enskilda individer för skador eller onödiga risker. Inom det stora 
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forskningsprojektet, som detta examensarbete är en del av, studerades smärtbehandlingen i 

vårdkedjan vid tre olika tillfällen (mars månad 2010, 2012 och 2014) vilket gör att de största 

bristerna identifieras och kan åtgärdas. (http://www.codex.vr.se) 

Denna typ av forskning är nödvändig för att kunna förbättra vården i stort, men framförallt för 

den enskilda individen. Detta kan göras genom exempelvis nationella satsningar som till 

exempel ”fyra timmars regeln” på akutmottagningen vilken är en del i Socialstyrelsens arbete 

för att förkorta väntetiderna på akutmottagningen eller mer riktade insatser. 

På sikt kan den samlade forskningen inom området eventuellt leda till att det går att identifiera 

de patienter som löper störst risk att drabbas av akut buksmärta och varför. Dessa riskpatienter 

skulle kunna fångas upp mycket tidigare exempelvis inom primärvården och de skulle slippa 

att spendera åtskilliga timmar på en akutmottagning med buksmärta, vilket skulle betyda ett 

minskat lidande för patienten. 

2.6 Bearbetning och analys 

Materialet från samtliga journalgranskningar analyserades med hjälp av Microsoft Excel. 

Samtliga frågeställningar besvarades med deskriptiv statistik, vilket innebär att resultatet 

presenteras i löpande text, samt i tabeller och figurer. Författarna har avrundat procenten till 

närmaste heltal vilket gör att summan i vissa fall blir 99% eller 101%. 

För smärtskattning finns flera olika instrument, men i detta examensarbete refererar 

författarna till två instrument som förankrats lokalt på Akademiska sjukhuset. Det första 

instrumentet, Visuell analog skala (VAS) går ut på att patienten får skatta sin smärta på en 

icke numrerad ”linjal” som sträcker sig mellan ”ingen smärta” och ” värsta tänkbara smärta”. 

Därefter omvandlas skattningen till ett numeriskt skattningsvärde (Numeric Rating Scale – 

NRS) mellan noll (ingen smärta) och tio (värsta tänkbara smärta). NRS används även ensamt 

för smärtskattning då patienten muntligt får skatta sin smärta. NRS förväxlas ofta med VAS 

(Rudin, Brantber, Eldh & Sjölund, 2010). 

För att avgöra vilken nivå som kan klassas som acceptabel smärta har författarna till detta 

examensarbete valt att utgå från den kvalitetsnorm ”Smärta- akut och postoperativ smärta, 

vuxna inom slutenvård”, som finns på universitets sjukhuset i Mellansverige. Denna anger att 

patienten skall smärtlindras om denne anger ett VAS/NRS-värde lika med eller över tre, eller 

på annat sätt uttrycker att smärtan är outhärdlig. Kvalitetsnormen anger även att patienterna 
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skall smärtskattas före- och efter behandlingsåtgärd, samt att alla värden skall journalföras 

(Akademiska sjukhuset, 2013). 

Termen smärtbehandling avser i detta examensarbete innefatta den farmakologiska- eller 

omvårdnasbehandling patienten erhåller för att förbättra den akuta buksmärtan.  

I Tabell 2 har författarna valt att redovisa en gruppindelning för de smärtlindrande läkemedel 

som nämns i resultatet.  

  

Tabell 2. Läkemedel i vårdkedjan 

Starka opioider Svaga opioider NSAID Paracetamol Övriga 

o Morfin® 

o Ketogan® 

o Palladon Comp ® 

o Morfin-

Skopalamin® 

o Marcain-

Sufentanil® 

o Norspan® 

o Durogesic® 

o OxyNorm® 

o Dolcontin® 

o Tradolan®/ 

Tramadol® 

o Citodon® 

 

o Voltaren®/ 

Diklofenak® 

o Ipren® 

 

o Alvedon®/ 

Panodil®/ 

Perfalgan® 

o Narop® 
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3. RESULTAT 

Resultatet baseras på insamlad journaldata från 56 patienter varav 26 män och 30 kvinnor 

(46% respektive 54%) i åldrarna 20-91 år (medelålder 65 år). Majoriteten av patienterna 

(64%) var 60 år eller äldre, se Figur 1. Svenska var modersmål för 95 procent (n=53) av 

patienterna. Hälften av patienterna (n= 28) kom till akutmottagningen med ambulans. 

 

Figur 1. Åldersfördelningen bland de patienter som besökte akutmottagningen mars månad 2010 

  

För att bättre beskriva patientgruppen delades patienterna (n=56) in i åtta diagnoskategorier utifrån 

vilken preliminärdiagnos de fått på akutmottagningen, samt vilken diagnos de hade vid utskrivning 

från den kirurgiska vårdavdelningen (se Tabell 3).  Av de patienter som fått preliminärdiagnosen 

appendicit (n=5), hade fyra stycken (80%) samma diagnos vid utskrivning och en patient (20%) fick 

en annan diagnos. Patienter som fick en diagnos som orsakades av gallsjukdom vid inskrivning, var 

korrekt ställd i 82 procent av fallen.   
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    Tabell 3. Diagnoser vid in- och utskrivning 

Preliminärdiagnos 

på akutmottagningen 
Diagnos vid utskrivning från kirurgavdelning 

 
N = 56 

(100%) 
Appendicit Gallsjukdom 

Gastrointestinal 

blödning 
Colorektal Malignitet 

Övriga 

utskrivningsdiagnoser 

Appendicit 1 5 (9%) 4 (80%)*   1 (20%)   

Bukobs2 4 (7%)      4 (100%) 

Gallsjukdom 3 
17 

(30%) 
 14 (82%)*   1 (6%) 2 (12%) 

GI-blödning 4 2 (4%)   1 (50%)*   1 (50%) 

Colorektal 5 
15 

(27%) 
  1 (7%) 8 (53%)* 2 (13%) 4 (27%) 

Oklar buk 6 
6 

(11%) 
 1  (17%) 1 (17%) 1 (17%) 2 (33%) 1(17%) 

Malignitetsutredning7 2 (4%)     
2 

(100%)* 
 

Övriga 

preliminärdiagnoser 8 
5 (9%)      5 (100%) 

Vilka sjukdomar som ingår i de olika preliminärdiagnoskategorierna:   * Korrekt ställda diagnoser 

1. Appendicit: Appendicit eller misstanke om appendicit   

2. Bukobs: Bukobs, utredning buksmärta 

3. Gallsjukdom: Gallsten, Cholecystit, Pancreatit (kronisk + akut), Ikterus, Gallstas, PTC-läckage 

4. GI-blödning: Ulcus, rektalblödning 

5. Kolorektal: subileus, ileus, divertikulit, volvulus, colonperforation 

6. Oklar buk: ileus/pancreatit? Perofrerad appendicit/perforerad divertikulit? obstipation? oklar buk 

7. Malignitetsutredning: tumörutredning, pancreascancer utredning 

8. Övriga preliminärdiagnoser: bukväggsbråck, inklämt ljumskbråck, bukabscess x2, frigas?/PEG ur läge? 

  

Den sista kategorin ”Övriga preliminärdiagnoser” innefattar de diagnoser som inte passade in 

i någon av de andra kategorierna. För tre (60%) av de fem patienter som hamnade i 

diagnoskategorin ”Övriga preliminärdiagnoser” var preliminärdiagnosen densamma som 

utskrivningsdiagnosen, för de resterande två (40%) var utskrivningsdiagnosen en annan, ”Fri 

gas/PEG ur läge” blev ospecificerade buksmärtor och ”Bukabscess/Ileus?” blev diagnosen 

kräkningar. 
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De fyra patienter (7%) som lades in på vårdavdelningen för ”Bukobs” fick 

utskrivningsdiagnoserna: ”Buksmärtor UNS” och ”UVI UNS”.  Kategorin ”Övrigt vid 

utskrivning” innefattar diagnoserna som presenteras i Figur 2.

 

Figur 2. Diagnoser som kategoriserats i ”Övriga utskrivningsdiagnoser” 

 

3.1 Smärtbehandling i vårdkedjan för patienter som söker vård för akut buksmärta 

3.1.1 Akutmottagningen  

Det fanns på akutmottagningen en dokumenterad smärtanamnes (typ av smärta, lokalisation, 

duration) på 42 av 56 patienter (75%). Av totalt 56 patienter smärtskattades 19 (34%) med 

hjälp av VAS/NRS. Av dessa 19 hade tio patienter (53%) ett VAS/NRS-värde som var lika 

med- eller översteg 6. Medianvärdet var 6,5 och typvärdet var 7. Av de tio patienter som 

uppgav ett VAS/NRS-värde lika med- eller över 6, fick sju (70%) analgetika - fem fick starka 

opioider och två fick NSAID-preparat (70% respektive 30%).  De övriga nio patienterna 

(47%) uppgav ett VAS/NRS-värde under 6. På 37 av patienterna (66%) var ingen 

smärtskattning utförd varken med VAS/NRS eller beskrivet i fritext, fem (14%)  av dessa fick 

smärtlindring i form av starka opioider. Utvärdering av smärta och smärtbehandling med hjälp 

av VAS/NRS har utförts på en patient (2%)  av 56 och beskrevs i fritext på tre patienter (5%). 

Resultaten redovisas även i ett flödesschema, se Figur 3. 

Totalt fick 16 patienter (29%) av 56 smärtlindring på akutmottagningen, sex  män och tio 

kvinnor (38% respektive 63%). Av männen fick fem starka opioider och en NSAID (83% 

Övriga 
utskrivningsdiagnoser 

• Onormal viktförlust 

• Akut cystit (UVI) 

• Illamående och Kräkning 

• Kräkningar 

• Kronisk och behandlingsresistent smärta 

• Andra och ickespecifierade smärtor i buken 

• Buksmärta UNS 

• Postop infektion och medicinskt ingrepp som ej 
klassas annorstädes 

• Osteit i os pubis bilateralt med abscess i höger 
ljumske. Angio-mylipom vänster njure med tromb i 
vena renalis 
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respektive 17%) och av kvinnorna fick sex stycken (60%) starka opioider, en fick svaga 

opioider, en fick NSAID och två paracetamol (10%, 10% respektive 20%). 

Omvårdnadsåtgärder som vidtogs i smärtlindrande syfte var att ventrikelsond sattes på en 

patient och att öppna en annan patients PEG. Samtliga patienter var under besöket på 

akutmottagningen fastande. 

3.1.2 Vårdavdelningen  

Patienterna skrev in på vårdavdelningen under alla dygnets timmar. Nio procent (n=5) av 

akutinläggningarna på vårdavdelningen ägde rum mellan klockan 07:00 och 12:00, övriga 

patienter (n= 51, 91%) lades in efter klockan 12:00.  

Vid ankomst till vårdavdelning smärtskattades 34 patienter (61%) varav sju med VAS/NRS 

(medelvärde 4, typvärde 1 och 7), smärtskattningen för resterande 27 patienter (48%) 

beskrevs i fritext. Under vårdtiden fick 43 patienter (77%) någon form av smärtlindring 

medan resterande 13 (23%) inte erhöll någon. Av dessa 43 patienter gavs 77 procent (n=33) 

fler än ett smärtstillande läkemedel. De övriga tio patienterna (33%) som fått smärtlindring 

har endast fått ett enda läkemedel under vårdtiden och detta har varit Paracetamol. 

Paracetamol gavs till totalt 42 patienter och totalt fick tolv patienter NSAID-preparat. Svaga 

opiodier gavs till sju patienter. Starka opioider gavs till 31 patienter (72%), varav 21 patienter 

(68%) fick Morfin®. Transdermal smärtlindring i form av plåster gavs till fem patienter (9%). 

En patient hade PCA-pump, en hade EDA och en annan hade lokal sårkateter (2%, 2% 

respektive 2%). 

Utvärdering av smärta uteblev på 35 patienter av totalt 56 (63%). Utvärdering av den 

administrerade smärtlindringen genomfördes på 20 av de totalt 43 (47%) som fick 

smärtlindring varav tio med hjälp av VAS/NRS. 

Vid utskrivning från vårdavdelning hade det dokumenterats information om smärta och/eller 

smärtbehandling (exempelvis remiss till smärtcentrum och recept på smärtlindring) på tio av 

56 patienter (18%) och annan information om smärta (exempelvis kuratorskontakt,  remiss till 

tarmkirurg med mera) fanns dokumenterat hos sex patienter  (11%). 

Tillsammans vårdades patienterna (n=56) 511 dagar inneliggande på kirurgisk vårdavdelning 

med en variationsvidd mellan en och 50 dagar.  Den genomsnittliga vårdtiden var 9,1 dagar, 

medianvårdtiden var fyra dagar och den vanligast förekommande vårdtiden var två dagar 

(n=11).    
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Figur 3. Flödesschema över smärtskattning och smärtbehandling på akutmottagningen 
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r 19 (av 56) patienter smärtskattades 
med hjälp av VAS/NRS-skalan 

10 (av 19) patienter hade ett 
VAS/NRS-värde > 6 

7 (av 10) patienter med VAS/NRS-
värde > 6 erhöll smärtlindring 

5 (av 7) fick starka opioider 

2 (av 7) fick NSAID-preparat 

9 (av 19) patienter hade ett 
VAS/NRS-värde < 6  

1 (av 9) patienter med VAS/NRS-
värde < 6 erhöll smärtlindring 

37 (av 56) patienter saknade helt en 
smärtskattning 

8 (av 37) patienter som inte 
smärtskattades på akutmottagningen 
erhöll någon form av smärlindring 

5  (av 8) patienter erhöll starka 
opioider 

2 (av 8) patienter erhöll paracetamol 

1 (av 8) patienter erhöll svaga 
opioider 
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Figur 4. Flödesschema över smärtskattning och smärtbehandling på vårdavdelningen
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Totalt 34 (av 56) patienter smärtskattades 
vid ankomst till vårdavdelningen 

7 (av 34) smärtskattades med hjälp av 
VAS/NRS-skalan 

3 (av 7) hade ett VAS/NRS-värde > 6 

2 (av 3) fick smärtlindring i form av 
paracetamol och starka opioider 

1 (av 3) fck inga smärtlindrande 
läkemedel 

4 (av 7) hade ett VAS/NRS-värde < 6 

3 (av 4) fick msärtlindring i form av 
paracetamol och starka opioider 

1 (av 3) fick även NSAID-preparat 

1 (av 4) fick endast paracetamol) 

För 27 (av 34) beskrevs smärtskattningen 
i fritext 

20 (av 27) erhöll någon form av 
smärtstillande läkemedel under vårdtiden 

16 (av 20) fick mer än ett smärtstillande 
läkemedel under vårdtiden 

4 (av 20) patienter fick endast ett 
smärtstillande läkemedel.  

Samtliga fick Paracetamol 

Totalt 22 (av 56) smärtskattades INTE vid 
ankomst till vårdavdelningen 

17 (av 22) patienter erhöll någon form av 
smärtlindring under vårdtiden 

12 (av 17) patienter fick mer än ett 
smärtstillande läkemedel under vårdtiden 

5 (av 17) fick endast ett smrätstillande 
läkemedel. 

Samtligafick paracetamol 
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3.1.3 Dokumentation i vårdkedjan 

Utifrån granskad journaldata går det att utläsa att det på akutmottagningen inte dokumenterats 

huruvida de använt sig av de vårdprogram eller generella ordinationer som fanns, på någon av 

de 56 patienterna. Granskning av dokumentation gällande samma uppgifter på 

vårdavdelningen visade att de i fem fall (9%) använt sig av existerande vårdprogram 

(exempelvis vårdprogram för epidural smärtlindring, EDA samt patientkontrollerad 

smärtlindring, PCA). I två fall (4%) har man dokumenterat att man givit smärtlindring enligt 

de generella ordinationer som fanns på avdelningen. Vidare fanns det dokumentation om 

smärtlindring och uppföljning vid utskrivning från den kirurgiska vårdavdelningen för 14 av 

56 patienter (25%). 

3.2 Återbesök på akutmottagningen inom 90 dagar 

Av studiens 56 patienter genomgick 36 procent (n= 20) någon form av kirurgi eller ingrepp 

(exempelvis inläggning/byte av PTC, gastroskopi, ERCP och acitestappning). Av de patienter 

som genomgick kirurgi eller annat ingrepp, sökte sex stycken (30%) vård på nytt inom 90 

dagar för akut buksmärta.  Konservativ behandling tillämpades för 64 procent av patienterna 

(n=36) och av dessa var det elva patienter (31%) som sökte vård igen för akut buksmärta 

inom 90 dagar. 

3.3 Total vistelsetid på akutmottagningen innan inläggning på vårdavdelning 

Utifrån granskad journaldata fördelade sig besöken på akutmottagningen (n=56) jämnt över 

veckan. Kvällstid mellan klockan 17:00 och 21:00 var det färre sökande, totalt sju patienter 

(13%), i övrigt jämn fördelning över dygnet (se Tabell 4) med en total medelvistelsetid på i 

fem timmar och 42 minuter (median: fem timmar och tolv minuter). Detta varierade från en 

timme och 30 minuter till som längst 19 timmar och 42 minuter. Tre fjärdedelar av 

vistelsetiderna (n=42) varade längre än fyra timmar. Genomsnittstiden för de 42 patienter som 

vistades på akutmottagningen i mer än fyra timmar var sex timmar och 59 minuter (median: 

sex timmar och tolv minuter).  
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Tabell 4. Veckodag och tidpunkt för besök på akutmottagningen 

 N= 56 
07:00-

12:00 

12:00-

17:00 
17:00-21:00 21:00-07:00 

Måndag 10 (18%) 3 (30%) 4 (40%) 1 (10%) 2 (20%) 

Tisdag 9 (16%) 2 (22%) 3 (33%) 1 (11%) 3 (33%) 

Onsdag 7 (13%) 0 3 (43%) 2 (29%) 2 (29%) 

Torsdag 8 (14%) 5 (63%) 2 (25%) 0 1 (13%) 

Fredag 9 (16%) 1 (11%) 4 (44%) 2 (22%) 2 (22%) 

Lördag 6 (11%) 1 (17%) 1 (17%) 1 (17%) 3 (50%) 

Söndag 7 (13%) 3 (43%) 2 (29%) 0 2 (29%) 

SUMMA 56 (101%) 15 (27%) 19 (34%) 7 (13%) 15 (27%) 

 

Sammanfattningsvis skiljde sig resultatet gällande smärtskattning, smärtlindring och 

utvärdering av smärtbehandling mellan akutmottagningen och vårdavdelningen, se Figur 5. 

 

Figur 5. Smärtbehandling i vårdkedjan 
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4. DISKUSSION 

Resultatet visar att av de totalt 56 patienter som sökte vård på akutmottagningen med akut 

buksmärta smärtskattades totalt 19 stycken (34%) och totalt 16 stycken (29%) smärtlindrades. 

Dokumentationen på akutmottagningen var bristfällig gällande smärtbehandling och 

uppföljning av denna.  

Vid ankomst till vårdavdelningen smärtskattades 34 av 56 patienter (61%) och 77 procent 

(n=43) erhöll någon form av smärtlindring under vårdtiden. Dokumentationen på 

vårdavdelningen gällande smärtbehandling och uppföljning av denna var även här bristfällig, 

men dokumentationen på vårdavdelningen var mer omfattande och innehållsrik än den på 

akutmottagningen. Återbesök inom 90 dagar med samma symtom sågs hos totalt 17 patienter 

(30%). En majoritet av dessa, 65 procent (n=11), hade blivit konservativt behandlade.  

Vidare visade denna studie att medelvistelsetiden på akutmottagningen var fem timmar och 

42 minuter. För 75 procent (n=42) varade vistelsen på akutmottagningen i mer än fyra 

timmar, då med en medelvistelsetid på sex timmar och 59 minuter. 

4.1 Resultatdiskussion 

Den primära hypotesen som låg till grund för den första frågeställningen i detta 

examensarbete var att smärtbehandlingen är bristfällig både på akutmottagningen och den 

kirurgiska vårdavdelningen. Resultatet visar på att knappt en tredjedel av patienterna 

smärtskattades eller smärtlindrades på akutmottagningen. Vidare fick tre fjärdedelar 

smärtlindring under vårdtiden på den kirurgiska vårdavdelningen. Då granskningen av 

smärtlindringen på vårdavdelning gjordes för patientens totala vårdtid är det svårt att dra 

slutsatsen att smärtbehandlingen fungerar bättre på avdelningen jämfört med 

akutmottagningen. Däremot bekräftas författarnas upplevelse baserat på klinisk erfarenhet att 

patienter sällan är riktigt smärtlindrande vid ankomst till avdelningen. Den sekundära 

hypotesen att adekvat smärtlindring på akutmottagningen predicerar för fortsatt 

smärtbehandling på vårdavdelning kan författarna inte uttala sig om då det var för få patienter 

som fått smärtlindring på akutmottagningen och det därför inte gick att göra någon analys på 

detta.  

 

Trots att patienterna (n=56) har sökt akutmottagningen för akut buksmärta, var det endast 19 

patienter (34%) som fått uppge ett VAS/NRS-värde. Fast än resterande (n=37) inte 

smärtskattades var det ändå åtta patienter (22%) som fått smärtlindring, varav fem starka 

opioider. Wadensten, Fröjd, Leo Swenne, Gordh och Gunningberg (2011) genomförde en 
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studie där de undersökte smärta och smärtupplevelser bland 759 patienter och fann då att 622 

patienter (82%) uppgav att de tillfrågats av vårdpersonalen om sin smärta, dock var det endast 

38,7 procent (n= 294) som uppgav de blivit ombedda att skatta sin smärta genom att uppge ett 

NRS-värde. Liknande resultat visade även Purser, Warfield och Richardson (2014), som 

menar att genom att se smärta som en femte vitalparameter, kan antalet smärtskattningar 

uppgå till nära 100 procent. 

 

Den nationella patientenkäten från 2010 (Svergies kommuner och landsting, 2010) visar att 77 

av 110 patienter på den aktuella akutmottagningen skattade sin smärta som medelsvår till 

outhärdlig, samtidigt som endast 45 av 109 patienter uppgav att de fått någon form av 

smärtlindring under besöket. Varför det saknas smärtskattning på så många patienter är oklart, 

kanske görs det en smärtskattning som sedan av någon anledning inte dokumenteras. 

Eftersom det är många patienter som angett ett VAS/NRS-värde över sex (10 av 19 patienter) 

undrar författarna om smärtskattningen endast genomförts på patienter som ter sig mer 

smärtpåverkade än andra. Att sju av tio patienter med ett VAS/NRS-värde lika med eller över 

sex fått smärtlindring, kan tyda på att uppfattningen om att smärtlindring maskerar symtom 

som är viktiga för att ställa diagnos inte längre beaktas.   

 

Då smärta är en högst subjektiv upplevelse, ska vårdpersonal inte värdera eller analysera 

huruvida patienten har ont eller inte baserat på dennes beteende, de ska inte heller ifrågasätta 

patientens smärtupplevelse, då detta är individuellt. Studien av Latchman (2014) beskriver 

sjuksköterskestudenters attityder kring smärtbehandling. Attityderna visade sig vara 

tvetydiga, då resultaten dels visade på att studenterna ansåg att patienten själv var den 

viktigaste indikatorn gällande sin smärta, och att avsaknad av smärtuttryck inte betydde att 

patienterna inte har ont. Samtidigt tyckte studenterna att patienter skulle uppvisa symtom på 

smärta för att få smärtlindring. 

 

Eftersom att det råder en nationell brist på sjuksköterskor finns det många nya och oerfarna 

sjuksköterskor på våra sjukhus. Dessa har ofta liten kunskap om och erfarenhet av smärta och 

smärtbehandling. Specialistsjuksköterskan har här en viktig roll vid bland annat 

introduktionen av dessa nya kollegor exempelvis genom att lyfta fram nya rön inom området.  

 

I de grundläggande principer som beskrivs i bland annat omvårdnadens konsensusbegrepp, 

samt i ICN’s etiska kod för sjuksköterskor, framgår det att alla patienter ska behandlas 



25 
 

likvärdigt oavsett bakgrund, samt att lidande ska lindras och förebyggas. Det teoretiska 

ramverket ”Fundamentals of Care” belyser vikten av personcentrad vård där 

omvårdnadspersonalen måste föra en aktiv dialog med patienten, i detta fall gällande dennes 

smärta och smärtbehandling. En studie av Purser et al., (2014) indikerar att smärta borde 

anses vara en femte vitalparameter och att detta skulle leda till en bättre vård. Som 

specialistsjuksköterska finns möjlighet att vara med och påverka vården genom bland annat 

ha smärta som sitt ansvarsområde och genom kliniska förbättringsarbeten kunna införa smärta 

som en femte vitalparameter. Detta skulle kunna leda till att kommunikationen mellan patient 

och vårdpersonal kring smärta blev bättre, att vården skulle bli mer personcentrerad samt att 

smärtbehandlingen i sin tur skulle förbättras för den enskilda patienten. 

 

Med anledning av den gamla uppfattningen, att smärtlindring skulle maskera patientens 

symtom och försvåra diagnosticering, samt för att bättre beskriva den undersökta 

patientgruppen granskades även preliminär- och utskrivningsdiagnos på samtliga 56 patienter 

i detta examensarbete. Diagnoserna delades in i åtta kategorier, för att på ett enkelt sätt kunna 

redovisa dem. För 32 av 56 patienter (57%) stämde preliminär- och utskrivningsdiagnos 

överens (Se Tabell 2, siffror märkta med *). I de fall där de inte stämde överens berodde det 

ofta på att inskrivande läkare antingen misstänkte flera diagnoser med liknande symtom eller 

att den inskrivande läkaren satte preliminärdiagnos ”Bukobs” eller ”Oklar buk” och att 

patienten därför fick en ”annan” diagnos vid utskrivning.  

 

I detta examensarbete var majoriteten (n= 36) av de granskade patienterna äldre än 60 år 

(medelålder 65 år). Äldre patienters buksmärta har ofta en tydlig koppling till ett specifikt 

organ. Laurell et al., (2006) fann signifikanta skillnader gällande att preliminär- och 

utskrivningsdiagnosen oftare var felaktigt ställd hos de äldre patienterna jämfört med de 

yngre, men det var fortfarande en majoritet som fick korrekt preliminär- och utskrivnings 

diagnos. Flera studier visar på att administrering av smärtlindring inte utgör några risker för 

felaktig diagnosticering (Thomas et al., 2003; Ciarrocchi & Amicucci, 2013; Güngör et al., 

2012). Dock har det i detta examensarbete inte undersökts om val av smärtlindring på 

akutmottagningen påverkade diagnosen vid inläggning- respektive utskrivning. 

 

I Figur 2 redovisas ett antal utskrivningsdiagnoser som inte nödvändigtvis kräver att patienten 

vårdas inneliggande. Ett problem, som leder till en ökad belastning på akutmottagningen är att 

många patienter söker vård för åkommor som egentligen kan behandlas och utredas inom 
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primärvården (Socialstyrelsen, 2010), något som även Muntlin, Carlsson och Gunningberg 

(2010) fann i sin studie där läkare, sjuksköterskor och undersköterskor ansåg att denna 

patientgrupp hindrade dem från att kunna utföra sitt arbete. Författarna till detta 

examensarbete upplever att många av dessa patienten läggs in framförallt med tanke på deras 

sociala situation snarare än på grund av den fysiska åkomman. Vårdtiderna för dessa patienter 

kan bli långa, då det ofta krävs vårdplanering för kommunala insatser. Brekke och Krogh 

Eijlertsen (2009) studerade de patienter som fick en akuttid hos husläkaren på grund av 

buksmärta och fann att endast en fjärdedel av de undersökta patienterna krävde akut 

inläggning på sjukhus. Att patienter söker sig till akutmottagningen istället för vårdcentralen 

kan bero på flera orsaker. Exempelvis kan patienten redan har varit i kontakt med 

primärvården men inte känt att de fått tillräcklig hjälp, det kan även vara så att de gått med 

buksmärta under en längre tid och att buksmärtan av någon anledning förvärrats eller blivit 

outhärdlig för patienten. Ibland kan det också vara så att patienten upplever sig mer sjuk än 

vad bedömningen på akutmottagningen antyder. Denna studie har dock endast undersökt de 

patienter som lagts in på vårdavdelning i anslutning till ett besök på akutmottagningen och 

inte undersökt de patienter som sökt för akut buksmärta och som blivit utskrivna från 

akutmottagningen.  

 

Resultatet för vår andra frågeställning, hur vanligt är det att patienter som behandlats 

konservativt, söker vård på nytt med samma symtom inom 90 dagar, pekar mot att det var 

vanligare att de konservativt behandlade patienterna sökte vård på nytt med samma symptom 

jämfört med de som genomgått kirurgi eller andra ingrepp. Samma trend påvisas i en studie 

av Morino et al., (2006). Detta överensstämmer till en viss del med våra egna upplevelser och 

erfarenheter. Vi upplever att många patienter (oavsett om de genomgått kirurgi eller 

behandlats konservativt) ibland skrivs ut för tidigt från vårdavdelningarna för att frigöra 

vårdplatser. Detta kan vara en bidragande orsak till att patienterna söker vård på nytt med 

samma symtom. Aiken et al., (2014) menar att en ökad sjuksköterskebemanning och en högre 

kompetens bland sjuksköterskor, leder till färre återinläggningar och att det i det långa loppet 

kan vara samhällsekonomiskt gynnsamt. Vidare är det värt att påpeka är att återbesök inom 90 

dagar även kan ha skett på andra sjukhus/mottagningar (även inom samma landsting) som inte 

granskats inom ramen för detta examensarbete. 

 

Resultatet för vår tredje frågeställning gällande den totala vistelsetiden på akutmottagningen, 

visade att endast 14 av 56 patienter (25%) nådde målet som sattes år 2009 och som innebar att 
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patienter skulle ha en kortare vistelsetid än fyra timmar på akutmottagningen. Övriga 75 

procent (n= 42) hade en betydligt längre vistelsetid, nära på sju timmar. I Socialstyrelsens 

rapport från 2013 framkom tre huvudsakliga skäl till långa vistelsetider på akutmottagningen 

– läkarbemanning, tillströmning av icke akuta patienter och överbeläggningar på 

vårdavdelningarna. De senaste åren har sjuksköterskebristen på landets sjukhus varit stor 

vilket lett till neddragning av vårdplatser nationellt. Antalet patienter som söker akutsjukvård 

har inte minskat vilket leder till långa väntetider på akutmottagningen och överbeläggning på 

vårdavdelningarna. Den nationella patientenkät som Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) genomförde år 2014, vittnar om att vistelsetiderna på akutmottagningen är fortsatt 

långa, en majoritet (52%) får vistas på akutmottagningen längre än fyra timmar, vilket enligt 

Mills et al., (2012) kan leda till att patienterna kan få vänta längre tid på att få smärtlindring.  

 

Med den stora andel äldre, multisjuka patienter på vårdavdelningarna krävs en ökad 

kompetens bland sjuksköterskorna. Då äldre patienter av fysiologiska anledningar inte 

uppvisar samma symtom (smärta) vid vissa svåra sjukdomstillstånd behövs 

specialistsjuksköterskans kompetens och förmåga att tidigt kunna upptäcka eventuella 

försämringar i patientens tillstånd. Genom en specialistutbildning får sjuksköterskorna en 

bredare kunskap vilket leder till en mer patientsäker vård. Aiken et al., (2014) lyfter fram 

vikten av hög kompetens hos sjuksköterskor på vårdavdelningen. De framhöll bland annat att 

mortaliteten minskar drastiskt ju fler specialistsjuksköterskor som arbetar på en enhet, samt att 

ha patientansvar för ett färre antal patienter leder till en ökad patientsäkerhet. 

4.2 Metoddiskussion 

Retrospektiv journalgranskning är en studiedesign som är lämplig att använda för att 

undersöka hur något såg ut vid en viss tidpunkt. Exempelvis; ”Hur såg smärtbehandlingen i 

vårdkedjan ut för patienter med akut buksmärta, under mars månad 2010?”. Ett par fördelar 

med denna metod är dels att materialet redan finns insamlat, samt att det finns ett stort urval. 

En nackdel är att det är en tidskrävande metod, dels ska informerade samtycken inhämtas och 

sedan tar själva granskningen av journalerna lång tid. 

Det informerade samtycket inhämtades med hjälp av informationsbrev och samtyckesblankett 

som deltagaren skulle signera och returnera. Trots flera telefonpåminnelser var det flera som 

inte skickade sina samtyckesblanketter, även om dessa varit positivt inställda till deltagande 

vid telefonkontakt. Till en handfull deltagare skickades en andra omgång informationsbrev 

och samtyckesblanketter då de förlagt de första, men det var endast några få som faktiskt 
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skickade tillbaka dem.  Det är svårt att bedöma vad som gjorde att de som varit positiva till 

deltagande per telefon inte skickade tillbaka sina samtycken. En anledning kan vara att de har 

för avsikt att skicka tillbaka samtycket, men att de glömmer bort eller att de upplever att det 

dragit ut på tiden och därför kanske inte längre är aktuellt. En annan anledning kan vara att de 

inte vill delta men tackar ja per telefon för att snabbt avsluta samtalet alternativt inte ”vågar” 

tacka nej.  En tredje orsak kan vara att patienten upplever att de ändå inte kan bidra med något 

av värde. 

Det är alltid någon patient som tackar nej till att delta i sådana här forskningsprojekt och ett 

problem med detta är att det kanske är just denna patient som har upprepade problem med 

akut buksmärta vars information hade varit värdefull för projektet. Resultatet riskerar därför 

att bli snedfördelat, och visa på falskt positiva eller falskt negativa trender.  

Angående urvalet av patienter så inkluderades samtliga patienter med akut buksmärta. I 

framtida studier kan det vara av intresse att undersöka akut buksmärta i förhållande till kön 

och åldersgrupp. I denna studie var det endast två patienter i åldersgruppen 18-29 år, något 

som vi inte förväntat oss. Vår uppfattning baserat på vår kliniska erfarenhet är att en stor 

andel av de som söker vård för akut buksmärta är just yngre personer. 

Vid tiden för journalgranskningen (mars månad 2010) fanns inget aktuellt vårdprogram 

gällande handläggningen av patienter med akut buksmärta på akutmottagningen. Av den 

anledningen är det kanske inte heller så konstigt att det inte finns dokumenterat att 

vårdprogram använts på någon av de 56 patienterna som besökte akutmottagningen.  

 

Journalgranskningsmallen som användes är framtagen gemensamt med de studenter som 

skriver examensarbeten inom forskningsprojektet, vilket garanterar att samma variabler blir 

undersökta.  Mallen har sin utgångspunkt i de variabler och utfallsmått som erhållits från det 

större internationella forskningsprojektet och har därför inte testats innan den aktuella 

datainsamlingen. Uppbyggnaden följde i stor del patientens väg i vårdkedjan och 

svarsalternativen var numeriskt anpassade för att underlätta inmatningen av data i valt 

statistikprogram.  Journalgranskningsmallen testades av studenter i ett av de andra 

delprojekten och justerades efter kommentarer från ansvariga för det stora 

forskningsprojektet. Gällande mallens validitet, det vill säga dess förmåga att mäta det som 

avsetts att mätas (Henricsson, 2012), anser författarna att mallen har en hög validitet då den är 

utformad för att uppfylla ändamålet.  
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Att författarna till detta examensarbete jobbat ett antal år inom den berörda kliniken har flera 

fördelar. Bland annat var författarna väl insatta i journalsystemet Cosmic samt i hur det 

dokumenterades på vårdavdelningarna. Granskningen har skett både i datajournal samt i 

inscannade pappersjournaler, vilka den ena författaren har kliniska erfarenheter av.  Problem 

som uppmärksammades med pappersjournalerna var att det ibland var svårt att tyda handstil 

på såväl läkarordinationer som sjuksköterskeanteckningar. 

För att uppnå internbedömarreliabilitet granskades initialt ett par journaler av båda författarna 

tillsammans. I ett fall granskades en journal, där den ena författaren dokumenterat. Efter 

denna upptäckt avslutades granskningen och den andra författaren återupptog detta vid ett 

senare tillfälle, detta för att behålla en objektivitet i granskningen. Vid ett par tillfällen var 

författarna tvungna att gå tillbaka och granska vissa uppgifter som antingen missats eller var 

otydliga efter första granskningen.  

 

Utifrån granskad litteratur har det framkommit att smärtbehandlingen ofta är otillräcklig, 

vilket även resultatet från detta arbete visar, därför anser författarna att resultatet är 

generaliserbart för denna patientgrupp. 

5. KLINISKA IMPLIKATIONER 

Resultatet från detta examensarbete bidrar till att uppmärksamma smärtskattning som ett 

viktigt verktyg i smärtbehandlingen och att det borde ses som en femte vitalparameter, vilket 

kommer till nytta för patienterna och för verksamheten. 

Det finns många studier kring smärtbehandling vid akut buksmärta. Det finns dock få studier 

som undersöker behandling och omhändertagande av patienter med akut buksmärta genom 

hela vårdkedjan. En intressant forskningsfråga skulle vara att undersöka om och i så fall 

vilken påverkan specialistsjuksköterskor och avancerade specialistsjuksköterskor har på 

smärtbehandlingen.  

6. SLUTSATS 

Resultatet, som bygger på retrospektiv journalgranskning av 56 patientjournaler, visar att det 

finns brister gällande smärtbedömning och dokumentation kring smärta i vårdkedjan. I och 

med dessa brister påverkas smärtbehandlingen negativt, vilket kan orsaka ett onödigt lidande 

för patienten. Att se smärta som en femte vitalparameter borde vara en självklarhet och bör 

dokumenteras på samma sätt som övriga symptom och parametrar.  
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BILAGA 1  

Journalgranskningsmall 
          

Del 1: Patienten 

          
Patient-kod:  

          
Kön 
 1. Man        
 2. Kvinna        
 3. Annat:  

          
Ålder (+ födelseår):  

          
Språk 
 1. Svenska        
 2. Annat:  

          
          

Del 2: Orsak 

          
Veckodag 
 1. Måndag        
 2. Tisdag        
 3. Onsdag        
 4. Torsdag        
 5. Fredag        
 6. Lördag        
 7 Söndag        
          
Ankomst till akutmottagningen (+klockslag) 
 1. Morgon        

 2. Förmiddag        

 3. Eftermiddag        

 4. Kväll        

 5. Natt        

          
Besök för samma orsak inom 3 månader 
 1. Ja Datum:  

 2. Nej        
          



 
 

Del 3: Akutmottagningen 

          
Ankomstsätt till akutmottagningen 
 1. Ambulans        
 2. Gående        
          
Smärtanamnes 
 1. Dokumenterat        
     
 2. Ej dokumenterat Kommentar:  

          
Smärtbedömning 
 1. Dokumenterat VAS/NRS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
     
 2. Ej dokumenterat Kommentar:  

          
Omvårdnadsåtgärder för smärtlindring (ej läkemedel) 
         
 1. Dokumenterat Vilken?  Datum:  Tid:  

          
   Vilken?  Datum:  Tid:  

          
 2. Ej dokumenterat Kommentar:  

          
Läkemedel för smärtlindring 
 1. Dokumenterat Läkemedel:  

          
   Mängd:  Datum:  Tid:  

          
   Läkemedel:  

          
   Mängd:  Datum:  Tid:  

          
   Läkemedel:  

          
   Mängd:  Datum:  Tid:  

          
 2.  Ej dokumenterat Kommentar:  

          
Utvärdering av smärtbehandling 
 1. Dokumenterat   Datum:  Tid:  

          
   VAS/NRS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
     Datum:  Tid:  

          
   VAS/NRS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 
 

          
 2.  Ej dokumenterat Kommentar:  

          
Dokumentation om att vårdprogram använts 
 1. Dokumenterat        
 2.  Ej dokumenterat Kommentar:  

          
Dokumentation om att generell ordination använts 
 1. Dokumenterat        
 2. Ej dokumenterat Kommentar:  

          
Tid till första läkarkontakt (minuter):  

          
Röntgen 
 1. Ja Undersökning:  Datum:  Tid:  

          
 2.  Nej Kommentar:  

          
Inläggningsorsak:  

          
Tid på akutmottagningen timmar/minuter):  

          



 
 

Del 4: Vårdavdelningen 
          
Ankomst till vårdavdelningen (+ klockslag) 
 1. Morgon        

 2. Förmiddag        

 3. Eftermiddag        

 4. Kväll        

 5. Natt        

          
Smärtbedömning 
 1. Dokumenterat VAS/NRS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
 2. Ej dokumenterat Kommentar:  

     
          
Omvårdnadsåtgärder för smärtlindring (ej läkemedel) 
 1. Dokumenterat Vilken?  Datum:  Tid:  

          
   Vilken?  Datum:  Tid:  

          
 2. Ej dokumenterat Kommentar:  

          
Läkemedel för smärtlindring 
 1. Dokumenterat Läkemedel:   

          
   Mängd:  Datum:  Tid:  

          
   Läkemedel:   

          
   Mängd:  Datum:  Tid:  

          
   Läkemedel:  

         
   Mängd:  Datum:  Tid:  

          
 2.  Ej dokumenterat Kommentar:  

          
Utvärdering av smärtbehandling 
 1. Dokumenterat   Datum:  Tid:  

          
  VAS/NRS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
     Datum:  Tid:  

          
  VAS/NRS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          



 
 

 2.  Ej dokumenterat Kommentar:  

          
Dokumentation om att vårdprogram använts 
 1. Dokumenterat        
 2.  Ej dokumenterat Kommentar:  

          
Dokumentation om att generell ordination använts 
 1. Dokumenterat        
 2. Ej dokumenterat Kommentar:  

          
Kirurgi 
 1. Ja Typ?  Datum:  Tid:  

          
 2. Nej Kommentar:  

          
          

Del 5: Utskrivning 
          
Dokumentation om smärtbehandling? 
 1. Dokumenterat Vad?  Datum:  Tid:  

          
 2. Ej dokumenterat Kommentar:  

          
Dokumentation om egenvård vid smärta? 
 1. Dokumenterat Vad?  Datum:  Tid:  

          
 2.  Ej dokumenterat Kommentar:  

          
Dokumentation om annan information r/t smärta? 
 1. Dokumenterat Vad?  Datum:  Tid:  

          
 2. Ej dokumenterat Kommentar:  

          
Diagnos:  

          
Vårdtid på vårdavdelningen (dagar):  

          



 
 

Del 6: Patientmedverkan under vårdtiden r/t medicinskt tillstånd/demens 
          

På akutmottagningen 
          
 1. Medverkar        
 2.  Medverkar ej Kommentar:  

          
På vårdavdelningen 
          
 1. Medverkar        
 2. Medverkar ej Kommentar:  

          

 
Del 7: Personcentrerat språk 
          
Används personcentrerat språk vid dokumentation av smärta på akutmottagningen? 
          
 1. Ja Exempel:  

          
 2. Nej Kommentar:  

          
Används personcentrerat språk vid dokumentation av smärta på vårdavdelningen? 
          
 1. Ja Exempel:  

          
 2. Nej Kommentar:  

          



 
 

Del 8: Övriga kommentarer 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Del 9: Granskning 
          
 Granskare 1:  Datum:  

          

 Granskare 2:  Datum:  

          
          
          
          
          
          
          
          



 
 

 

 

SMÄRTBEHANDLING FÖR PATIENTER SOM SÖKER VÅRD FÖR 

AKUT BUKSMÄRTA – FRÅN AKUTMOTTAGNING TILL KIRURGISK 

VÅRDAVDELNING: JOURNALGRANSKNING 

 

Du får det här informationsbrevet för att du någon gång under mars månad år 2010, 2012 
eller 2014 sökt vård för buksmärta vid akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala 
och i samband med det blivit inlagd på kirurgisk vårdavdelning.  
 

Du tillfrågas härmed om att delta i en studie, som innebär att din journal kommer att 
granskas.  
 
Varför görs studien? 
Akut buksmärta (ont i magen) är en av de vanligaste orsakerna till att människor kontaktar 
akutmottagningar, vilket har setts både i Sverige och i andra länder. Nu pågår ett 
forskningsprojekt där vi försöker identifiera och testa olika sätt att förbättra 
smärtbehandlingen av dessa patienter, med fokus på patienten genom hela vårdkedjan.  
 
Vad innebär studien för mig?  
En del i projektet är att granska journalanteckningar från vårdtillfället på akutmottagningen 
och på den kirurgiska vårdavdelningen som berör patientens smärtskattning, personalens 
smärtbedömning, läkemedelsbehandling som givits mot smärtan och övriga utförda 
omvårdnadsåtgärder samt sättet att dokumentera. Det kommer även att studeras om det 
gjorts någon röntgenundersökning. I tillägg kommer administrativ information såsom om 
ankomstsätt, besökstidpunkt, vårdtid, och bakgrundsinformation såsom kön, ålder och språk 
att granskas i journalen.  
 
Datainsamlingen kommer att utföras av studenter vid sjuksköterske-/ specialist- 
sjuksköterskeprogrammen vid Uppsala universitet. Studenterna kommer att erhålla särskild 
inloggningskod från Akademiska sjukhuset och verka under sekretesslagen. Datainsamlingen 
sker på sjukhuset, på särskilda stationära datorer. De kommer att handledas av 
huvudansvarig forskare. Godkännande har erhållits från Etikprövningsnämnden i Uppsala 
och forskningsdirektören vid Akademiska sjukhuset samt berörda chefer. 
 

Vad ska resultatet användas till? 
Resultatet kommer att ligga till grund för utvecklandet av kliniska riktlinjer för 
omhändertagande av patienter som söker för buksmärta. Resultatet kommer även 
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presenteras i en vetenskaplig rapport. Sammanställningen kommer att redovisas på 
gruppnivå, det vill säga resultatet kommer inte att kunna spåras till någon enskild person. 
  
 
 
 
 
Deltagandet är frivilligt 
Ditt deltagande är frivilligt. All information som samlas in vid journalgranskningen kommer 
att behandlas konfidentiellt. Skicka tillbaka påskrivet samtyckes formulär i det medföljande 
svarskuvertet så snart som möjligt. Inom några dagar efter att informationsbrevet har 
skickats ut kommer du att bli uppringd för att höra om du har erhållit detta informationsbrev 
och för att höra om du har några frågor angående denna studie. 
 
Vilka är ansvariga för studien? 
Studien görs i samarbete mellan Verksamhetsområde akutsjukvård och Verksamhetsområde 
kirurgi på Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet. Personuppgiftsansvarig är 
Landstinget i Uppsala län. Enligt personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att gratis en gång per 
år få ta del av de uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Om 
du har frågor om undersökningen och dess syfte är du välkommen att höra av dig per telefon 
eller e-post till nedanstående ansvariga och deltagande forskare. 
 

Huvudansvarig forskare 
Åsa Muntlin Athlin 
Leg sjuksköterska/ Medicine doktor 
Forskningsansvarig 
Verksamhetsområde Akutsjukvård 
Akademiska sjukhuset  
018-611 09 76 
asa.muntlin.athlin@akademiska.se 

 
Eva Jangland  
Leg sjuksköterska/Medicine doktor 
Institutionen för kirurgiska vetenskaper 
Uppsala Universitet 
018-611 37 22 
eva.jangland@surgsci.uu.se  

 

 
  



 
 

 

Jag har tagit del av skriftlig information om journalgranskningsstudien ’Smärtbehandling för 

patienter som söker vård för akut buksmärta – från akutmottagning till kirurgisk 

vårdavdelning’ och haft möjlighet att ställa frågor. Jag ger mitt samtycke till: 

 att delta i studien enligt villkoren ovan 

 

Skriv på båda blanketterna och behåll en kopia. 

 

Skicka tillbaka påskrivet samtyckes formulär i det medföljande svarskuvertet så snart som 

möjligt. Adress: Åsa Muntlin Athlin, Verksamhetsområde akutsjukvård, ing 40, BV, 

Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala. 

 

Uppsala den ………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Underskrift 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Namnförtydligande 

 

  

 


